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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl gamtinių nelaimių (gaisrų ir potvynių) – regioninės plėtros aspektų
(2005/2193 – 2005/2193(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl ES atsako į nelaimes ir krizes trečiosiose 
šalyse stiprinimo (KOM(2005)0153), 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Bendrijos civilinės saugos mechanizmo 
tobulinimo (KOM(2005)0137),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, nustatančio Bendrijos 
civilinės saugos mechanizmą (išdėstyta nauja redakcija) (KOM(2006)0029),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl potvynių rizikos valdymo – potvynių 
prevencijos, apsaugos ir mažinimo (KOM(2004)0472),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
potvynių vertinimo ir rizikos valdymo (KOM(2006)0015),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 
įsteigiančio Europos Sąjungos solidarumo fondą (KOM(2006)0015),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 2 ir 6 straipsnius, kuriais remiantis aplinkos apsaugos 
reikalavimai turi būti įtraukti į kitas Bendrijos politikas siekiant skatinti ekonominės 
veiklos plėtrą, kuri aplinkosaugos požiūriu yra tvari,

– atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą dėl klimato kaitos ir Europos požiūrio į vandenis,

– atsižvelgdamas į 1997 m. gruodžio 11 d. Jungtinių Tautų pagrindų konvencijos dėl 
klimato kaitos Kioto protokolą ir į tai, kad EB 2002 m. gegužės 31 d. ratifikavo Kioto 
protokolą,

atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 2152/2003 dėl miškų ir aplinkos sąveikos monitoringo Bendrijoje (Forest Focus)1,

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai2, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl miškininkystės strategijos Europos Sąjungai 
(KOM(1998)0649),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
aplinkos finansinės priemonės (LIFE +) (KOM(2004)0621),

  
1 OL L 324, 2003 12 11, p. 1.
2 OL L 277, 2005 10 21, p. 1.
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– atsižvelgdamas į savo 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl šią vasarą Europoje įvykusių 
gamtinių nelaimių (gaisrų ir potvynių)1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A6-0000/2006),

A. kadangi pagal JT apskaičiavimus nuo 1980 m. dėl gamtinių nelaimių Europos Sąjungoje 
mirė 65 000 žmonių ir patirta 124 200 milijonų nuostolių,

B. kadangi didžiausius potvynius nuo 2002 m. Europoje 200 5 m. rugpjūčio mėn. sukėlė 
smarkios liūtys, dėl kurių mirė 70 žmonių,

C. kadangi dar kartą dėl gaisrų buvo sunaikinta tūkstančiai hektarų žemės ir, svarbiausia, dėl 
to žuvo daugiau nei 30 civilių piliečių ir ugniagesių, ir ši padėtis blogėja,

D. kadangi 2005 m. sausros buvo išskirtinai didelės ir truko ilgai, ypač Pietų ir Vakarų 
Europoje, ir stipriai paveikė beveik visą Portugalijos teritoriją ir didelę dalį Ispanijos, 
Prancūzijos ir Italijos,

E. kadangi gamtinės nelaimės veikia staiga ir ilgą laiko tarpą, ypač poveikio regionų 
ekonomiką, o tai turi neigiamos įtakos infrastruktūrai, galimai gamybai, gamtos ir 
kultūriniam paveldui, aplinkai ir turizmui,

F. kadangi sausra ir nuolatiniai gaisrai greitina didelių Pietų Europos teritorijų dykumėjimo 
procesą, keldami didelį pavojų poveikio gyventojų gyvenimo kokybei,

G. kadangi gamtinės nelaimės įvyksta, kai dėl ypatingo oro susidariusi situacija paliečia 
pažeidžiamą teritoriją ir dėl to būtina mažinti tokių regionų pažeidžiamumą, turint 
omenyje, kad ypatingojo oro reiškinys sparčiai dažnėja,

H. kadangi su žmogaus veikla susiję kai kurie veiksniai, tokie kaip intensyvus žemės ūkis, 
miškų kirtimas ir stipri urbanizacija rizikos teritorijose, gali padidinti gamtinių nelaimių 
poveikį, 

I. kadangi dėl sausros ypač smarkiai plinta gaisrai, kurie yra pagrindinė Europos miškų 
dykumėjimo priežastis,

J. miškų gaisrų reiškinį taip pat apsunkina: ypač didėjantis kėlimasis iš kaimų ir tradicinės 
veiklos atsisakymas, nepakankama miškų priežiūra, didelės išlaidos, skirtos miškams, 
kuriuose auga tik vienos rūšies medžiai, netinkamų medžių sodinimas ir tinkamos 
prevencijos politikos stoka, nepakankamai griežtos bausmės tyčinio miškų padegimo 
atveju,

K. kadangi Europa turi nustatyti derančias prie klimato kaitos priemones, kurioms reikėtų 
vietos, regioninių, nacionalinių ir Europos valdžios institucijų, taip pat gyventojų 
pastangų,

  
1 Priimtas tekstas, P6_TA(2005)0439.
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L. kadangi visų rūšių gamtinėms nelaimėms pašalinti skirtos Europos Sąjungos prevencinės 
priemonės turi būti sustiprintos prireikus kuriant bendras strategines gaires, užtikrinančias 
geresnį valstybių narių koordinavimą, taip pat stipresnį įvairių Bendrijos priemonių 
(struktūrinių fondų, Solidarumo fondo, EŽŪFKP ir LIFE+ ir naujų greitojo reagavimo ir 
pasirengimo didelio masto ekstremalioms situacijoms priemonės) veikimą ir derinimą,

M. kadangi užkirsti kelią nelaimėms ir susidoroti su jų padariniais skirtomis finansinėmis
priemonėmis struktūriniai fondai turi atlikti svarbesnį vaidmenį ir kadangi konkrečiai šiam 
tikslui skirta Bendrijos priemonė pasirodė esanti neveiksminga praktikoje,

N. kadangi, kaip parodė Alpių regionai, kur 2005 m. potvyniai padarė gerokai mažiau žalos 
nei 2002 m., prevencinės priemonės mažina didžiulę žalą, kurią potvyniai daro būstams, 
infrastruktūrai ir gamybos veiklai, nepaisant didesnio potvynio masto,

O. vis dėlto kadangi gaisrų prevencinės priemonės yra įgyvendinamos daugiausia 
atsižvelgiant į regioninės plėtros politiką ir iki šiol aiškiai įrodė esančios nepakankamos,

P. kadangi intensyvios informacijos kampanijos dėl tvaraus vandens naudojimo gali ypač 
mažinti vandens naudojimą ir taip palengvinti dėl sausros susidariusias sunkias situacijas,

Q. pažymi kompetentingo visuomeninio administravimo koordinavimo stoką ir kad 
prevencija, nelaimių valdymas ir pagalba teritorijoms ir aukoms yra trys Europos 
Sąjungos veiksmų, kuriose turi atlikti aktyvesnį vaidmenį, ašys, 

R. kadangi yra reiškiamas akivaizdus nepasitenkinimas tarp didelių visuomenės sekcijų, 
NVO ir pilietinės visuomenės atstovų,

1. Mano, kad Komisija turi pateikti pasiūlymą parengti kovai su gamtinėmis nelaimėmis 
skirtą Europos strategiją, įskaitant privalomąsias nuostatas dėl rizikos prevencijos, ir 
sudaryti protokolą, kuriuo remiantis būtų vykdomi vienodi veiksmai kovojant su visų 
rūšių nelaimėmis visoje Sąjungoje;

2. Mano, kad ši strategija turi skirti ypatingą dėmesį geografiškai žemo lygio 
apgyvendintoms saloms ir atokiausiems regionams;

3. Pabrėžia, kad, siekiant pašalinti nelaimes, būtina struktūrinių fondų veiksmus pritaikyti 
gamtinių nelaimių prevencijai ir valdymui, taip pat suderinti juos su kitomis 
galiojančiomis Bendrijos priemonėmis; ragina, kad kita 2007–2013 m. finansine programa 
būtų užtikrintas būtinasis lankstumas skirstant išteklius iš įvairių fondų, kad būtų 
gerinamas jų įgyvendinimas ištikus nelaimėms;

4. Pabrėžia, kad gaisrų ir potvynių prevencinės priemonės atitinka struktūrinių fondų 
taikymo kriterijus, skirtus naujam programos periodui, ir dėl to ragina Tarybą turėti tai 
omenyje ir išlaikyti nuoseklumą savo bendrose pozicijose;

5. Pabrėžia, kad po 2005 m. gruodžio mėn. Europos Tarybos sprendimo priėmimo 
„Teritorinio bendradarbiavimo“ tikslas iš esmės sumažėjo, ypač tarpnacionaliniu ir 
tarpregioniniu požiūriu; ragina Komisiją užtikrinti pakankamą finansinį paskirstymą 
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vykdant dabartines derybas, kad nebūtų užkirstas kelias priemonių, skirtų pagal Interreg 
programą kovai su gamtinėmis nelaimėmis įgyvendinimui;

6. Mano, kad Komisija turi teikti pasiūlymą priimti direktyvą dėl gaisrų prevencijos ir 
valdymo Europos Sąjungoje, siekdama kuo geriau panaudoti dabartinius Bendrijos ir 
nacionalinius išteklius kovai su šiuo fenomenu; taip pat mano, kad turi būti parengtas 
komunikatas dėl sausrų rizikos valdymo;

7. Ragina Tarybą ir valstybes nares, ypač atkreipiant dėmesį į ankstyvo perspėjimo sistemų 
gerinimą, pradėti mokslinius tyrimus dėl nelaimių prevencijos pagal 7-ąją pagrindų 
programą, kuri bus patvirtinta;

8. Pažymi, kad yra pradedamas bandomasis etapas, skirtas sukurti Pasaulinės aplinkos ir 
saugumo stebėjimo sistemos (angl. GMES) iniciatyvą, kuri Europos Sąjungai suteiks 
galimybių gerinti gamtinių nelaimių prognozę, stebėseną ir vertinimą, ir ragina skirti 
daugiau lėšų iniciatyvai ir išplėsti veiksmų programos taikymą visoms gamtinėms 
nelaimėms;

9. Reikalauja pradėti taikyti GALILEO sistemą, kuri padėtų gerinti Europos Sąjungos 
galimybes numatyti ir suprasti dėl ypatingo oro susidariusias situacijas;

10. Apgailestauja, kad Komisijos komunikate dėl ES miškininkystės strategijos 
(KOM(2005)0084) neskiriama dėmesio gaisrų klausimui, ignoruojamas faktas, kad jie yra 
pagrindinė miškų dykumėjimo priežastis, ir dėl to ragina valstybes nares pašalinti šį 
trūkumą;

11. Siūlo valstybėms narėms įtraukti gaisrų prevencines priemones ir įsipareigoti jas 
įgyvendinti atsižvelgiant į kaimo plėtros planus, skatinant ūkininkų dalyvavimą, nes jie 
yra pagrindiniai kaimo sergėtojai, dėl to reikalauja teikti pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1257/19991 dėl paramos kaimo plėtrai nustatytą pagalbą priešgaisrinėms juostoms kurti; 

12. Ragina Komisiją susitarti su valstybėmis narėmis ir sudaryti informacijos ir švietimo 
kampanijas dėl prevencinių priemonių, kad būtų šviečiama visuomenė apie būtinybę 
rūpintis aplinka ir išsaugoti gamtos išteklius ir vengiama vykdyti rizikas sukeliančias, 
inter alia, žemės ūkio arba laisvalaikio veiklas, siekiant mažinti gamtinių nelaimių rizikas 
ir padarinius, ypač didžiausios rizikos teritorijose; 

13. Apgailestauja, kad Fores Focus programos gaisrų prevencinės priemonės nėra naujos 
LIFE+ programos prioritetinių klausimų dalis; 

14. Pažymi minėtą Komisijos pasiūlymą dėl sprendimo, nustatančio Bendrijos civilinės 
saugos mechanizmą, ypač Monitoringo ir informacijos centro (angl. MIC) stiprinimą, 
kuriame nurodyta galimybė Bendrijos finansus skirti transporto išlaidoms; ragina Tarybą 
kuo greičiau priimti pasiūlymą ir apsvarstyti galimybę stiprinti priemonę, ypač pagrindų 
priemones, taip pat panaudoti turimus ribotus išteklius priimtiniausiu būdu;

15. Ragina valstybes nares ir Komisiją bendradarbiauti, kad būtų iš esmės pagerintas 
  

1 OL L 160, 1999 9 26, p. 80.
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informacijos dėl turimų išteklių koordinavimas ir perdavimas ištikus nelaimėms, sudarant 
suderintus įgyvendinimo metodus šiam tikslui;

16. Pakartoja savo 2003 m. rugsėjo 4 d. rezoliucijos1 nuostatas, kuriomis reikalaujama sukurti 
Europos civilinės saugos pajėgas, ir ragina Komisiją atkakliai laikytis šio tikslo;

17. Pabrėžia ES solidarumo fondo, kaip pagrindinės priemonės, kuri suteikia Europos 
Sąjungai galimybes greitai reaguoti į rimtas nelaimes, pvz., potvynius, gaisrus arba 
sausras, svarbą;

18. Vis dėlto pabrėžia, kad yra būtina įtraukti kitas galiojančias priemones, tokias kaip 
valstybių pagalba regioniniams tikslams arba EIB paskolos, siekiant atlyginti dėl gamtinių 
nelaimių patirtus nuostolius;

19. Paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei 2005 m. gamtinių 
nelaimių poveikio nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms, taip pat ir 
Regionų komitetui, jeigu jis nuspręstų parengti pranešimą šia te

  
1 Rezoliucija dėl vasaros kaitros poveikio (OL C 76 E, 2004 3 25, p. 382).


