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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par dabas katastrofām (ugunsgrēkiem, sausumu un plūdiem) – reģionālās attīstības 
aspekti
(2005 – 2005/2193(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par ES reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu un 
krīžu gadījumos trešās valstīs (KOM(2005)0153),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Kopienas civilās aizsardzības mehānismu 
uzlabošanu (KOM(2005)0137),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko izveido Kopienas civilās 
aizsardzības mehānismu (pārstrādāts) (KOM(2006)0029),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par plūdu riska pārvaldību – plūdu novēršana, 
aizsardzība pret plūdiem un to mazināšana (KOM(2004)0472),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par plūdu 
novērtēšanu un mazināšanu (KOM(2006)0015),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
solidaritātes fondu (KOM(2006)0108),

– ņemot vērā EK līguma 2. un 6. pantu, saskaņā ar kuru vides aizsardzības prasības ir 
jāiekļauj citās Kopienas politiskajās nostādnēs, lai tādējādi veicinātu tādu ekonomisko 
attīstību, kas ir ilgtspējīga no vides aizsardzības viedokļa,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par klimata izmaiņām un Eiropas ūdens apjomiem,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām 
un tās Kioto protokolu, kas pieņemts 1997. gada 11. decembrī un ratificēts Eiropas 
Kopienā 2002. gada 31. maijā, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Regulu (EK) 
Nr. 2152/2003 par mežu un vides mijiedarbības monitoringu Kopienā (Forest Focus)1,

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)2,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības stratēģiju mežsaimniecības 
nozarē (KOM(1998)0649),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vides 
finanšu instrumentu (LIFE +) (KOM(2004)0621),

  
1 OV L 324, 11.12.2003.,1. lpp.
2 OV L 277, 21.10.2005.,1. lpp.
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– ņemot vērā tā 2005. gada 8. septembra rezolūciju par šīs vasaras dabas katastrofām 
(ugunsgrēkiem un plūdiem) Eiropā1,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A6-0000/2006);

A. tā kā kopš 1980. gada dabas katastrofas Eiropas Savienībā ir bijušas 65 000 cilvēku nāves 
cēlonis un saskaņā ar ANO datiem ir izmaksājušas EUR 124 200 miljonus;

B. tā kā 2005. gada augusta lietusgāzes izraisīja vislielākos plūdus Eiropā kopš 2002. gada un 
bija 70 cilvēku nāves cēlonis;

C. tā kā ugunsgrēki savukārt iznīcināja tūkstošiem hektāru un, kas ir vēl svarīgāk – vairāk 
nekā 30 civiliedzīvotāju un ugunsdzēsēju dzīvību, šī problēma kļūst nopietna;

D. tā kā 2005. gada sausums bija īpaši intensīvs un ilgstošs, īpaši Eiropas dienvidos un 
rietumos, un nopietni ietekmēja praktiski visu Portugāles teritoriju un plašas teritorijas 
Spānijā, Francijā un Itālijā;

E. tā kā dabas katastrofām uz skarto reģionu ekonomiku ir gan īstermiņa, gan ilgtermiņa 
ietekme, kam ir netieša negatīva ietekme uz infrastruktūru, ražošanas potenciālu. dabas un 
kultūras mantojumu, vidi un tūrismu;

F. tā kā sausums un nepārtrauktie ugunsgrēki paātrina plašu Dienvideiropas teritoriju 
pārvēršanos tuksnesī, nopietni apdraudot skarto populāciju dzīves kvalitāti;

G. tā kā dabas katastrofas notiek tad, kad jutīgā teritorijā valda ekstremāli laika apstākļi, ir 
nepieciešams samazināt šo reģionu trauslumu, paturot prātā, ka ekstremālas klimatiskās 
parādības kļūs aizvien biežākas;

H. tā kā daži ar cilvēka darbību saistītie faktori, piemēram, intensīvā lauksaimniecība, mežu 
izciršana un intensīvā urbanizācija riska zonās, dabas katastrofu ietekmi var vēl 
pastiprināt;

I. tā kā sausums vēl pastiprina ugunsgrēku izplatību, kas ir galvenais Eiropas mežu stāvokļa 
pasliktināšanās iemesls;

J. tā kā mežu ugunsgrēku parādību vēl vairāk pasliktina progresējošā lauku un ar tiem 
saistītās tradicionālās nodarbošanās pamešana, nepareiza mežu kopšana, tādu lielu meža 
platību pastāvēšana, kur aug tikai vienas sugas koki, nepiemērotu koku pasugu stādīšana, 
piemērotas profilakses politikas trūkums un neadekvāti smagi sodi par tīšu ugunsgrēka 
izraisīšanu;

K. tā kā Eiropai būtu vairāk jāizstrādā pasākumi, lai piemērotos klimata pārmaiņām, kam ir 
nepieciešamas pūles ne tikai no vietējo, reģionālo, valstu un Eiropas iestādēm, bet arī no 
iedzīvotāju puses,

  
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0334.
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L. tā kā Eiropas Savienības preventīvie pasākumi visu veidu dabas katastrofu risināšanā ir 
jāpastiprina, izveidojot, kur nepieciešams, kopējas stratēģiskās vadlīnijas, lai tādējādi 
nodrošinātu labāku koordināciju starp dalībvalstīm un labāku operativitāti un koordināciju 
starp dažādiem Kopienas tiesību aktiem (struktūrfondiem, Solidaritātes fondu, nākotnes 
ELFLA un LIFE);

M. tā kā struktūrfondu nozīmei finansēšanā, kuras mērķis ir novērst dabas katastrofas un 
likvidēt to radītās sekas, ir jābūt lielākai, un tā kā speciāli tam domātais Kopienas 
instruments, Eiropas Solidaritātes fonds, izrādījās praksē neefektīvs;

N. tā kā Alpos veiktie aizsargpasākumi, lai mazinātu materiālos kaitējumus, ko plūdi nodara 
ēkām, infrastruktūrai un ražošanai, rādīja, ka 2005. gada plūdi, lai gan bija lielāki, izraisīja 
mazāk postījumu nekā 2002. gada plūdi;

O. tā kā ugunsdrošības pasākumus tomēr veic galvenokārt lauku attīstības politikas kontekstā 
un līdz šim ir izrādījies, ka tie ir nepietiekami;

P. tā kā intensīvas informācijas kampaņas par ūdens ilgtspējīgu izmantošanu var ievērojami 
samazināt ūdens patēriņu un tādējādi atvieglot nopietnas sausuma situācijas;

Q. ņemot vērā koordinācijas trūkumu starp vadošām valsts iestādēm un to, ka profilakse, 
dabas katastrofu seku likvidācija un atbalsts teritorijām un cietušajiem ir Eiropas 
Savienības trīs darbības „ieroči”, ar kuriem jārīkojas aktīvāk;

R. tā kā plašos sabiedrības slāņos, NVO un pilsoniskā sabiedrībā valda acīmredzama 
neapmierinātība,

1. uzskata, ka Komisijai ir jāiesniedz priekšlikums, lai izveidotu Eiropas stratēģiju cīņai ar 
dabas katastrofām, ieskaitot obligāto risku profilakses metodi, un jāizveido protokols 
vienotai rīcībai katram dabas katastrofas veidam visā Eiropā;

2. uzskata, ka šajā stratēģijā īpaša uzmanība ir jāvelta salām un nomaļiem reģioniem ar mazu 
ģeogrāfisko blīvumu;

3. uzsver nepieciešamību profilaksē un cīņā ar dabas katastrofu sekām precizēt struktūrfondu 
darbību, kā arī saskaņot tos ar citiem pašreizējiem Kopienas līdzekļiem; prasa, lai jaunā 
2007.– 2013. gada finanšu programma paredzētu nepieciešamās elastības nodrošināšanu 
pieejamo resursu atkārtotā sadalīšanā starp dažādiem fondiem, lai tādējādi dabas 
katastrofas gadījumā uzlabotu to operativitāti;

4. norāda, ka vadoties no jaunā struktūrfondu plānošanas perioda, ugunsgrēku un plūdu 
profilakses pasākumi ir pieņemami un tādējādi aicina Padomi paturēt to prātā un savā 
kopējā nostājā būt konsekventai;

5. atzīmē, ka pēc Eiropadomes 2005. gada decembra lēmuma objektīvā „teritoriālā 
sadarbība” ir būtiski mazinājusies, īpaši attiecībā uz starptautisko un starpreģionu 
dimensiju; aicina Komisiju nodrošināt, lai kārtējās sarunās tiktu piešķirts pietiekams 
finansējums, tādējādi nodrošinot, ka netiek aizkavēta pasākumu īstenošana cīņā ar dabas 
katastrofām, ko ietver Interreg programma;



PE 370.152v01-00 6/8 PR\603565LV.doc

LV

6. uzskata – lai vislabākā iespējamā veidā izmantotu esošos Kopienas un dalībvalsts resursus 
problēmas risināšanā, Komisijai jāiesniedz priekšlikums direktīvai par ugunsgrēku 
profilaksi un cīņu ar tiem Eiropas Savienībā; uzskata arī, ka ir jāsastāda paziņojuma 
likumprojekts par cīņu ar iespējamo sausumu;

7. aicina Padomi un dalībvalstis pastiprināt pētniecību dabas katastrofu profilakses jomā 
saskaņā ar 7. pamatprogrammu, kas pašreiz ir pieņemšanas stadijā, īpašu uzmanību veltot 
agrā brīdinājuma sistēmu uzlabošanai;

8. atzīmē, ka ir sākusies Vides un drošības globālā monitoringa (GMES) iniciatīvas 
ieviešanas izmēģinājuma fāze, kas Eiropas Savienībai dotu iespēju uzlabot dabas 
katastrofu prognozēšanu, monitoringu un novērtēšanu, mudina iniciatīvai paredzētos 
līdzekļu asignējumus palielināt un darbības programmu paplašināt tā, lai tā ietvertu visas 
dabas katastrofas;

9. aicina iedarbināt GALILEO sistēmu, kas palīdzētu uzlabot Eiropas Savienības spēju 
paredzēt un izprast ārkārtējus laika apstākļus;

10. pauž nožēlu par faktu, ka Komisijas paziņojums par ES meža stratēģijas īstenošanu 
(KOM(2005)0084) nevelta īpašu uzmanību ugunsgrēku jautājumam, ignorējot faktu, ka 
tie ir galvenais iemesls, kāpēc pasliktinās mežu stāvoklis, un tāpēc aicina dalībvalstis šo 
trūkumu novērst;

11. ierosina, lai dalībvalstis savu lauku attīstības plānu kontekstā iekļautu un to pienākums 
būtu veikt ugunsgrēku profilakses pasākumus, veicinot zemnieku līdzdalību, jo viņi ir 
galvenie lauku sargi; tāpēc aicina radīt atbalstu sistēmu ugunsdrošības joslu izveidošanai, 
kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 1257/19991 par atbalstu lauku attīstībai;

12. aicina Komisiju pēc dalībvalstu piekrišanas noorganizēt informācijas un mācību kampaņas 
par profilakses pasākumiem, lai samazinātu dabas katastrofu risku un sekas, īpaši ļoti 
riskantos apvidos, informējot sabiedrību par nepieciešamību rūpēties par vidi un saglabāt 
dabas resursus, izvairoties arī no tādas lauksaimniecības prakses un brīvā laika 
pasākumiem, kas ietver risku;

13. pauž nožēlu par faktu, ka ugunsgrēku profilakses pasākumi saskaņā ar programmu 
„Forest Focus” neveido jaunās „LIFE+” programmas prioritāro jautājumu daļu;

14. atzīmē iepriekš minēto Komisijas priekšlikumu par lēmumu izveidot Kopienas civilās 
aizsardzības mehānismu un īpaši uzlabot MIC (Monitoringa un informācijas centrs) 
darbību, dodot Kopienai iespēju finansēt transporta izdevumus; aicina Padomi pieņemt 
priekšlikumu pēc iespējas ātrāk un apsvērt, kā šo instrumentu, īpaši pamatpasākumus 
nostiprināt, kā arī vislabākā iespējamā veidā izmantot nelielos pieejamos resursus;

15. aicina dalībvalstis un Komisiju strādāt kopīgi, lai būtiski uzlabotu koordināciju un 
informācijas apmaiņu par pašreizējiem resursiem dabas katastrofu gadījumā, šim nolūkam 
izstrādājot harmonizētās ieviešanas metodes;
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1 OV L 160, 26.6.1999., 80.lpp.

16. vēlreiz atgādina par 2003. gada 4. septembra rezolūcijas noteikumiem1 , kur tas aicināja 
radīt Eiropas Civilās aizsardzības spēkus un aicina Komisiju neatlaidīgi uz šo mērķi 
aicināt;

17. uzsver ES Solidaritātes fonda kā galvenā instrumenta nozīmi, kas ļautu Eiropas Savienībai 
uz nopietnām dabas katastrofām, piemēram, plūdiem, ugunsgrēkiem vai sausumu, reaģēt 
ātri;

18. taču norāda uz nepieciešamību iesaistīt citus spēkā esošos instrumentus, piemēram, valsts 
atbalstu reģionāliem nolūkiem vai EIB aizdevumus ar mērķi atlīdzināt dabas katastrofu 
radīto kaitējumu;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, tām dalībvalstu, 
reģionālajām un vietējām varasiestādēm, ko 2005. gadā skāra dabas katastrofas, kā arī 
Reģionu komitejai, gadījumā, ja tā uzskata par vajadzīgu sastādīt par šo tēmu ziņojumu.



PE 370.152v01-00 8/8 PR\603565LV.doc

LV

1Rezolūcija par vasaras ilgstošā karstuma ietekmi (OV.C.76.C.25.3.2004., 382.lpp)


