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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl gaivalinių nelaimių (gaisrų, sausrų ir potvynių) – aplinkos aspektai
(2005/2192(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl potvynių 
Europoje1, 2005 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl sausros 
Portugalijoje2, 2005 m. gegužės 12 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl sausros 
Ispanijoje3 ir 2005 m. rugsėjo 8 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl gaivalinių nelaimių 
(gaisrų ir potvynių) Europoje šią vasarą4,

– atsižvelgdamas į 1997 m. gruodžio 11 d. Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos 
konvencijos Kioto protokolą, kurį Europos bendrija ratifikavo 2002 m. gegužės 31 d.,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento rezoliuciją „Kaip laimėti kovą su globaline klimato 
kaita“5,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento rezoliuciją dėl klimato kaitos po vienuoliktosios 
konvenciją pasirašiusiųjų šalių konferencijos Monrealyje6,

– 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)7,

– atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 16 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Europos 
Sąjungos miškininkystės strategijos įgyvendinimo8 ir į Komisijos pasiūlymą dėl Europos 
miškininkystės strategijos (KOM(1998)0649),

– atsižvelgdamas į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2013, įsteigiantį Europos Sąjungos 
solidarumo fondą9, kuris šiuo metu yra peržiūrimas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimą (2001/792/EB), nustatantį Bendrijos mechanizmą 
sustiprintam bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos pagalbą palengvinti10,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatus ir pasiūlymus dėl kosmoso programos 
„Visuotinis aplinkos ir saugumo monitoringas“ (GMES) (KOM(2004)0065), Greitojo 
reagavimo ir pasirengimo didelio masto ekstremalioms situacijoms priemonės 
(KOM(2005)0153), sustiprinančios ES reagavimą į gaivalines nelaimes ir krizes, bei 
potvynių vertinimo ir rizikos valdymo (KOM(2006)0015),

  
1 OL C 272 E, 2004 11 13, p. 471.
2 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2005)0139.
3 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2005)0187.
4 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2005)0334.
5 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2005)0433.
6 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2005)0019.
7 OL L 324, 2003 12 11, p. 1.
8 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2005)0068.
9 OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
10 OL L 297, 2001 11 15, p. 7.
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– atsižvelgdamas į mokslinių tyrimų projektus dėl potvynių rizikos valdymo pagal 
Komisijos Šeštąją pagrindų programą (2002–2006 m.),

– atsižvelgdamas į Tvarumo instituto mokslinį pranešimą ir į Komisijos Jungtinio tyrimų 
centro pranešimą dėl klimato kaitos ir Europos vandens dimensijos1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2006),

A. kadangi klimato kaita yra gaivalinių nelaimių (potvynių, didelių sausrų ir gaisrų), sparčiai 
plintančių pasaulyje ir sukeliančių rimtas pasekmes – žmonių aukas, aplinkos pablogėjimą 
ir ekonominės veiklos susilpnėjimą, šaltinis,

B. kadangi 2005 m. gruodžio mėn. Monrealyje (Kanada) vykusioje JTO konferencijoje dėl 
klimato kaitos buvo pasiekta ženkli pažanga pasaulio mastu nustatant kovos su klimato 
kaita būdus, stiprinant įsipareigojimą laikytis Kioto protokolo ir jį įgyvendinti, taip pat 
buvo pasidalyta įžvalgomis dėl antrojo įsipareigojimų laikotarpio nuo 2012 m.,

C. atsižvelgdamas į didelę ir neįkainojamą miškų, išlaikančių anglies ir hidrologinio ciklų
pusiausvyrą bei stabdančių globalinį atšilimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikį,
reikšmę aplinkos apsaugai,

D. kadangi didelių sausrų ir miškų gaisrų daugėjo ir jie plito vis didesnėje Pietų Europos 
teritorijoje; kadangi, nepaisant to, kad tai yra tiesioginė klimato kaitos pasekmė, tokios 
situacijos yra neprognozuojamos ir neišvengiamos, todėl svarbu toliau plėtoti mokslinius 
tyrimus ir skirti jiems didesnį finansavimą, siekiant pagerinti rizikos vertinimo 
mechanizmus, prevencijos sistemas ir kovos su šiuo reiškiniu priemones,

E. kadangi Forest Focus programa skirta skatinti keitimąsi informacija apie Bendrijos 
miškus, kad būtų puoselėjamas jų išsaugojimas ir apsauga; kadangi programa apima 
integruotas programas, skirtas apsaugoti miškus nuo gaisrų ir kovoti su dykumėjimu,

F. kadangi Solidarumo fondo reglamente įtvirtintos išankstinės sąlygos riboja galimybes 
pasinaudoti šiuo fondu tam tikrais nelaimių atvejais; kadangi tai susiję ne tik su tinkamų 
išlaidų verte ir rūšimi, tačiau ir su nelanksčiais terminais bei procedūromis,

G. kadangi gaivalinės nelaimės padidina erozijos, druskėjimo ir dykumėjimo problemas, 
kelia grėsmę ekosistemoms ir biologinei įvairovei, daro neigiamą poveikį tvariai plėtrai ir 
socialinei sanglaudai,

H. kadangi JTO Tarptautinėje strategijoje dėl nelaimių mažinimo teigiama, jog geresnis 
miestų planavimas pakrantės regionuose ir ekosistemų išsaugojimas galėtų sumažinti 
gaivalinių nelaimių poveikį,

I. kadangi Komisija pasirašė JTO Konvenciją dėl kovos su dykumėjimu – reiškiniu, kurio 
išplitimas minimas JTO Tūkstantmečio deklaracijoje, ir kadangi 2006 m. paskelbti 
tarptautiniais dykumų ir dykumėjimo proceso metais,

  
1 http://ies.jrc.cec.eu.int
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J. kadangi tapo aišku, jog šiuo metu Europos Sąjungoje įgyvendinamų priemonių nepakanka 
siekiant veiksmingai reaguoti į gaivalines nelaimes, ir kadangi šią situaciją dar labiau 
paaštrina nacionalinių ir regioninių priemonių ir sprendimų įvairovė,

1. palankiai vertina didėjantį visuomenės sąmoningumą ir paramą aplinkosaugos 
priemonėms, ypač didelio masto nelaimių atveju; siūlo į šias priemones įtraukti racionalų 
ir efektyvų vandens naudojimą ir informuoti didžiuosius žemės ūkio, miestų ir pramonės
vandens naudotojus apie šias priemones; remia „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“ 
principų taikymą, kad būtų užtikrintas racionalesnis vandens naudojimas ir geresnė 
nuotekų priežiūra ir tikrinimas;

2. pabrėžia būtinybę puoselėti prevencijos ir pažangiosios patirties įtvirtinimo sąmoningumo 
ugdymo programas, viešinti procedūras, kurių būtų imamasi kilus gaisrams ir potvyniams
ir kurios būtų finansuojamos iš Europos socialinio fondo arba specialių programų, 
pavyzdžiui, Forest Focus; pažymi, kad visuomenės mokymui skirtuose veiksmuose 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas jaunimo, pradedant mokiniais, mokymui;

3. ragina valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą civilinės saugos srityje Europos mastu, 
kad būtų užtikrinta galimybė gauti papildomų išteklių greitam reagavimui į ekstremalias 
situacijas; pakartoja būtinybę įsteigti Europos civilinės saugos strateginį koordinavimo 
centrą, kurio veikla būtų skirta gaisrų prevencijai ir kovai su gaisrais kritinėse situacijose 
paremti;

4. ragina Komisiją į Bendrijos finansavimo sąlygas atitinkančias išlaidas įtraukti 
infrastruktūros statybos ir techninės priešgaisrinės įrangos, įskaitant oro įrangą, įsigijimo 
išlaidas;

5. palankiai vertina Komisijos veiksmų planą (FLECT), skirtą užkirsti kelią neteisėtam
medienos kirtimui, ir naują aplinkos finansavimo priemonę (Life+ programą), kuri yra 
ypač svarbi Europos miškų apsaugai ir įvairaus pobūdžio blogybių, įskaitant gaisrus, 
prevencijai;

6. ragina valstybes nares apsvarstyti miškų svarbą Europos Sąjungoje; siūlo surengti viešas 
diskusijas apie miškų aplinkosauginę, socialinę ir ekonominę reikšmę, kad būtų geriau 
suvokiami Europos miškų skirtumai ir ypač ypatinga Viduržemio jūros regiono miškų 
prigimtis; mano, kad turi būti numatytos iniciatyvos atsisakyti degių monokultūrų, ypač 
eukaliptų;

7. prašo Komisiją numatyti rimtus, solidarumu pagrįstus tikslus bendruose teisės aktuose, 
skirtuose kovoti su gaivalinėmis nelaimėmis ir jų išvengti, ypač priimant naująjį 
Solidarumo fondo reglamentą ir direktyvą dėl potvynių vertinimo ir valdymo bei ateityje 
peržiūrint Forest Focus programą, skiriant didesnį finansavimą ir priimant lankstesnes 
paraiškų pateikimo taisykles;

8. mano, kad Natura 2000 tinklo teritorijų, nukentėjusių nuo potvynių, sausros arba gaisrų, 
rekonstrukcijai (atkūrimui) turėtų būtų skiriamas finansavimas iš Bendrijos fondų, 
kadangi šios teritorijos yra svarbi Europos žaliosios erdvės dalis, užtikrinanti biologinę 
įvairovę ir rūšių išsaugojimą; ragina valstybes nares įsteigti nacionalinius miškininkystės 
fondus, skirtus miškams nuo nelaimių apsaugoti ir jiems atnaujinti;
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9. ragina dideles sausras įtraukti į Solidarumo fondo finansuojamų nelaimių sąrašą, kadangi 
sausra yra lėtai plintanti ir įvairios trukmės gamtinė anomalija, turinti rimtų ir ilgalaikių 
pasekmių nukentėjusių regionų gyvenimo sąlygoms ir socialiniam bei ekonominiam 
stabilumui; rekomenduoja, kad būtų išlaikyta galimybė skirti fondo paramą vietinės
reikšmės kritinėms situacijoms (t. y. išlaikytas regioninis kriterijus), o valstybinė ir privati 
žala būtų pripažinta tinkama gauti finansavimą;

10. kviečia Komisiją teritorijose, kurioms gresia dykumėjimas (Ispanijoje arba Portugalijoje), 
įkurti Europos sausros ir dykumėjimo observatoriją ir įtraukti ją į Komisijos Septintosios 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros pagrindų programos (2007–2013 m.) veiklą;

11. pripažįsta būtinybę tirti ir plėtoti naujus gaisrų prevencijos ir gesinimo būdus, pasitelkiant 
palydovus ir kitas pažangias technologijas; mano, kad būtina imtis naujų informacinių 
technologijų (pavyzdžiui, geografinės informavimo sistemos), siekiant valdyti gaisrus ir 
potvynius; pabrėžia esminę naujų sekimo technologijų reikšmę gaivalinėms nelaimėms 
išvengti;

12. rekomenduoja imtis priemonių miškams nuo gaisrų apsaugoti – rinkti ir perdirbti miško 
biomasės atliekas, uždrausti keisti išdegusios žemės paskirtį ir taikyti griežtesnes bausmes 
už nusikalstamus veiksmus prieš aplinką, ypač už miško gaisrų sukėlimą;

13. prašo Komisijos rekomenduoti valstybėms narėms parengti gaisrų rizikos planus, kuriems 
būtų skiriamas Bendrijos finansavimas ir į kuriuos būtų atsižvelgta reguliuojant teritorijų 
planavimą;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Įvadas

Didelio masto gaivalinės nelaimės 2005 m. vasarą – dideli potvyniai Vidurio Europoje, 
sausros Pietų Europoje ir gaisrai, sunaikinę tūkstančius hektarų miškų Portugalijoje ir 
Ispanijoje – buvo oficialaus Pirmininko J. Borrellio pareiškimo dalis, pradedant Europos 
Parlamento rudens sesiją ir tylos minute pagerbus šių nelaimių aukas.

2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas išreiškė įsitikinimą, kad dažnesnės ir 
didesnio masto gaivalinės nelaimės yra susijusios su klimato kaita, ir pripažino, kad Kioto 
protokolas yra pagrindinis pasaulinio masto aplinkos strategijos elementas kovojant su 
klimato kaita. EP išreiškė solidarumą su nukentėjusiais regionais ir pakartojo būtinybę 
stiprinti civilinės saugos priemones bei lanksčiau naudoti Europos fondų lėšas, ypač
Sanglaudos, struktūrinių ir Solidarumo fondų, kad būtų sumažinta ekonominė ir socialinė žala 
vietos gyventojams ir ekonomikai, gamybai ir turizmui.

Remiantis rezoliucijos 22 dalimi Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui, Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui ir Regioninės plėtros komitetui buvo pavesta 
parengti tris vienas kitą papildančius pranešimus savo iniciatyva, kuriuose atsispindėtų žemės 
ūkio, aplinkos ir teritorinis aspektai. Taip pat buvo nuspręsta nusiųsti delegacijas į 
nukentėjusias teritorijas ir surengti bendrą svarstymą dėl gaisrų, sausrų ir potvynių problemos. 
Būtent tokiu pagrindu parengtas šis pranešimas, dėmesį sutelkiantis į aplinkos aspektą prieš ir 
po gaivalinių nelaimių ir į Europos veiksmus civilinės saugos srityje.

2. Delegacijos

Trys delegacijos aplankė Ispaniją (Andalūziją ir Huelvą) ir Portugaliją (Alentejo ir 
Pampilhosa da Serra) – regionus, nusiaubtus gaisrų arba sausros; Vokietiją (Bavariją) ir 
Austriją (Tirolį) – regionus, nukentėjusius nuo potvynių ir žemės nuošliaužų; bei Prancūziją 
(Gironde ir Varą) ir Italiją (Lombardiją) – regionus, nukentėjusius nuo miškų gaisrų ir 
potvynių. Nepaisant specifinės kiekvieno regiono padėties ir nelaimių įvairovės, delegacijų 
programos buvo parengtos vienodu principu: bendravimas su nukentėjusiais vietos 
gyventojais ir techniniu personalu; nacionalinės, regioninės arba vietos valdžios pristatoma 
esama situacija, kovos su nelaimėmis priemonės ir ištekliai; NVO, asociacijų ir profesinių 
sąjungų, padėjusių aukoms arba kovojusių su nelaimėmis, nuomonės išklausymas. Įvairiose 
vietose delegacijos matė arba vykstančius atstatymo darbus ir pažangą, arba išklausė 
priežastis, dėl kurių nebuvo galima pradėti šių darbų. 

Vizitų santrauka

Kad geriau suvoktų in situ tiesiogines gaisrų, didelių sausrų ir potvynių pasekmes, pranešėjas 
dalyvavo visose trijose delegacijose, išklausė nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios,
vietos žmonių ir organizacijų, kurių pasiryžimą pasitarnauti ir bendradarbiauti su 
delegacijomis itin svarbu paminėti, viltis ir pasiūlymus.

Delegacijos pamatė įvairių situacijų. Kai kuriuose regionuose pagrindinis dėmesys buvo 
sutelktas į galimybę pasinaudoti Solidarumo fondu iš karto po labai didelio masto gaisrų arba 
ilgalaikių sausrų. Vietiniai žmonės kalbėjo, kad jie jaučiasi palikti likimo valiai ir skundėsi 
solidarumo stoka Europos mastu. Kituose regionuose, priešingai, buvo aiškiai nepalankiai 
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vertinamas vadinamasis ES „įsikišimas“ ir visiškai negalvojama apie Europos koordinavimo 
ir su potvyniais susijusios rizikos valdymo priemones. Kai kuriuose regionuose jau buvo 
sukurtos potvynių prevencijos sistemos, numatytos galimų potvynių zonos, perkelti 
gyventojai ir imtasi aplinkos apsaugos bei pakrantės turistinę veiklą skatinančių priemonių.

Sausros

Sausra gali būti laikoma struktūrine problema, kuri išryškėja kas dešimt ar dvylika metų, 
tačiau pamažu didėja. Vis dėlto didelės sausros yra išskirtinio pobūdžio ir turėtų būti laikomos 
gaivaline nelaime, kurios poveikis jaučiamas žymiai ilgiau nei paprastų sausrų. Priešingai nei 
kitų gaivalinių nelaimių, sausros žalą sunku apskaičiuoti, ji nepaliečia infrastruktūros, tik 
gamybą, aplinką ir vietos gyventojų gyvenimą. Prognozuojama, kad dėl klimato kaitos 
sumažės lietaus, padidės temperatūra ir dažniau kartosis karščio bangos bei sausra, o tai 
reiškia, kad miškų gaisrai bus dar didesni ir dar labiau išplis.

Be to, sausra nėra vien tik „ūkininkų problema“. Pietų Europos šalyse sausringais metais labai 
nukenčia hidroelektrinių veikla, ir šalys yra priverstos gamybos nuostolius kompensuoti 
iškastiniu kuru. Tai daro itin neigiamą poveikį aplinkai, kadangi padidėja anglies dioksido 
išmetimas, o tuo pačiu ir tikimybė, kad bus viršytas išmetamųjų teršalų bendras nacionalinis 
kiekis.

Kita sausros pasekmė yra geriamojo vandens vietos gyventojams ir atvykėliams tiekimas. 
Sausra yra vasaros reiškinys, todėl šią problemą dar labiau paaštrina turizmas, intensyvi 
ekonominė veikla Viduržemio jūros regione ir didesnis atvykėlių, o ne vietinių gyventojų, 
skaičius.

Gaisrai

Gaisrai yra pagrindinė gamtinė grėsmė Viduržemio jūros regiono miškams. Daugiau nei 90 
proc. ugnies sunaikinto paviršiaus Europoje yra Pirėnų pusiasalyje. Miškų gaisrai naikina 
valstybinę ir privačią nuosavybę, ekonomika sustingsta, todėl dar labiau išryškėja nuosmukį 
išgyvenančių ir apleistų vidaus regionų ekonomikų ir visuomenių trapumas. Oro sąlygos 2005 
m. vasarą buvo išskirtinės, kadangi buvo ypač sausas oras, kurį lėmė užsitęsusi sausra, ir dar 
labai aukšta temperatūra. Todėl gaisrai plito dar greičiau ir apėmė tuos miškų plotus, kurie 
buvo pavyzdiniai dėl jų priežiūros, proskynų ir atsodinimo tinkamomis rūšimis.

Nors daug gaisrų buvo sukelti tyčia iš kriminalinių paskatų, o su tuo galima kovoti tik nuolat 
prižiūrint miškus ir taikant griežtesnes bausmes, kiti gaisrai kilo tik dėl nesugebėjimo suvokti, 
jog miškai yra neįkainojama kolektyvinė nuosavybė ir jų naudojimą privalu reglamentuoti 
griežtomis taisyklėmis. Į pačius nacionalinius teisės aktus reikia įtraukti lankstų valdymą ir 
juos pritaikyti taip, kad būtų galima reaguoti į ekstremalias situacijas. Ispanijos ekspertai 
sako, kad Viduržemio jūros regiono miškai „gyvena kartu“ su gaisrais ir dėl jų išlaiko 
sugebėjimą atsinaujinti. Delegacija aplankė maždaug 34 000 hektarų plotą, kuris išdegė 2004 
m. ir po savaiminio atsinaujinimo pradedamas tvarkyti: iš tos teritorijos šalinama visa negyva
mediena, kad neplistų ligos, ir daromos užtvaros, kad lietus neišplautų dirvos. Miškų 
nuosavybės suskaidymo problemą išsprendė susivienijimai, kurie suteikė galimybę laikytis 
koordinuoto požiūrio ir kartu vykdyti darbus didžiojoje ugnies nuniokotos teritorijos dalyje.

Potvyniai
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Vidurio Europoje vasarą vis dažniau vyksta katastrofiškų padarinių turintys potvyniai, nors 
kai kuriuose regionuose, pavyzdžiui, Bavarijoje, potvynių valdymas, palyginti 2002 m. ir 
2005 m., žymiai pagerėjo: dabar nustatomos galimų potvynių zonos, statomos vandenį 
sulaikančios užtvankos, padalintų pylimų sistemos ir pan.
Iš visų gaivalinių nelaimių, apie kurias kalbama šiame pranešime, Bendrijos direktyva 
reglamentuoja tik potvynius, ja siekiama sumažinti pavojų žmonių sveikatai, aplinkai, 
infrastruktūrai ir nuosavybei ir jį valdyti. Koordinavimas abipus sienos yra vienas iš 
direktyvos raisons d’être, atsižvelgiant į tai, kad daugelį Europos baseinų teritorijų dalijasi 
skirtingos valstybės narės. Panašaus pobūdžio koordinavimas jau buvo numatytas Pagrindų 
direktyvoje dėl vandens kokybės.
Lankydamos nuo potvynio nukentėjusias teritorijas, delegacijos girdėjo tiek pagyras dėl 
teigiamų direktyvos aspektų, tiek išreikštą susirūpinimą. Viena vertus, galima daryti spaudimą 
mažiausiai bendradarbiaujančioms šalims dėl prevencijos priemonių, tačiau, kita vertus, 
baiminamasi pernelyg didelio administravimo. Tiesa, kad rizikos teritorijų ir jų ribų 
nustatymas turėtų dideles ekonomines pasekmes regioniniu mastu, atsižvelgiant į žemės 
statybai vertę tose teritorijose, kur vyksta miestų plėtrą. Tačiau galimų potvynių zonų 
nustatymas pateisinamas tuomet, kai dėl statybų sumažėtų vandens absorbavimas ir kiltų 
potvynių rizika.

3. Moksliniai duomenys

Moksliškai įrodyta, kad gaivalinės nelaimės yra glaudžiai susijusios su klimato kaita. 
Galimybės nustatyti istorinius ekstremalių įvykių pokyčius ir jų sąsajas su klimato kaita 
priklauso nuo tų įvykių ir vietos:
– karščio bangų Europoje tikimybė labai padidėjo; didžiausias temperatūras 2003 m. vasarą 
75 proc. nulėmė žmogaus veikla. Padidėjusi temperatūra sustiprina sausrą;
– dėl klimato kaitos krituliai tampa vis didesne problema; stipresni lietūs ir pasikeitęs jų 
pobūdis padidina ir staigių potvynių, ir sausros tikimybę. Plataus masto potvynių pobūdis gali 
ir nesikeisti;
– audrų Europoje per pastarąjį amžių nepadaugėjo; uraganų intensyvumas per paskutinius 50 
metų padidėjo 70 proc. Turint omenyje didžiuosius gamtos ciklus, klimato kaitos poveikį 
įrodyti sunku, tačiau pastebėti pokyčiai atitinka numatytą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo poveikį.

Prognozės rodo, kad ateityje šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijos didėjimas lems 
dar didesnę klimato kaitą ir ekstremalias oro sąlygas:
– tokios kaip 2003 m. karščio bangos amžiaus pabaigoje Europoje kartosis kas dvejus metus;
– dėl pasikeitusio kritulių pobūdžio bus daugiau potvynių, ypač staigių, ir sausrų (kurias taip 
pat skatins kylanti temperatūra);
– intensyvesnės vėjo audros atitiks prognozes, nors aiškiai jų numatyti neįmanoma. Didėjantis 
uraganų intensyvumas 2100 m. išaugs 30 proc.

Keli išskirtiniai įvykiai ypač sustiprino susirūpinimą dėl ekstremalių gaivalinių nelaimių 
pastaraisiais metais. Rekordinės audros, potvyniai, sausros ir karščiai turėjo plataus masto 
pasekmių (EEA, 2004; Jha, 2005):
– vėjo audros 1999 m. pabaigoje buvo vienos stipriausių Europos istorijoje. Nuo Anatolijaus, 
Lotaro ir Martino nukentėjo Skandinavija, Prancūzija, Vokietija ir kaimyninės šalys. Dėl šių 
audrų žuvo beveik 150 žmonių ir buvo patirta milžiniškų nuostolių (6,7 mlrd. eurų 
draudiminių nuostolių dėl Lotaro ir Martino, 500 mln. eurų ekonominių nuostolių dėl
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Anatolijaus). Prancūzijoje audros išvartė tris kartus daugiau medžių nei jų nupjaunama per 
metus;
– didžiausi potvyniai per pastaruosius kelis metus ir daugiausia ekonominės žalos Europos 
istorijoje pridariusios nelaimės siautėjo 2002 m. Potvyniai kilo Dunojaus ir Elbės upėse ir 
palietė didžiąją dalį Vidurio Europos; dideli potvyniai taip pat kilo Jungtinėje Karalystėje ir 
Prancūzijoje. 11 šalių nukentėjo 600 000 žmonių ir 80 žuvo. Ekonominiai nuostoliai siekė 15 
mlrd. eurų;
– didžioji Pietų Europos dalis bent metus kentėjo nuo sausros, pačios didžiausios iš kada nors 
užfiksuotų. 2005 m. vasarą 97 proc. Portugalijos teritorijos atsidūrė didelės sausros 
gniaužtuose, Prancūzija svarstė galimybę uždaryti atomines elektrines, o Europos Sąjungoje 
javų buvo išauginta 28 mln. tonų mažiau, t. y. maždaug 10 proc.;
– karščio banga 2003 m. vasarą tapo daugelio žmonių mirčių priežastimi: nuo karščio tuomet 
mirė 22 146 žmonės.

Nors šie įvykiai yra pagrindiniai pavyzdžiai Europoje, svarbu nepamiršti, kad kitose pasaulio 
dalyse situacija dar blogesnė. 1993–2002 m. Europoje potvyniai pasiglemžė 6 700 gyvybių, o
Azijoje šis skaičius yra žymiai didesnis: beveik 1,4 mln. žmonių. Dėl vėjo audrų tuo pačiu 
laikotarpiu Europoje žuvo 6 655 žmonės, Amerikoje žuvusiųjų skaičius siekė 18 000, o 
Azijoje – 275 000.

4. Civilinė sauga

2001 m. Europos Sąjunga sukūrė civilinės saugos priemonę, skirtą didelėms nelaimėms
įveikti tais atvejais, kai nukentėjusios šalys nėra pajėgos jų kontroliuoti pačios. Remiantis 
subsidiarumo principu, tokių situacijų valdymas visų pirma priskirtinas nukentėjusiai 
valstybei. Tačiau paprašyta Europos Sąjunga gali imtis aktyvesnio intervencinio vaidmens ir 
koordinuoti paramą bei laiku skirti finansavimą ir specialią gelbėjimo ir paieškos įrangą.
Nuolat veikiančio Priežiūros ir informavimo centro užduotis yra priimti įspėjimus ir pavojaus 
signalus bei paskirstyti paramos prašymus. Pagalbos komandos yra atsakingos už situacijos 
įvertinimą ir darbą su vietos valdžia, organizuojant pagalbos darbus, kaip buvo 2005 m. 
vasarą Europoje ir kitur (JAV ir Pakistane). Patirtis rodo, kad dabar prioritetas turėtų būti 
teikiamas ankstyvojo įspėjimo sistemos sukūrimui, tačiau negalima atmesti kitų užduočių, 
ypač būtinybės tobulinti keitimosi informacija gebėjimus. 

5. Solidarumo fondas

Solidarumo fondas buvo įsteigtas po 2002 m. potvynių Centrinėje Europoje (Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 2012/2002), tačiau lūkesčių nepateisino ir šiuo metu yra peržiūrimas. Iš 
naujam fondui siūlomų priemonių išskirtina jo taikymo sritis, apimanti dideles krizes 
(pavyzdžiui, sausra), nelaimes pramonės ir technologijų srityje, visuomenės sveikatos krizes ir
teroro aktus; mažesni reikalavimai žalai, siekiant gauti fondo paramą. Taip pat įdomi 
galimybė gauti išankstinį finansavimą, kuris vėliau įtraukiamas į visas apskaičiuotas išlaidas. 
Vis dėlto tenka apgailestauti, kad nebelieka galimybės gauti fondo paramą pagal regioninės 
nelaimės kriterijų.

6. Išvados
Europos Sąjunga turi įvairių teisinių priemonių gaivalinėms nelaimėms išvengti ir su jomis 
kovoti, kad būtų sumažintas tokių nelaimių poveikis ir sąnaudos bei pagerinta nuo jų 
nukentėjusių žmonių gyvenimo kokybė.
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Civilinės saugos srityje ES siekia sustiprinti savo veiklą, numatydama atskirą finansavimo 
priemonę ir įsteigdama Greitojo reagavimo ir pasirengimo didelio masto ekstremalioms 
situacijoms priemonę.
Naujos direktyvos dėl potvynių vertinimo ir valdymo tikslas yra sumažinti ir valdyti su 
potvyniais susijusį pavojų visuomenės sveikatai, aplinkai bei išsaugoti valstybinę ir privačią 
nuosavybę.
Šiuo metu vykstanti ES solidarumo fondo peržiūra (tuo pačiu panaikinant ankstesnius teisės 
aktus) reiškia, kad atsiranda naujų vilčių, jog šis fondas teiks veiksmingą pagalbą nuo 
gaivalinių nelaimių nukentėjusių regionų gyventojams.
Siekdama veiksmingesnės miškų gaisrų prevencijos, ES naudoja stebėjimo priemones, 
pavyzdžiui EFFIS (Europos miškų gaisrų informacijos sistema, įdiegta pagal Forest Focus 
programą), kuri gali teikti pakankamai tikslią informaciją apie gaisrų pavojų tam tikrose 
teritorijose arba regionuose; vykdyti prevenciją taip pat padeda naujausios ir moderniausios 
palydovų stebėjimo sistemos, kurios yra nuolat tobulinamos.
Tačiau nesvarbu, kokia didelė bus ES priimtų teisinių priemonių bazė, tik politinė valia 
įgyvendinti šias priemones suteiks galimybę solidariai reaguoti į didžiausią nerimą keliančias 
ir iš tiesų katastrofiškas gaivalinių nelaimių sukeltas situacijas. 


