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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par dabas katastrofām (ugunsgrēki, sausums un plūdi) – vides aspekti
(2005/2192(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā tā 2002. gada 5. septembra rezolūciju par plūdiem Eiropā1, 2005. gada 
14. aprīļa rezolūciju par sausumu Portugālē2, 2005. gada 12. maija rezolūciju par sausumu 
Spānijā3 un 2005. gada 8. septembra rezolūciju par dabas katastrofām (ugunsgrēki un 
plūdi), kas notika šajā vasarā Eiropā4, 

– ņemot vērā ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 1997. gada 11. decembra 
Kioto protokolu, kuru Eiropas Kopiena ratificēja 2002. gada 31. maijā, 

– ņemot vērā tā rezolūciju „Stratēģija cīņai ar klimata pārmaiņām pasaulē”5

– ņemot vērā tā rezolūciju par klimata pārmaiņām saistībā ar konvencijas dalībvalstu 
vienpadsmito konferenci Monreālā6,  

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Regulu 
(EK) Nr. 2152/2003 par mežu un vides mijiedarbības uzraudzību Kopienā (Forest 
Focus)7,

– ņemot vērā tā 2006. gada 16. februāra rezolūciju par Eiropas Savienības mežu stratēģijas 
īstenošanu8 un Komisijas priekšlikumu Eiropas mežu stratēģijai (KOM(1998)0649), 

– ņemot vērā Padomes regulu (EK) Nr. 2013, ar kuru izveido Eiropas Savienības 
Solidaritātes fondu9, un kura pašlaik tiek pārskatīta,

– ņemot vērā Padomes Lēmumu (2001/792/EK), ar ko izveido Kopienas mehānismu 
pastiprinātas sadarbības veicināšanai civilās aizsardzības palīdzības intervenču jomā10,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumus un priekšlikumus par kosmosa programmu Vides un 
drošības globālais monitorings (GMES) (KOM(2004)0065), Ātras reaģēšanas un 
sagatavotības instrumentu lielām ārkārtējām situācijām (KOM(2005)0153), ES reaģēšanas 
spējas stiprināšana katastrofu un krīžu gadījumos trešās valstīs (KOM(2005)0153) un par 
plūdu riska novērtējumu un pārvaldību (KOM(2006)0015),

– ņemot vērā pētniecības projektu par plūdu risku pārvaldību saistībā ar Komisijas Sesto 
pamatprogrammu (2002–2006),

  
1 OV C 272 E, 13.11.2003, 471. lpp.
2 Tajā dienā pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0139.
3 Tajā dienā pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0187 .
4 Tajā dienā pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0334.
5 Tajā dienā pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0433.
6 Tajā dienā pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0019.
7 OV L 324, 11.12.2003., 1. lpp.
8 Tajā dienā pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0068.
9 OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.
10 OV L 297, 15.11.2001., 7. lpp.
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– ņemot vērā Ilgtspējības institūta zinātnisko pārskatu un Komisijas kopīgā pētniecības 
centra pētījumu par klimata pārmaiņām un Eiropas ūdens dimensiju1,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2006),

A. tā kā klimata pārmaiņas izraisa dabas katastrofas (plūdus, ārkārtīgu sausumu un 
ugunsgrēkus), kas uzbrūk aizvien biežāk, strauji sekojot cita citai visā pasaulē, un atstāj 
aiz sevis vissmagākās sekas — zaudētas dzīvības, izpostītu vidi un ekonomiskās 
aktivitātes samazināšanos;

B. tā kā pēdējā ANO konferencē par klimata pārmaiņām, kas notika 2005. gada decembrī 
Kanādas pilsētā Monreālā tika panākts nozīmīgs progress pasaules līmenī jautājumos par 
veidiem, kā cīnīties pret klimata pārmaiņām, par Kioto protokola ievērošanu un 
īstenošanu, kā arī demonstrēta prognoze par saistību otro periodu pēc 2012. gada;

C. ņemot vērā to, ka mežiem ir izšķiroša nozīme vides saglabāšanā, jo tie uztur līdzsvaru gan 
oglekļa, gan hidroloģiskajos ciklos, un vienkārši nav iespējams pārvērtēt to, cik ļoti no 
mežiem ir atkarīga globālās sasilšanas palēnināšanās un siltumnīcefekta mazināšanās;

D. tā kā ārkārtīgs sausums un mežu ugunsgrēki Dienvideiropā kļūst aizvien biežāki un 
apjomīgāki un, lai arī tie ir tiešas klimata pārmaiņu sekas, tos tomēr nevar paredzēt vai no 
tiem izvairīties tāpēc ir nepieciešams arī turpmāk izvērst atbilstīgus zinātniskus pētījumus 
un tam ir jāpiešķir vairāk līdzekļu, lai uzlabot riska novērtējuma mehānismus, profilakses 
sistēmas un līdzekļus, cīņā pret šo parādību;

E. tā kā Forest Focus programmas mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu par mežiem 
Kopienā, lai tādējādi veicinātu to saglabāšanu un aizsardzību; tā kā šī programma aptver 
vairākas integrētas programmas mežu aizsardzībai no ugunsgrēkiem un cīņai ar 
pārtuksnešošanos;

F. tā kā Solidaritātes fonda regulā ir paredzēti tādi priekšnoteikumi, kuru dēļ ir sarežģīti 
izmantot šo fondu katastrofu gadījumos; tā kā tas attiecas ne tikai uz attaisnoto izdevumu 
apjomu un veidu, bet arī uz termiņu un norišu neelastību;

G. tā kā dabas katastrofu dēļ uzliesmo erozijas, sasāļošanās un pārtuksnešošanās problēmas, 
tiek izpostītas ekosistēmas un samazināta bioloģiskā daudzveidība, tās ietekmē ilgtspējīgu 
attīstību un apdraud sociālo kohēziju;

H. tā kā ANO Starptautiskā stratēģija katastrofu mazināšanai apliecina, ka labāka pilsētu 
plānošana piekrastes reģionos, kā arī ekosistēmu saglabāšana var mazināt dabas katastrofu 
ietekmi; 

I. tā kā Komisija ir parakstījusi ANO Konvenciju cīņai ar pārtuksnešošanos — fenomenu, 
kura izplatīšanās ir pieminēta ANO Tūkstošgades deklarācijā, un tā kā 2006. gads ir 
pasludināts par Starptautisko tuksnešu un pārtuksnešošanās gadu,

  
1 http://ies.jrc.cec.eu.int
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J. tā kā ir pierādījies, ka pašreizējie pasākumi Eiropas Savienībā nav pietiekami vai 
piemēroti, lai nodrošinātu efektīvu reaģēšanu uz dabas katastrofām, un situāciju vēl 
pasliktina lielais skaits visdažādāko mehānismu un risinājumu gan valstu, gan reģionālā 
līmenī; 

1. atzinīgi vērtē pieaugošo sabiedrības informētību un atbalstu ar vidi saistītiem  
pasākumiem, īpaši attiecībā uz smagām dabas katastrofām; iesaka, lai viens no šiem 
pasākumiem būtu racionāls un efektīvs ūdens patēriņš un lai galvenie ūdens patērētāji 
lauksaimniecībā, pilsētās un rūpniecībā būtu informēti par šiem pasākumiem; aizstāv 
principus „patērētājs maksā" un „piesārņotājs maksā”, lai tādējādi nodrošinātu racionālāku 
ūdens patēriņu un labāku notekūdeņu monitoringu un pārbaudes;

2. uzsver, cik nozīmīgi ir veicināt informētības kampaņas par profilaksi un labas prakses 
pārņemšanu, publicēt informāciju par to, kā jārīkojas katastrofu situācijās, piemēram, 
ugunsgrēkos un plūdos; šie pasākumi būtu jāfinansē no Eiropas Sociālā fonda vai saistībā 
ar īpašām programmām, kā, piemēram, Forest Focus; atzīmē, ka sabiedrības apmācības 
darbībās īpaša uzmanība jāvelta jaunu cilvēku apmācībai, sākot jau no skolas vecuma;

3. mudina dalībvalstis vairāk sadarboties civilās aizsardzības jomā Eiropas Savienības 
līmenī, lai nodrošinātu papildresursu pieejamību ātrai reaģēšanai cīņā ar ārkārtas 
situācijām; no jauna apstiprina nepieciešamību izveidot Eiropas civilās aizsardzības 
stratēģiskās koordinācijas centru, kura uzdevums būtu novērst ugunsgrēkus un atbalstīt 
ugunsdzēšanas pasākumus ārkārtas situācijās;

4. aicina Komisiju ietvert izdevumos, kam pienākas Kopienas finansējums, ugunsdzēšanas 
infrastruktūras būvniecību un tehniskā aprīkojuma iegādi, tostarp arī aprīkojumu, lai ar 
ugunsgrēkiem cīnītos no gaisa;  

5. atzinīgi vērtē Komisijas rīcības plānu (FLECT) cīņai ar nelegālo mežu izciršanu un jauno 
finanšu instrumentu (Life+ programma), kas ir ārkārtīgi nozīmīgi Eiropas mežu 
aizsardzībā un jebkādu bojājumu, arī ugunsgrēku, novēršanā;

6. mudina dalībvalstis vairāk domāt par mežu nozīmi Eiropas Savienībā; iesaka uzsākt 
publiskas debates par mežu nozīmi vidē, to sociālo un ekonomisko nozīmi, un ar šo 
debašu palīdzību veicināt izpratni par Eiropas mežu dažādību un jo īpaši par Vidusjūras 
apkārtnes mežu savdabību; uzskata, ka jānodrošina stimuli tam, lai atteiktos no viegli 
uzliesmojošām monokultūrām, jo īpaši no eikaliptiem;

7. aicina Komisiju izvirzīt nopietnus, solidārus mērķus kopīgai likumdošanai, kas risinātu ar 
dabas katastrofām saistītos jautājumus un novērstu tās, jo īpaši pieņemot jauno 
Solidaritātes fonda regulu un direktīvu par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību, kā arī 
turpmāk, pārskatot Forest Focus programmu, palielinot finansējumu un padarot 
elastīgākas reglamentatīvās normas par pieteikšanos uz šo finansējumu;

8. uzskata, ka plūdu, sausuma vai ugunsgrēku izpostītu Natura 2000 teritoriju atjaunošana 
jāfinansē no Kopienas Fondiem, ņemot vērā to, ka tās ir nozīmīgas Eiropas zaļās telpas 
daļas, kas nodrošina bioloģisko daudzveidību un sugu saglabāšanu; mudina dalībvalstis 
izveidot valsts mežu fondus katastrofu novēršanai mežos un mežu atjaunošanai;

9. aicina, lai uz nopietnu sausumu attiektos Solidaritātes fonda atbalsta mehānismi, jo 
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sausums ir anomāla dabas parādība, kas attīstās lēni, un tā ilgums var būt dažāds, ar 
smagu, paliekošu netiešu ietekmi uz dzīves apstākļiem un socioekonomisko stabilitāti 
skartajos reģionos; iesaka, lai no fonda joprojām varētu atbalstīt lokalizētas krīzes 
situācijas (reģionāla rakstura) un lai tiesības uz kompensācijām būtu gan valstij, gan 
privātpersonām;

10. aicina Komisiju izveidot Eiropas sausuma un pārtuksnešošanās observatoriju, kas būtu 
izvietota teritorijā, kuru apdraud pārtuksnešošanās (Spānija vai Portugāle) un kas būtu 
integrēta Komisijas Septītajā Pētniecības un attīstības pamatprogrammā (2007–2013);

11. atzīst, ka ir nepieciešams izpētīt un attīstīt jaunus veidus ugunsgrēku novēršanai un 
dzēšanai, izmantojot satelītus un citas jaunākās tehnoloģijas; uzskata, ka ir būtiski pielāgot 
jaunās tehnoloģijas (piemēram, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu) ugunsgrēku un plūdu 
pārvaldībai; uzsver jaunu noteikšanas tehnoloģiju būtisko nozīmi dabas katastrofu 
novēršanā;

12. iesaka pasākumus, lai aizsargātu mežu no ugunsgrēkiem, īpaši meža biomasas atliekvielu 
savākšanu un pārstrādi, aizliegumu mainīt zemes izmantošanas veidu pēc ugunsgrēka, un 
bargākus sodus par kriminālpārkāpumiem pret vidi, jo īpaši par meža ugunsgrēku 
izraisīšanu; 

13. lūdz Komisiju ieteikt dalībvalstīm izstrādāt ugunsgrēku riska kartes, ko finansēs no 
Kopienas līdzekļiem, un ņems vērā, pārvaldot teritoriālo plānošanu,

14. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

1. Ievads

Lielākās dabas katastrofas, kas notika 2005. gada vasarā - nopietnie plūdi Centrāleiropā, 
postošais sausums Dienvideiropā un ugunsgrēki, kas iznīcināja tūkstošiem hektāru meža 
Portugālē un Spānijā, bija temats priekšsēdētāja J. Borell oficiālajā paziņojumā, atklājot 
Eiropas Parlamenta rudens sesiju ar klusuma minūti upuru piemiņai.

Parlaments 2005. gada 8. septembra rezolūcijā izteica pārliecību, ka šīs aizvien biežāk un 
lielākos apmēros notiekošās dabas parādības var skaidrot ar klimata izmaiņām, un atzina, ka 
Kioto Protokols ir visas pasaules vides stratēģijas pamatprincips, lai pretotos šīm izmaiņām.
EP pauda savu solidaritāti ar skartajiem reģioniem un atkārtoti apstiprināja nepieciešamību 
pastiprināt civilās aizsardzības mehānismus, kā arī to, ka Eiropas fondu, sevišķi Kohēzijas 
fonda, struktūrfondu un Solidaritātes fonda, izmantošana jāpadara elastīgāka, tādējādi mazinot 
vietējiem iedzīvotājiem un ekonomikai, ražošanai un tūrismam radīto kaitējumu. 

Atbildot uz rezolūcijas 22. punktu, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai, Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai un Reģionālās attīstības komitejai 
bija dots norādījums katrai izstrādāt papildu patstāvīgu ziņojumu, kas atspoguļotu attiecīgi 
lauksaimniecības, vides un teritoriālo perspektīvu. Nolēma arī sūtīt delegācijas uz katastrofu 
skartajiem apgabaliem un kopīgi uzklausīt ugunsgrēku, sausuma un plūdu radītās problēmas. 
Šis ir situācijas raksturojums, uz ko pamatojoties ir uzrakstīts šis ziņojums, kurš pievērš 
uzmanību vides aspektam pirms un pēc dabas katastrofām un Eiropas rīcībai civilās 
aizsardzības jomā.

2. Delegācijas

Trīs delegācijas apmeklēja attiecīgi Spānijā (Andalūzijā un Velvā) un Portugālē (Alentežā un
Pampiljoza da Serrā) ugunsgrēka izpostītos vai sausumā cietušos apgabalus, Vācijā (Bavārijā) 
un Austrijā (Tirolē) plūdu un zemes noslīdējumu skartos reģionus un Francijā (Žirondā un 
Vārā) un Itālijā (Lombardijā) reģionus, kuri līdzīgā veidā cietuši mežu ugunsgrēkos un 
plūdos. Neskatoties uz katra reģiona specifisko raksturu un notikušās katastrofas apmēriem, 
delegāciju programmas būtībā bija sastādītas pēc identiska plāna, paredzot kontaktus ar 
vietējiem cietušajiem iedzīvotājiem un vietējo tehnisko personālu, situācijas skaidrojumu no 
valsts, reģiona un vietējām amatpersonām un varas pārstāvjiem par organizatoriskajiem 
modeļiem, viņu katastrofu apkarošanas mehānismiem un resursiem, un veiktajiem 
pasākumiem, un uzklausot to NVO, asociāciju un arodbiedrību viedokļu, kas bija iesaistītas 
cietušo glābšanā vai kas pašas cīnījās katastrofu likvidēšanā. Dažādajās apmeklējumu vietās 
delegācijas vai nu pārbaudīja atjaunošanas darbus un jau sasniegtos panākumus, vai 
uzklausīja cēloņus, kas traucēja šajā darbā.

Apmeklējumu kopsavilkums

Lai labāk izvērtētu in situ ugunsgrēku, postošā sausuma un plūdu sekas, referente piedalījās 
visās trijās delegācijās un uzklausīja ierosinājumus un cerības, ko izteica valsts, reģiona un 
vietējās varas pārstāvji un vietējie cilvēki un organizācijas, kuru gatavība pašiem iesaistīties 
un sadarboties ar delegācijām būtu jāizceļ.

Delegācijas saskārās ar dažādām situācijām. Dažos reģionos uzmanību pievērsa iespējai 
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strauji izmantot Solidaritātes fondu tūlīt pēc ļoti plašiem ugunsgrēkiem vai ilgstoša sausuma 
gadījumiem. Vietējie cilvēki stāstīja, ka viņi jūtas pamesti, un žēlojās par solidaritātes 
trūkumu Eiropas līmenī. Citos reģionos, gluži otrādi, bija skaidri izteikta opozīcija pret tā 
saucamo ES „iejaukšanos”, nesaskatot nekādu jēgu vai vajadzību pēc pasākumiem Eiropas 
koordinācijai un ar plūdiem saistīto risku vadībai. Dažos reģionos plūdu novēršanas sistēmas 
bija jau iekārtotas, plūdiem pakļautās zonas bija kartē iezīmētas, iedzīvotāji pārvietoti un 
vides aizsardzības pasākumi, kā arī pasākumi ūdens tūrisma veicināšanai realizēti.

Sausums

Sausumu var traktēt kā struktūras problēmu, kas iestājas ik pa desmit vai divpadsmit gadiem, 
bet kura pastāvīgi palielinās. Pamatīgam vai ārkārtējam sausumam tomēr ir izņēmuma
raksturs, un pret to būtu jāattiecas kā pret dabas katastrofu, kurai ir daudz ilgstošākas sekas 
nekā pats sausums vien. Atšķirībā no citām dabas katastrofām sausuma ietekme ir grūti 
nosakāma kvantitatīvos rādītājos, un tas neietekmē infrastruktūru, bet ražošanu un vidi, kā arī 
vietējo iedzīvotāju dzīvi. Prognozē, ka klimata izmaiņām sekos samazināts lietus nokrišņu 
daudzums, augstākas temperatūras un biežāki karstuma un sausuma viļņi, kas nozīmē, ka 
meža ugunsgrēki kļūs draudīgāki un plašāki.

Turklāt sausums ir problēma ne tikai lauksaimniekiem. Valstis Eiropas dienvidos smagi cieš 
sausuma gados, un tām jāizmanto fosilais kurināmais, lai kompensētu zaudējumus ražošanā. 
Tas nopietni ietekmē vidi sakarā ar oglekļa dioksīda izplūdēm, visticamāk pārsniedzot limitus, 
kas noteikti attiecīgajos valsts licencēšanas plānos.

Citas sausuma sekas ir dzeramā ūdens krājumu problēma kā iedzīvotājiem, tā arī šo vietu 
apmeklētājiem. Sausums ir vasaras parādība, un tādējādi tas kļūst izteiktāks tūrisma sezonas 
laikā, intensīvas ekonomiskās darbības laikā visā Vidusjūras baseinā, kā arī ierodoties 
apmeklētājiem tādā skaitā, kas pārsniedz vietējo iedzīvotāju skaitu.

Ugunsgrēki

Ugunsgrēks ir galvenais dabiskais apdraudējums Vidusjūras mežiem. Vairāk nekā 90 % no 
ugunsgrēkos iznīcinātajām zemes virsmām Eiropā atrodas Ibērijas pussalā. Meža ugunsgrēki 
iznīcina valsts un privāto īpašumu, radot zaudējumu ekonomiskajai dzīvotspējai un vēl vairāk 
izsitot no līdzsvara trauslās ekonomikas un sabiedrības depresijas un pamestības māktajos 
rajonos valstu iekšienē. Laika apstākļi, kas iestājās 2005. gada vasarā, bija ārkārtēji, jo 
neparasti sausais gaiss, ko izsauca ilgstošais sausums, sakrita ar ļoti augstu temperatūru, kas 
veicināja ugunsgrēku ātrāku izplatīšanos un iedarbību uz tādām mežu platībām, kuras 
uzskatīja par paraugu kopšanā, uzturēšanā, uguns ierobežošanas stigu iekārtošanā un 
atbilstīgu sugu atjaunināšanā.

Ja daudzi ugunsgrēki sākās tīši noziedzīgu iemeslu rezultātā, pret ko var cīnīties, vienīgi 
pastāvīgi novērojot meža perimetru un nosakot smagākas soda sankcijas, citi ugunsgrēki ir 
sekas vienkāršai nespējai novērtēt to, ka mežs ir neizmērojami vērtīgs kolektīvs īpašums un 
ka mežu izmantošana jāpakļauj stingriem noteikumiem. Valstu likumos jāparedz elastīga 
apsaimniekošana un piemērošana, lai tie spētu atbilst ārkārtas apstākļiem. Spāņu eksperti 
saka, ka Vidusjūras meži „sadzīvo” ar ugunsgrēku un par savu reģenerācijas spēju ir tam 
parādā pateicību. Delegācija apmeklēja kādu ap 34 000 hektāru lielu platību, kas izdegusi 
2004. gadā un kurā pēc pašatjaunotnes perioda tagad sākas darbs pie visas nedzīvās koksnes 
izvākšanas, lai novērstu slimību izplatīšanos, kā arī darbs pie nožogojumu celtniecības, lai 
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novērstu augsnes aizskalošanu lietus laikā. Problēmu, kas saistīta īpašumtiesībām uz mežu 
fragmentiem, risināja ar asociāciju starpniecību, kas radīja koordinētas pieejas iespēju, 
vienlaicīgi iesaistoties kopējā darbā ugunsgrēka izpostītās teritorijas lielākajā daļā.

Plūdi

Centrāleiropā postoši plūdi vasarā ir arvien biežāki un biežāki, kaut arī dažos reģionos, sevišķi 
Bavārijā, plūdu pārvaldība ir būtiski uzlabojusies, kā tas atklājas 2005. gada salīdzinājumā ar 
2002. gadu. Tas ir iespējamo plūdu zonu identificēšanas, ūdens aizturēšanas baseinu izveides, 
sazarotas kanālu sistēmas ierīkošanas utt. rezultāts.
No dažādajām dabas katastrofu situācijām, ko aplūko šis ziņojums, vienīgi plūdi ir Kopienu 
direktīvas temats , kuras mērķis ir samazināt un pārvaldīt riskus cilvēku veselībai, videi, 
infrastruktūrām un īpašumam. Pārrobežu sadarbība ir viens no šīs direktīvas raisons d’être, jo 
ka Eiropas skarto teritoriju lielākā daļa pieder dažādām dalībvalstīm. Šāda veida sadarbība 
pastāvēja jau pamatnostādnēs direktīvā par ūdens kvalitāti.
Apmeklējot plūdos cietušos apgabalus, delegācijas uzklausīja gan uzslavu direktīvas 
vispozitīvākajiem aspektiem, gan dažus iebildumus. No vienas puses, ir cerība, ka attiecībā uz 
preventīvajiem pasākumiem, var izdarīt spiedienu uz sadarbībai visneatsaucīgākajām 
dalībvalstīm, bet no otras puses, ir bailes no administratīvas pārslodzes. Ir tiesa, ka riska zonu
noteikšanai un iezīmēšanai varētu būt nozīmīgas ekonomiskas sekas reģionālā līmenī, ņemot 
vērā apbūvējamo zemju vērtību teritorijās ar lielu pilsētu paplašināšanās spiedienu, bet 
iespējamo plūdu zonu identifikācija ir pilnīgi pamatota, jo padarot zemi pieejamu būvniecībai, 
pazeminās ūdens absorbēšanas spēja un tādējādi palielinās applūšanas risks.

3. Daži zinātnes atklājumi

Ir zinātniski pierādīts, ka dabas katastrofas ir cieši saistītas ar klimata izmaiņām. Tas, cik lielā 
mērā mēs varam noteikt vēsturiskas izmaiņas ārkārtējos notikumos un sasaistīt tās ar klimata 
izmaiņām, atšķiras un ir atkarīgs no notikuma un vietas:
- karstuma viļņu rašanās iespēja Eiropā ir palielinājusies; ir aplēses, ka 75 % no 2003. gada 
vasaras ārkārtējās temperatūras ir radusies cilvēku ietekmes rezultātā. Paaugstināta 
temperatūra padara sausumu postošāku;
- ar nokrišņiem saistīti notikumi kļūst arvien nopietnāki klimata izmaiņu dēļ. Spēcīgākas 
lietusgāzes un izmaiņas lietus paveidos nozīmē gan īslaicīgu spēcīgu plūdu, gan sausuma 
rašanās palielinātu iespējamību. Plaša mēroga plūdi var turpināties;
- vētru rašanās Eiropā, iespējams, nav mainījusies pagājušā gadsimta laikā; viesuļvētru 
intensitāte ir palielinājusies par 70 % pēdējo 50 gadu laikā. Liecības par klimata izmaiņu 
ietekmi ir grūti nosakāmas lielu dabas ciklu kontekstā, bet novērotās izmaiņas saskan ar 
modelēto efektu, ko rada siltumnīcefekta gāzu izplūde.

Modelēšana norāda, ka nākotnē pieaugošā siltumnīcefekta gāzu koncentrācija veicinās 
lielākas klimata izmaiņas un vēl negaidītākas ārkārtas laika apstākļu parādības:
- tāda veida karstuma vilnis, kādu pieredzēja 2003. gadā, Eiropā varētu iestāties reizi divos 
gados līdz gadsimta beigām;
- izmaiņas nokrišņos izsauks vairāk plūdu, it īpaši vietējus katastrofiskus plūdus, bet arī 
sausumu (ko arī pastiprina augstākas temperatūras);
- intensīvākas vētras varētu būt iespējamas, spriežot pēc modelēšanas, kaut gan tās iepriekš 
skaidri paredzēt nav iespējams. Augošā viesuļvētru intensitāte varētu sasniegt pat 30 % 
pieaugumu visintensīvākajās vētrās līdz 2100. gadam.
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Dažu notikumu virsraksti ir vairojuši bažas par pēdējos gados notikušajām ārkārtējām dabas 
katastrofām. Vētru, plūdu, sausuma un karstuma viļņu rekordiem visiem ir bijušas savas 
tālejošas sekas (EVA, 2004; Jha, 2005):
- vētras 1999. gada beigās bija vienas no visdramatiskākajām Eiropas vēsturē. Anatol, Lothar
un Martin, skāra Skandināviju, Franciju, Vāciju un to kaimiņvalstis. Šīs vētras nogalināja 
gandrīz 150 cilvēkus un radīja milzīgus zaudējumus (€ 6,7 miljardi par zaudējumu 
apdrošināšanu Lothar un Martin rezultātā, € 500 miljoni zaudējumu ekonomikai Anatol
rezultātā). Francijā vētras izrāva tādu koku daudzumu, kas līdzinās trīs gadu ražai;
- lielākie plūdi pēdējo gadu laikā un ekonomiski vispostošākā katastrofa Eiropas vēsturē 
notika 2002. gadā. Plūdi notika Donavā un Elbā, atstājot pēdas centrālās Eiropas lielākajā 
daļā, bija arī nozīmīgi plūdi Lielbritānijā un Francijā. 600 000 cilvēku cieta un 80 gāja bojā 
11 valstīs. Ekonomiskie zaudējumi sasniedza vismaz € 15 miljardus;
- lielu daļu Eiropas dienvidos ir pārņēmis vismaz gadu ilgs sausums, kas ir kaitīgākais 
sausums, kāds jebkad bijis. 2005. gada vasarā 97 % Portugāles pārcieta nežēlīgu sausumu, 
Francija apsvēra atomelektrostaciju slēgšanu, un visā Eiropas Savienībā labības ražošana 
nokritās par vismaz 28 miljoniem tonnu – apmēram 10 % no kopējā daudzuma;
- karstuma vilnis 2003. gada vasarā radīja milzīgu skaitu dzīvības zaudējumus – vismaz 
22 146 cilvēku nāve tiek saistīta ar šo karstumu.

Ja šie notikumi ir savā veidā galvenie piemēri Eiropā, jāatceras, ka citās pasaules daļās rādītāji 
ir daudz sliktāki. Ar pavisam 6700 plūdos bojāgājušo skaitu periodā starp 1993. un 
2002. gadu Eiropa tālu atpaliek no graujošiem kopējiem rādītājiem Āzijā: gandrīz 1,4 miljoni 
cilvēku. 6655 nāves gadījumi vētru rezultātā Eiropā šajā laika posmā šķiet sīki salīdzinājumā 
ar 18 000 abās Amerikas daļās un 275 000 Āzijā.

4. Civilā aizsardzība

2001. gadā Eiropas Savienība izveidoja civilās aizsardzības mehānismu, lai būtu gatava 
savaldīt katastrofas ik reizes, kad cietušās valstis nebija spējīgas tikt galā pašas. Saskaņā ar
subsidiaritātes principu pārvaldība šādās situācijās vispirms ir piekritīga cietušajai valstij. Bet, 
ja tā izsaka lūgumu, ES var rīkoties aktīvāk un iedarbīgāk, savlaicīgi koordinējot atbalstu, 
gādājot par finansējuma un speciālistu glābšanas un meklēšanas aprīkojuma pieejamību.
Pastāvīgi funkcionējošais Pārraudzības un informācijas centrs pārraidēs saņem brīdinājumus 
un trauksmes signālus un nodod tālāk lūgumus pēc palīdzības. Glābšanas komandas ir 
atbildīgas par situācijas izvērtējumu un darbu ar vietējām iestādēm pie glābšanas darba 
organizēšanas, kā tas vairākkārt notika 2005. gada vasarā gan Eiropā, gan citviet (ASV un 
Pakistānā). Gūtā pieredze rāda, ka prioritārai tagad jābūt agrīnās brīdināšanas sistēmas 
radīšanai, bet neatstājot novārtā citus uzdevumus, it īpaši informācijas apmaiņas kapacitātes 
veidošanu.

5. Solidaritātes fonds

Izveidots pēc plūdiem Centrāleiropā 2002. gada vasarā (Padomes Regula (EK) 2012/2002), 
Solidaritātes fonds nav spējis pildīt gaidīto un pašlaik tiek pārveidots. No jaunajam fondam 
piedāvātajiem pasākumiem būtu jāizceļ tā tematiskā loka paplašinājums, tā kā tas veidots, lai 
būtu pieejams nopietnās krīzēs (piemēram, sausums), industriālās un tehnoloģiskās 
katastrofās, sabiedrības veselības apdraudējumos un teroristu uzbrukumos, tiek samazināts 
zemākais gūtā kaitējuma limits, pie kura fonds sāks darboties. Ievērību pelna arī iespēja gūt 
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tūlītēju piekļuvi daļējiem maksājumiem, kurus vēlāk atskaitīs no globālā atbilstības 
izvērtējuma procesa. Tomēr jāizsaka nožēla, ka reģiona līmeņa katastrofas nav paredzētas.

6. Secinājumi

Eiropas Savienība ir sagatavojusi sev dažādus tiesiskus mehānismus, kuru uzdevums novērst 
un reaģēt uz dabas katastrofām, lai samazinātu to ietekmi un izmaksas un uzlabotu cietušo 
dzīves kvalitāti.
Civilās aizsardzības jomā ES mēģina pastiprināt savu rīcību, aprīkojot sevi ar finanšu 
instrumentu un izveidojot Ātras reaģēšanas gatavības instrumentu nozīmīgiem ārkārtas 
gadījumiem.
Jaunās direktīvas par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību mērķis ir samazināt un savaldīt 
ar plūdiem saistītos riskus gan attiecībā uz iedzīvotāju veselību un vidi, gan valsts un privātā 
īpašuma aizsardzību.

Pašlaik notiekošā ES Solidaritātes fonda pārveidošana (un atbilstošas agrāko tiesisko aktu
anulēšana) nozīmē, ka ir jaunas cerības, šis fonds sniegs efektīvu palīdzību dabas katastrofās 
cietušo reģionu iedzīvotājiem.
Lai spētu efektīvāk rīkoties meža ugunsgrēku novēršanā, Eiropas Savienības rīcībā ir 
novērošanas mehānismi, piemēram, EFFIS (Eiropas mežu ugunsgrēku informācijas sistēma, 
ko izveidoja Meža mērķa programma), kura spēj sniegt samērā precīzu informāciju par uguns 
riska līmeni īpašā apgabalā vai reģionā, kā arī palīdzēt novēršanas darbā ar vismodernākajām 
un sarežģītām satelītu novērošanas sistēmām, kuras nepārtraukti pilnveido.
Bet lai cik plašs nebūtu tiesisko instrumentu kopums, kurus pieņēmusi ES, tikai politiskā 
griba likt tos lietā nodrošinās atbilstošu solidaritātes reakciju uz satraucošām un patiesi 
izmisuma pilnām situācijām, ko radījušas dabas katastrofas.


