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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab piirkondlike ja kohalike ametiasutuste keskset rolli katastroofide ohjamise tsüklis; 
on veendunud, et nende ametiasutuste aktiivne osalemine riski vähendamise ja 
katastroofide ennetamise strateegiate kavandamises ja rakendamises on parim viis kõige 
tõhusamate ja funktsionaalsemate lahenduste leidmiseks; rõhutab samuti konsulteerimise 
tähtsust avaliku ja erasektori huvirühmade, k.a vabatahtlike organisatsioonidega ja nende 
kaasamise olulisust sellesse protsessi;

2. rõhutab, et proaktiivne lähenemisviis on tõhusam ja vähem kulukas kui reageerimine; on 
seisukohal, et piirkondade kohalike geograafiliste, majanduslike ja sotsiaalsete olude 
tundmine on loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamisel 
põhiline;

3. rõhutab, et esimesena elavad loodusõnnetusi läbi ja kannatavad seeläbi piirkonnad ja 
kohalikud kogukonnad. Üldiselt ei ole nende materiaalsed vahendid ega inimressursid, 
teadmised ega rahalised vahendid piisavad loodusõnnetustega toimetulekuks üksnes riigi 
ja/või piirkonnatasandil, vaid loodusõnnetused nõuavad tõhusat ja solidaarset 
reageerimist Euroopa tasandil;

4. on arvamusel, et üksnes eri sektorite ja katastroofide ohjamise tsüklis osalejate ühtne 
strateegia ja koordineeritud tegevus aitavad katastroofide ennetamise, nendeks 
valmisoleku, neile reageerimise ja taastamisprotsessi alal tõelisi edusamme teha; rõhutab 
vabatahtliku töö rolli ühises strateegias ning teeb ettepaneku, et meetmed hõlmaksid 
vabatahtlikku osa; palub liikmesriikidel süvendada selle nimel koostööd riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil; teeb ettepaneku, et hinnataks võimalust korraldada 
Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 raames liikmesriikide tasandil vabatahtliku töö 
alane koostöö katastroofide ennetamise ja ohjamise alal;

5. toetab ideed, et kogu liidu jaoks töötatakse välja ühtne strateegia, mille raames võetakse 
kasutusele ühtset tegevust reguleeriv protokoll mis tahes liiki katastroofide, kaasa arvatud 
metsatulekahjude puhuks; rõhutab, et katastroofide ennetamise ja ohjamise eest 
vastutavad eelkõige liikmesriigid; leiab, et kõnealuses strateegias tuleb tagada riikide 
täielik solidaarsus ning pöörata erilist tähelepanu Euroopa Liidu kõige isoleeritumatele ja 
hõredalt asustatud piirkondadele ning piirialadele, samuti teatud teistele Euroopa Liidu 
piirkondadele või saartele, millel on nende geograafia, pinnavormide ning valdavate 
majandus- ja sotsiaaltingimuste tõttu, milles nende elanikud elavad, sageli eripärad ja 
konkreetsed vajadused; rõhutab siiski, et liikmesriikide olemasolevat kodanikukaitse ja 
õnnetuste ennetamise pädevust ei kavatseta asendada ega nõrgendada ELi suunistega;

6. rõhutab, et üldsuse teadlikkuse suurendamine ja teavitamismeetmed nii katastroofide 
ennetamise kui ka üldsuse reageerimise kohta kriisi ajal ja pärast seda võib elusid päästa; 
kutsub seetõttu komisjoni üles arendama kodanikukaitse mehhanismi hindamist ja 
kodanikukaitse programmi raames toimuvat koolitust ning koostama ühenduse suunised 
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erinevate võimalike õnnetuste puhul; rõhutab samuti vajadust teavitada inimesi rohkem 
Euroopa ühtsest hädaabinumbrist 112;

7. rõhutab, et katastroofide mõju ulatub üle piirkondade ja liikmesriikide ametlike ja 
halduspiiride; on seetõttu arvamusel, et riskidest enam ohustatud piirkondade 
kindlakstegemine riskitüüpe eristades peaks käima käsikäes esmatähtsate eesmärkide ja 
koostöömehhanismide määratlemisega sellistes piirkondades; palub piirkondadel 
edendada olemasolevaid territoriaalse ja piiriülese koordineerimise võrke, et arendada ka 
katastroofi ennetamisele keskendunud koostööd; leiab, et piiriülese koostöö struktuurid, 
nagu makropiirkonnad oma halduspiiridest sõltumatu ja eesmärgile orienteeritud 
koostöövormiga võivad katastroofide ennetamise valdkonna seisukohast olla tõhusamaks 
koostööpinnaseks;

8. toetab minevikus kõnealuses valdkonnas ühenduse INTERREG algatuse raames 
rakendatud projektidest saadud väärtuslike kogemuste ärakasutamist ning leiab, et 
Euroopa territoriaaleesmärgi pakutavate võimaluste kasutamine tulevikus on olulise 
tähtsusega; seoses sellega on veendunud, et Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus võib 
olla oluline vahend valitsustevahelise, piiriülese ja piirkondadevahelise koostöö 
tugevdamiseks, isegi ELi mittekuuluvate riikidega, ning pakkuda kindlat raamistikku 
katastroofide ennetamise valdkonnas tehnoloogilise oskusteabe ja parimate tavade 
vahetamiseks ja edastamiseks ning ühiste andmebaaside ja varajase hoiatamise 
süsteemide loomiseks rühmituse liikmete vahel;

9. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika on loodusõnnetuseriskide ennetamisel peamine 
vahend. On seisukohal, et eri fonde ja vahendeid peab saama kasutada paindlikult ja 
koordineeritult selleks, et parandada selle poliitika operatiivsust ja tõhusust. Rõhutab, et 
riskiennetamist tuleb koordineerida ka ülejäänud poliitiliste meetmetega, mida 
rakendatakse ennetamise valdkonnas selleks, et vältida koordineerimatut tegevust ja 
suurendada rakendatud meetmete tõhusust ja lisandväärtust;

10. tervitab komisjoni ettepanekut laiendada programmi „Saadud kogemused” katastroofide 
ennetamisele ning pöörama sealjuures erilist tähelepanu nendele Euroopa osadele, mida 
ähvardavad korraga paljud riskid, nagu üleujutus, torm, vulkaanipurse ja maavärin;
kutsub komisjoni üles riskiohjamise raames läbi vaatama teabeallikad ja levitama 
parimaid tavasid; toetab katastroofiohte käsitlevate teadusuuringute kooskõlastamist ja on 
arvamusel, et tuleb tugevdada tuvastamise ja varajase hoiatamise süsteemide vahelist 
seost;

11. toetab komisjoni algatust, mille eesmärk on hinnata katastroofide ennetamise parema 
integreerimise võimalusi 2007.–2013. aastaks koostatud rakenduskavadesse, ja kutsub 
liikmesriike üles kasutama struktuurifondide vahendeid, mida eraldatakse otse ohtude 
ennetamiseks, et asjakohaseid meetmeid saaks praeguse programmiperioodi jooksul 
viivitamata võtta; tuletab meelde, et tegutseda tuleks kooskõlastatult; teeb ettepaneku, et 
järgmise programmiperioodi strateegia väljatöötamisel võtaks komisjon arvesse vajadust 
kehtestada ELi rahastamismeetmed katastroofide ennetamiseks, mis hõlmaksid kõiki 
tegevusvaldkondi;

12. märgib, et kliimamuutused suurendavad järk-järgult loodusõnnetuste ohtu, sealhulgas 
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üleujutused ja muud veega seotud katastroofid, mille puhul on peamine asjakohane ja 
hästi koordineeritud ennetamine; kutsub Euroopa Komisjoni üles uurima praegu 
käimasoleval eelarve läbivaatamisel kõiki võimalikke vahendeid, mis aitaksid praeguseid 
katastroofide ennetamise süsteeme parandada, nähes ette võimaluse, et varajase 
hoiatamise ja satelliitjärelevalve jaoks olemasolevate vahenditega saaks analüüsida põua-
või kõrbestumisriske;

13. nõuab tungivalt, et komisjon hoolitseks selle eest, et praegune kriisist tingitud surve 
eelarvele ei tähendaks katastroofide ennetamise poliitikameetmete jaoks rakendatavate 
ressursside vähendamist, ning et ta analüüsiks praegu käimasolevat eelarve läbivaatamist 
silmas pidades rangelt ennetamises esinevaid lünki ja teeks kindlaks, kas olemasolevad 
vahendid katavad kõiki tüüpe katastroofe;

14. nõuab tungivalt, et komisjon ei unustaks oma prioriteetide hulgas kliimamuutuse vastu 
võitlemisel, et metsade parem majandamine ja säilitamine on olulise tähtsusega; leiab, et 
tõeline metsanduspoliitika aitaks oluliselt kaasa mitte ainult kliimamuutuse vastu 
võitlemisele, vaid ka loodusõnnetuste ennetamisele;

15. kutsub komisjoni üles koostama Euroopa operatiivplaani parimate tavade vahetamiseks 
katastroofiennetuse alal ning koordineeritud hädaolukorra kavasid siseriiklike jõudude 
ühitamiseks hädaolukorras piiriülese koostöö eesmärgil;

16. on arvamusel, et järgmistel programmiperioodidel peaks infrastruktuuri rahastamisele 
struktuurifondidest eelnema selliste erimeetmete rakendamine, mis vastaks katastroofide 
ennetamise standarditele;

17. kutsub komisjoni üles esitama viivitamata uus ettepanek, mille eesmärk on lihtsustada 
halduseeskirju ja suurendada ELi solidaarsusfondi paindlikkust.
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