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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa alue- ja paikallisviranomaisten tärkeää roolia katastrofien hallinnassa; katsoo, 
että kyseisten viranomaisten aktiivinen osallistuminen riskien vähentämisstrategioiden ja 
katastrofien ehkäisystrategioiden laadintaan ja täytäntöönpanoon on paras keino 
varmistaa, että valitaan tehokkaimmat ja toimivimmat ratkaisut; korostaa myös 
kuulemisen merkitystä sekä julkisten ja yksityisten sidosryhmien, myös 
vapaaehtoisjärjestöjen, osallistumista tähän prosessiin;

2. painottaa, että ennakoiva toiminta on pelkkää katastrofeihin reagointia tehokkaampaa ja 
edullisempaa; pitää eri alueiden paikallisen, maantieteellisen, taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen tilanteen tuntemusta olennaisen tärkeänä luonnonkatastrofien ja ihmisen
aiheuttamien katastrofien ehkäisyssä;

3. korostaa, että alueet ja paikallisyhteisöt kärsivät luonnonkatastrofeista eniten ja että 
yleisesti ottaen niiden materiaali- ja henkilöresurssit sekä niiden taitotieto ja taloudelliset 
resurssit eivät riitä tällaisten katastrofien käsittelyyn pelkästään kansallisen ja/tai 
alueellisen toiminnan avulla; katsoo, että tällaiset katastrofit edellyttävät tehokasta ja 
yhteisvastuuseen perustuvaa unionin tason toimintaa;

4. katsoo, että vain katastrofien hallintaan osallistuvien eri alojen ja eri toimijoiden yhteisellä 
strategialla ja toimien koordinoinnilla voidaan saavuttaa todellista edistystä katastrofien 
ehkäisyssä sekä niihin varautumisessa, niiden käsittelyssä ja niiden jälkihoidossa; korostaa 
vapaaehtoistyön asemaa yhteisessä strategiassa ja ehdottaa, että toimiin sisällytetään 
vapaaehtoinen osa; kehottaa jäsenvaltioita edistämään tähän tähtäävää kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason yhteistyötä; ehdottaa, että Euroopan vapaaehtoistyön 
teemavuoden 2011 yhteydessä arvioidaan mahdollisuutta järjestää kriisien ehkäisyä ja 
hallintaa koskevaa jäsenvaltiotasoista vapaaehtoisyhteistyötä;

5. kannattaa koko Euroopan unionia koskevaa kokonaisvaltaista strategiaa, jossa laaditaan 
yhdenmukaista toimintaa koskevat ohjeet erityyppisiä katastrofeja ja myös metsäpaloja 
varten; korostaa jäsenvaltioiden ensisijaista vastuuta katastrofien ehkäisyssä ja niiden 
hallinnassa; katsoo, että strategialla on varmistettava maiden keskinäinen solidaarisuus ja 
että strategiassa on kiinnitettävä erityistä huomiota muista erillään oleviin erittäin harvaan 
asuttuihin syrjäisimpiin alueisiin ja tiettyihin muihin unionin alueisiin ja saariin, joilla on 
niiden maantieteestä, topografiasta ja asukkaiden taloudellisista ja sosiaalisista oloista 
johtuvia erityispiirteitä ja erityistarpeita; korostaa kuitenkin, ettei unionin suuntaviivoilla 
on tarkoitus korvata tai heikentää pelastuspalvelua ja katastrofien ehkäisyä koskevia 
nykyisiä kansallisia toimivaltuuksia; 

6. korostaa yleisen tietoisuuden lisäämisen ja tiedottamisen merkitystä sekä katastrofien 
ehkäisyssä että siinä, miten ihmiset toimivat katastrofien aikana ja niiden jälkeen, koska 
asia on tärkeä ihmishenkien pelastamiseksi; kehottaa sen vuoksi komissiota kehittämään 
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pelastuspalveluohjelman puitteissa tapahtuvaa pelastuspalvelumekanismin ja alan 
koulutuksen arviointia ja laatimaan yhteisön suuntaviivoja mahdollisten eri hätätilanteiden 
varalle; korostaa, että tarvitaan lisätiedotusta yhteiseurooppalaisesta 112-hätänumerosta; 

7. korostaa, että katastrofien vaikutukset ulottuvat myös jäsenvaltioiden ja alueiden 
virallisten ja hallinnollisten rajojen ulkopuolelle; katsoo näin ollen, että riskityyppien 
mukaan eriteltyjen erityisen riskialttiiden alueiden määrittämiseen olisi tapahduttava 
samanaikaisesti kun laaditaan mainittuja alueita koskevat ensisijaiset tavoitteet ja 
yhteistyömekanismit; kehottaa alueita hyödyntämään jo olemassa olevia alueellisia ja rajat 
ylittäviä koordinaatioverkostoja, jotta yhteistyötä voidaan kohdistaa erityisesti katastrofien 
ehkäisemiseen; katsoo, että rajat ylittävät yhteistyörakenteet, kuten suuralueet, joiden 
toiminnallinen yhteistyö on riippumatonta hallinnollisista rajoista, voivat toimia 
tehokkaina malleina katastrofien ehkäisyyn tähtäävässä yhteistyössä;

8. kehottaa hyödyntämään alalla aiemmin osana yhteisön INTERREG-aloitetta toteutetuista 
hankkeista saatuja arvokkaita kokemuksia ja katsoo, että on erittäin tärkeää hyödyntää 
tarkemmin Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tarjoamia 
mahdollisuuksia; katsoo tässä yhteydessä, että eurooppalainen alueellisen yhteistyön 
yhtymä (EAYY) voi olla merkittävä väline, jonka avulla hallitusten välistä, rajat ylittävää 
ja alueiden välistä yhteistyötä voidaan edelleen vahvistaa myös sellaisten maiden kanssa, 
jotka eivät ole EU:n jäsenvaltioita, ja että se voi toimia vakaana kehyksenä, jossa 
katastrofien ehkäisyn teknistä taitotietoa ja hyviä toimintatapoja voidaan siirtää ja vaihtaa 
ja jossa voidaan perustaa sen jäsenten yhteisiä tietokantoja ja ennakkovaroitusjärjestelmiä;

9. toteaa, että koheesiopolitiikka on tärkeä väline luonnonkatastrofiriskien ehkäisyssä; 
katsoo, että erilaisten rahastojen ja välineiden toiminnan on oltava joustavaa ja 
koordinoitua tämän politiikan toiminnan parantamiseksi ja tehostamiseksi; korostaa, että 
riskien ehkäisyä on koordinoitava myös muiden ehkäisemiseen tähtäävien politiikanalojen 
kanssa, jotta voidaan estää toimien pirstaleisuus, parantaa niiden tehokkuutta ja kasvattaa 
niiden lisäarvoa;

10. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen laajentaa palautejärjestelmää koskemaan 
katastrofien ehkäisyä ja kiinnittää erityistä huomiota Euroopan niihin osiin, joilla on 
monenlaisia riskejä, kuten tulvat, pyörremyrskyt, tulivuorenpurkaukset, maanjäristykset; 
kehottaa komissiota kartoittamaan tietolähteitä ja parhaiden käytäntöjen levittämistä 
riskienhallintamenettelyjen alalla; kannattaa alan tutkimustoimien koordinointia ja katsoo, 
että havainto- ja ennakkovaroitusjärjestelmien välisiä yhteyksiä olisi tehostettava;

11. kannattaa komission aloitetta, jonka tavoitteena on arvioida mahdollisuuksia parantaa 
katastrofien ehkäisyn sisällyttämistä kauden 2007–2013 toimintaohjelmiin, ja kehottaa 
jäsenvaltioita hyödyntämään riskien ehkäisyä suoraan koskevia rakennerahasto-ohjelmia, 
jotta asiassa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin jo nykyisen ohjelmakauden aikana; muistuttaa 
tässä yhteydessä kuitenkin myös toimien yhteensovittamisen tarpeesta; ehdottaa, että 
komissio ottaa seuraavan ohjelmakauden strategiassa huomioon tarpeen ottaa käyttöön 
kaikki toiminta-alat kattavia unionin rahoitustoimenpiteitä katastrofien ehkäisyä varten;

12. toteaa, että ilmastonmuutos pahentaa luonnonkatastrofeja, myös tulvia ja hydrologisia 
ongelmia, joita varten tarvitaan asianmukaisia ja tehokkaasti koordinoituja ehkäisytoimia, 
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ja kehottaa komissiota meneillään olevan talousarvion kokonaistarkastelun yhteydessä 
tarkastelemaan kaikkia mahdollisuuksia, joilla voidaan parantaa nykyisiä katastrofien 
ehkäisyjärjestelmiä, myös mahdollisuutta käyttää nykyisiä ennakkovaroitus- ja 
satelliittihavainnointivälineitä kuivuus- ja aavikoitumisriskien arviointiin;

13. kehottaa komissiota varmistamaan, ettei katastrofien ehkäisytoimenpiteisiin käytettäviä 
varoja supisteta nykyisten kriisistä johtuvien talousarviopaineiden vuoksi, sekä 
arvioimaan meneillään olevan talousarvion kokonaistarkastelun yhteydessä huolellisesti 
katastrofien ehkäisyssä mahdollisesti olevia puutteita ja tutkimaan, kattavatko 
käytettävissä olevat välineet erityyppiset katastrofit;

14. kehottaa komissiota muistamaan, että metsämaiden parempi hoito ja säilyttäminen 
kuuluvat sen keskeisiin prioriteetteihin ilmastonmuutoksen torjunnassa; katsoo, että 
todellisen metsäpolitiikan toteuttaminen auttaisi merkittävästi sekä torjumaan 
ilmastonmuutosta että ehkäisemään luonnonkatastrofeja;

15. kehottaa komissiota laatimaan unionin toimintasuunnitelman katastrofien ehkäisyn 
parhaiden käytäntöjen vaihdosta sekä yhteensovitettuja hätäsuunnitelmia kansallisten 
voimien saamiseksi rajat ylittävään yhteistyöhön hätätapauksissa;

16. katsoo, että rakennerahastoista annettavan infrastruktuurirahoituksen ehdoksi on 
seuraavilla ohjelmakausilla asetettava se, että on toteutettu erityistoimia katastrofien 
ehkäisynormien noudattamisessa;

17. kehottaa komissiota esittämään välittömästi uuden ehdotuksen, jolla yksinkertaistetaan 
edelleen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston hallinnollisia sääntöjä ja lisätään sen 
joustavuutta.
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