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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Ühenduse lähenemisviis loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide 
ennetamisele
(2009/2151(INI))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni 23. veebruari 2009. aasta teatist „Ühenduse lähenemisviis 
loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamisele”1 ja vastavat 
mõjuhinnangut2 ning komisjoni 14. detsembri 2007. aasta töödokumenti varajase 
hoiatamise süsteemide tugevdamise kohta Euroopas3;

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi 16. septembri 2009. aasta resolutsiooni 
metsatulekahjude kohta 2009. aasta suvel4, 4. septembri 2007. aasta resolutsiooni sellel 
suvel toimunud loodusõnnetuste kohta5, 7. septembri 2006. aasta resolutsiooni 
metsatulekahjude ja üleujutuste kohta 6, 5. septembri 2002. aasta resolutsiooni üleujutuste 
kohta Euroopas7, 14. aprilli 2005. aasta resolutsiooni põua kohta Portugalis8, 12. mai 
2005. aasta resolutsiooni põua kohta Hispaanias9, 8. septembri 2005. aasta resolutsiooni 
loodusõnnetuste (tulekahjude ja üleujutuste) kohta sel suvel Euroopas 10, 18. mai 
2006. aasta resolutsioone looduskatastroofide (tulekahjud, põuad ja üleujutused) kohta –
põllumajanduslikud aspektid11, regionaalarengu aspektid12 ja keskkonnaaspektid –
kohta13 ning Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud 18. mai 2006. aasta resolutsiooni 
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu 
solidaarsusfondi loomise kohta14;

 võttes arvesse nõukogu 16. juuni 2008. aasta järeldusi loodusõnnetustele reageerimise 
võime tugevdamise kohta Euroopa Liidus15 ning 15.–16. juunil 2006 Euroopa Liidu 
hädaolukordadele, kriisidele ja loodusõnnetustele reageerimise võime teemal toimunud 
Euroopa Ülemkogu Brüsseli kohtumise eesistujariigi järelduste punkte 12–1516;

 võttes arvesse 5. märtsi 2007. aasta otsust 2007/162/EÜ, Euratom, kodanikukaitse 

                                               
1 KOM(2009)0082
2 SEK(2009)0202
3 SEK(2007)1721
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2009)0013
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0362
6 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0349
7 ELT C 272 E, 13.11.2003, lk 471.
8 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0139
9 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0187
10 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0334
11 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0222
12 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0223
13 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0224
14 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0218
15 10128/08
16 10633/1/06
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rahastamisvahendi kehtestamise kohta1;

 võttes arvesse nõukogu direktiivi 1996/82/EÜ ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu 
ohjeldamise kohta (Seveso II direktiiv)2;

 võttes arvesse nõukogu direktiivi 1996/82/EÜ ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu 
ohjeldamise kohta (Seveso II direktiiv)3; 

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/60/EÜ üleujutusriski 
hindamise ja maandamise kohta (üleujutuste direktiiv)4; 

 võttes arvesse nõukogu direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide 
keskkonnamõju hindamise kohta (keskkonnamõju hindamise direktiiv)5;

 võttes arvesse tegevusraamistikku 2005–2015: riikide ja kogukondade vastupanuvõime 
ülesehitamine katastroofide vastu, mis võeti vastu 22. jaanuaril 2005 Kobes, Hyogo6;

 võttes arvesse 5. juunil 1992 Rio de Janeiros vastu võetud bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni;

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklit 196;

 võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

 võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, regionaalarengukomisjoni ning 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et ennetamine peab olema katastroofide haldamise tsüklis üha olulisem etapp, 
kuna selle sotsiaalse tähtsus kasvab;

B. arvestades, et sellised tegurid nagu intensiivne pinnasekasutus, korratu tööstuse- ja 
linnastumise kasv, maapiirkondade hülgamine, kõrbestumine ja äärmuslike 
kliimanähtuste esinemise intensiivistumine muudavad muu hulgas liikmesriigid ja 
eelkõige lähenemispiirkonnad nii loodusõnnetuste kui ka inimtegevusest tingitud 
katastroofide suhtes kaitsetumaks;

C. arvestades, et katastroofidel on üldiselt palju põhjuseid, mida ei saa alati omistada ainult 
äärmuslikele loodusnähtustele, ja sageli vallandab need inimese ebaõige suhe ümbritseva 
füüsilise keskkonnaga;

D. arvestades, et täielik ja järjekindel lähenemisviis katastroofide ennetamisele peaks 
hõlmama eri tasandil koostööd kohalike, piirkondlike ja riiklike ametivõimude vahel;

                                               
1 ELT L 71, 10.3.2007, lk 9
2 EÜT L 10, 14.1.1997, lk 13.
3 EÜT L 10, 14.1.1997, lk 13.
4 ELT L 288, 6.11.2007, lk 27
5 EÜT L 175, 5.7.1985, lk 40.
6 A/CONF.206/6
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E. arvestades, et tasakaalustatud maakasutus ning majanduslik ja sotsiaalne areng 
harmoonias loodusega ning ühtekuuluvuse tugevdamine ELis on põhitähtsad 
katastroofide ennetamise elemendid,

1. rõhutab, et katastroofide ennetamise põhieesmärk on kaitsta inimelusid, inimeste füüsilist 
turvalisust ja puutumatust, keskkonda, majanduslikke ja sotsiaalseid infrastruktuure, 
sealhulgas eluasemeid ja kultuuripärandit; 

2. on seisukohal, et katastroofide võimaliku piiriülese ulatuse ja/või olemuse tõttu on 
asjakohane ja vajalik tugevdada nii piirkondlikul kui ka ELi tasandil koostööd, mis 
põhineb meetmete täiendavusel ja liikmesriikide solidaarsuse põhimõttel;

3. rõhutab, kui tähtis on vähendada piirkondade ja liikmesriikide ebavõrdsust nende võimes 
kaitsta oma elanikkonda, keskkonda ja majandust, muu hulgas aidates parandada 
ennetustööd suure katastroofiriskiga ning väiksema majandusvõimega piirkondades ja 
liikmesriikides;

4. võtab teadmiseks ettepaneku luua kõikide liikmesriikide asjaomaste talituste esindajatest 
koosnev Euroopa võrk; rõhutab, et see võrk peab toimima katastroofide haldamise 
tsüklis, maakasutuspoliitikas ning riskide kaardistamises ja ohjamises vastutust kandvate 
piirkondlike ja kohalike võimude koostöös; rõhutab selle võrgu rolli kogemuste 
vahetamises ja ennetusmeetmetes; nõuab tungivalt, et võetaks arvesse ka selles 
valdkonnas tegutsevate ühiskondlike organisatsioonide ärakuulamist;

5. rõhutab vajadust luua katastroofide ennetamiseks sobiv finantsraamistik, mis tugevdab ja 
ühendab selliseid olemasolevaid vahendeid nagu ühtekuuluvuspoliitika, maaelu arengu 
poliitika, regionaalpoliitika, solidaarsusfond ja seitsmes raamprogramm; nõuab, et selles 
valdkonnas ennetamist võetaks arvesse finantsperspektiivides pärast 2013. aastat;

6. on seisukohal, et EL peab esmajärjekorras toetama liikmesriikides muu hulgas järgmisi 
ennetusmeetmeid:

a) ehitusohutus- ja pinnakasutusalaste eeskirjade koostamine ja läbivaatamine;

b) riski tekitavate olude parandamine: jõesängide taastamine looduslikus ulatuses; 
valglate, märgalade ja nende juurde kuuluvate ökosüsteemide taastamine ja kaitsmine; 
sildade ja veekogude ületamise struktuuride läbilaskevõime suurendamine; metsade 
puhastamine ja korrastamine; rannikukaitse ja -päästeaktsioonid;

c) asustatud alade, eelkõige teatud liiki katastroofide suhtes eriti kaitsetute linnaalade 
kaitsmine/korrastamine, koos elanike osalemisega;

d) suurte infrastruktuuride ohutuse tagamine ja nende ohutusnõuete järgimine, erilise 
tähelepanuga paisudel, kütusejuhtmetel, maantee- ja raudteesildadel;

7. rõhutab riikliku teadus- ja arendustegevuse (T&A) tähtsust katastroofide ennetamisel ja 
haldamisel ning kutsub üles suurendama koordineerimist ja kooskõlastamist 
liikmesriikide T&A institutsioonide vahel, eriti nendes liikmesriikides, kus esinevad 
sarnased riskid; kutsub üles tugevdama liikmesriikides varajase hoiatuse süsteeme ning 
eri varajase hoiatuse süsteeme ühendama ja nendevahelist olemasolevat sidet tugevdama; 
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soovitab komisjonil neid vajadusi nõuetekohaselt arvestada ja piisavalt rahastada;

8. rõhutab maa- ja linnapiirkondade kohandumise meetmete alase uurimise tähtsust, 
arvestades äärmuslike kliimanähtuste esinemise sagenemist;

9. kordab, kui tähtis on luua Euroopa põuavaatlussüsteem põua mõjude tundmise, 
leevendamise ja ohjamise keskusena;

10. kutsub komisjoni üles viima koostöös liikmesriikidega lõpule erialgatus metsakaitse ja 
tulekahjude ärahoidmise alal; on seisukohal, et metsastamise ja metsade taastamise 
projekte tuleb toetada, eelistades kohalikke puuliike ja segametsi, bioloogilise 
mitmekesisuse heaks ning tulekahjudele, tormidele ja kahjurirünnetele vastupidavuse 
suurendamiseks; 

11. kutsub liikmesriike üles hindama võimalust, kuidas oleks võimalik katastroofide 
ennetamist paremini kaasata ELi eelarvest toimuva rahastamise riiklikesse 
rakenduskavadesse; nõuab tungivalt, et komisjon toetaks liikmesriikide rakenduskavade 
täiustamist selles valdkonnas vastavalt liikmesriikide tuvastatud vajadustele; 

12. pooldab vajadust vaadata läbi solidaarsusfondi määrus, et kohandada 
abikõlblikkuskriteeriumid iga piirkonna ja katastroofi omadustele, pöörates erilist 
tähelepanu tootmissektoritele, kõige ohualtimatele piirkondadele ja kahjustatud 
elanikkonnale, ning võimaldada vahendite mobiliseerimist paindlikumalt ja õigeaegselt;

13. rõhutab, et tuleb tunnistada ja nõuetekohaselt arvesse võtta vähese asustusega 
piirkondade ja äärepoolseimate piirkondade looduslikke eripärasid ja piiranguid;

14. soovitab katastroofide ennetamise küsimused keskkonnamõju hindamise direktiivi 
läbivaatamisel täielikumalt direktiivi sisse võtta, eelkõige mis puudutab riskide 
hindamist, riskidest teavitamist ja riskiteabe levitamist;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele.
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SELETUSKIRI

Viimastel aastatel on Euroopa Liidu liikmesriike räsinud märkimisväärsel arvul 
loodusõnnetusi. Võrdluseks võib märkida, et ELi solidaarsusfondi esimese kuue aasta jooksul 
sai komisjon 21-lt riigilt 62 rahalise abi taotlust1. Ligi kolmandik neist kuuluvad 
suurõnnetuste kategooriasse. Teiste õnnetuste ulatus ei sundinud fondi vahenditest abi 
paluma, vaatamata sellele, et õnnetuste mõju kahju kannatanud elanikkonnale, keskkonnale ja 
majandusele oli märkimisväärne ja paljudel juhtudel kestev.
Kahju suurust on peaaegu alati raske hinnata, peamiselt arvestades inimelude kaotust. Igal 
juhul on õnnetuste majanduslik ja sotsiaalne maksumus märkimisväärne.
Seetõttu tulebki ennetamist pidada sotsiaalselt üha olulisemaks, kuna see etapp on 
katastroofide haldamise tsüklis üha tähtsam.
Kuna tõsi on, et liikmesriigid on oma kodanike kaitse ja õnnetuste ennetamise eest esmased ja 
põhivastutajad, on igati õigustatud suurendada ennetamisalast koostööd, parandada jõudude 
koordineerimist ning tugevdada solidaarsust ja üksteise abistamist.
Selle soovi täitumist silmas pidades tehakse ettepanek katastroofide haldamise tsüklis, 
maakasutuspoliitikas ning riskide kaardistamises ja ohjamises vastutust kandvate piirkondlike 
ja kohalike võimude koostööks. Soovitav on sellise võrgu loomine, mis oleks kogemuste 
vahetamise ja ennetusmeetmete jagamise foorum, kus saavad mingil määral osaleda selles 
valdkonnas tegutsevad ühiskondlikud organisatsioonid. Rõhutatakse piirkondlike ja kohalike 
omavalitsuste rolli tähtsust, kuna nad tunnevad põhjalikult kohalikke eripärasid ja tingimusi.

Õnnetuste esinemissagedust ja suurusjärku mõjutavad väga paljud tegurid, kusjuures sageli 
vallandab õnnetusi poliitika, mis tekitab inimese ebaõige suhte ümbritseva füüsilise 
keskkonnaga. Sellised tegurid nagu intensiivne pinnasekasutus, korratu tööstuse- ja 
linnastumise kasv, maapiirkondade hülgamine, kõrbestumine, äärmuslike kliimanähtuste 
esinemise intensiivistumine, muudavad liikmesriigid nii loodusõnnetuste kui ka 
inimtegevusest tingitud katastroofide suhtes kaitsetumaks. Üleüldine kaitsetus on aga eriti 
tuntav lähenemispiirkondades. Seetõttu on oluline vaadelda ennetamist valdkondi läbivas 
perspektiivis, kaasates selle valdkondlikesse poliitikameetmetesse, mis on olulised 
tasakaalustatud maakasutuse ning majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamiseks 
harmoonias loodusega. Samas tuleb tunnistada, et mõned nendest valdkondlikest 
poliitikameetmetest (nt ÜPP) on teatud piirkondades ja nende elanike jaoks riskiohtu 
suurendanud, mistõttu tuleb sellist poliitikat vastavalt korrigeerida.
Samuti on oluline meeles pidada, et õnnetused kahjustavad tavaliselt rohkem neid, kellel on 
vähem ressursse selleks, et kaitsta ennast, oma peret ja oma vara.

Peetakse asjakohaseks ja vajalikuks luua ELi tasandil loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide ennetamiseks sobiv finantsraamistik, mis tugevdab ja ühendab 
olemasolevaid vahendeid, kaasa arvatud ühtekuuluvuspoliitika, regionaalpoliitika ja maaelu 
arengu poliitika valdkonnas. EL peab rahaliselt toetama esmajärjekorras ennetusmeetmete 
kogumit, mille liikmesriigid peavad rakendama üldjuhul riski tekitavate olude parandamiseks, 
asustatud alade kaitsmiseks, suurte infrastruktuuride ohutusnõuete täitmise järelevalveks ning 
ehitusohutus- ja pinnakasutusalaste eeskirjade koostamiseks ja läbivaatamiseks.
Ühtlasi peetakse vajalikuks paremini kaasata katastroofide ennetamist ELi-poolse rahastamise 
riiklikesse rakenduskavadesse, ja et komisjon toetaks liikmesriikide rakenduskavade 

                                               
1 KOM (2009) 193 lõplik.
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täiustamist selles valdkonnas vastavalt liikmesriikide tuvastatud vajadustele. Tuleb tunnistada 
ja nõuetekohaselt arvesse võtta vähese asustusega piirkondade ja äärepoolseimate piirkondade 
looduslikke eripärasid ja piiranguid.
Liikmesriikide poolt katastroofide ennetamise ja haldamise alase teadus- ja arendusvõime 
(I&D) arendamine on otsustava tähtsusega. See on samuti valdkond, kus saab ja on soovitav 
liikmesriikidevahelist kooskõlastamist ja koostööd suurendada, eriti nendes liikmesriikides, 
kus esinevad sarnased riskid. Soovitatakse seda vajadust nõuetekohaselt arvesse võtta ja 
piisavalt rahastada. Ühtlasi peetakse selles valdkonnas oluliseks ühelt poolt tugevdada 
varajase hoiatamise süsteeme liikmesriikides ning ühendada eri varajase hoiatuse süsteeme ja 
tugevdada nendevahelist olemasolevat sidet. Teiselt poolt on vaja uurida nii maa- kui ka 
linnapiirkondade kohandumise meetmeid, arvestades äärmuslike kliimanähtuste esinemise 
sagenemist.

Ühenduse lähenemisviisis loodusõnnetuste ennetamisele peab põhimureks olema vähendada 
piirkondade ja liikmesriikide ebavõrdsust selles valdkonnas, nimelt aidates parandada 
ennetustööd suure katastroofiriskiga ja väiksema majandusvõimega piirkondades ja 
liikmesriikides.
Juhib tähelepanu teatud liiki loodusõnnetustele, mille puhul on ilmnenud, et need võivad 
korduda, eelkõige lähenemispiirkondades, ning teeb Euroopa Parlamendi varasemate 
resolutsioonide jätkuks ettepaneku asutada Euroopa põuavaatlussüsteem, samuti rakendada 
erialgatus metsakaitse ja tulekahjude ärahoidmise alal.


