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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa tõhusama katastroofidele reageerimise suunas: kodanikukaitse ja 
humanitaarabi roll
(2011/2023(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 196, milles on sätestatud, et liit 
soodustab liikmesriikide vahelist koostööd, et tõhustada loodusõnnetuste või 
inimtegevusest tingitud õnnetuste ennetamiseks ja nende eest kaitsmiseks loodud 
süsteeme;

– võttes arvesse komisjoni 26. oktoobri 2010. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule „Euroopa tõhusama katastroofidele reageerimise suunas: kodanikukaitse ja 
humanitaarabi roll” (KOM(2010)0600);

– võttes arvesse komisjoni 5. märtsi 2008. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
„Euroopa Liidu katastroofidele reageerimise suutlikkuse suurendamise kohta” 
(KOM(2008)0130);

– võttes arvesse 2006. aasta mais avaldatud Michel Barnier’ aruannet „Euroopa 
kodanikukaitse üksus – Europe Aid”;

– võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2010. aasta järeldusi, milles tervitati komisjoni 26. 
oktoobri 2010. aasta teatises väljatoodud eesmärke saavutada prognoositavam, tõhusam, 
tulemuslikum, ühtsem ja nähtavam katastroofidele reageerimine Euroopa poolt;

– võttes arvesse nõukogu 2007. aasta detsembri järeldusi, milles kutsutakse komisjoni üles 
ühenduse kodanikukaitse mehhanismi maksimaalselt ära kasutama ja suurendama 
liikmesriikide vahelist koostööd; 

– võttes arvesse nõukogu 5. märtsi 2007. aasta otsus 2007/162/EÜ, Euratom kodanikukaitse 
rahastamisvahendi kehtestamise kohta1 ja nõukogu 8. novembri 2007. aasta otsust 
2007/779/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse kodanikukaitse mehhanism ja muudetakse 
nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta otsust 2001/792/EÜ2;

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2010. aasta resolutsiooni ELi kiirreageerimisvõime 
loomise kohta3, 10. veebruari 2010. aasta resolutsiooni hiljutise maavärina kohta Haitis4, 
16. septembri 2009. aasta resolutsiooni 2009. aasta suvel toimunud metsatulekahjude 
kohta5, 19. juuni 2008. aasta reolutsiooni ELi katastroofidele reageerimise suutlikkuse 
suurendamise kohta6 ja 4. septembri 2007. aasta resolutsiooni sellel suvel toimunud 

                                               
1 ELT L 71, 10.3.2007, lk 9.
2 ELT L 314, 1.12.2007, lk 9.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0465.
4 ELT C 341E, 16.12.2010, lk 5.
5 ELT C 224E, 19.8.2010, lk 1.
6 ELT C 286E, 27.11.2009, lk 15.
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loodusõnnetuste kohta1; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
arengukomisjoni, väliskomisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi 
(A7-0000/2011),

A. arvestades, et Euroopa Liitu ja selle kodanikke, samuti muid maailma riike ja piirkondi 
tabavad üha sagedamini katastroofid – nii inimtegevusest põhjustatud kui ka 
loodusõnnetused, ning need on muutunud üha raskemaks, nagu näitas traagiliselt hiljutine 
ränk katastroof Jaapanis, mida tabasid maavärin, tsunami ja tuumakatastroof, nõudes 
inimelusid ja tekitades kahju majandusele, ühiskonnale ja keskkonnale ning
kultuuripärandile;

B. arvestades, et hiljutised tragöödiad, eriti Haiti maavärin ja Pakistani üleujutused, näitasid 
et ELi peamised vahendid katastroofidele reageerimiseks (humanitaarabi ja ELi 
kodanikukaitse mehhanism) täitsid antud tingimustes oma eesmärki hästi, kuid arvestades, 
et on veel piisavalt ruumi muuta ELi abi tervikuna tõhusamaks, tulemuslikumaks, 
terviklikumaks ja nähtavamaks;

C. arvestades, et Euroopa Parlamendi algatatud katsetegevuses testiti edukalt mitmesuguseid 
kordasid, mis sealhulgas hõlmasid liikmesriikide eelnevalt kindlaksmääratud vahendeid ja 
ELi rahastatavaid vahendeid2;

D. arvestades, et Euroopa Parlament on järjekindlalt kutsunud komisjoni üles esitama 
õigusakti ettepanekut ELi kodanikukaitsejõu loomiseks, nagu on märgitud 2006. aasta 
Barnier’ aruandes, järgides täielikult subsidiaarsuse põhimõtet ja täiendades sellega 
liikmesriikide jõupingutusi, kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 196;

E. arvestades, et vahetu kooskõlastamine, ühtsus ja suhtlemine ELis ja rahvusvaheliste 
osalejatega on otsustava tähtsusega, et tuleb vältida jõupingutuste kattumist ja et õiget 
tüüpi abi peab jõudma hädaolukorras inimesteni kiiresti;

F. arvestades, et ELi tasandil peab olema tagatud poliitiline koordineerimine vastavalt 
institutsioonide rollidele, ilma et see takistaks või aeglustaks katastroofidele reageerimise 
operatsioone, ning arvestades, et see peaks rajanema olemasolevatele mehhanismidele 
ilma uusi struktuure loomata; arvestades, et Euroopa katastroofidele reageerimise 
operatsiooniline ja poliitiline koordineerimine peab säilitama oma autonoomia;

G. arvestades, et kõiki ohte käsitlev integreeritud lähenemisviis, mis ühendab katastroofide 
ennetamist (sealhulgas leevendamist ja riskide vähendamist), valmisolekut, reageerimist ja 
taastumist, on kõige tõhusam strateegia katastroofidega toimetulekuks,

1. tervitab komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Euroopa tõhusama 
                                               
1 ELT C 187E, 24.7.2008, lk 55.
2 Eeskätt katseprojekt liikmesriikide koostöö parandamiseks metsatulekahjude vastu võitlemisel (2008) ja 
ettevalmistav tegevus ELi kiirreageerimisvõimeks (2008-2010).
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katastroofidele reageerimise suunas: kodanikukaitse ja humanitaarabi roll” ja selle 
eesmärke; rõhutab, et teatises esitatud ettepanekuid tuleks täiendavalt uurida, et saavutada 
Euroopa poolne reageerimine, mis on tõhustatud, tulemuslik, kulutõhus ja nähtav;

2. rõhutab vajadust lihtsustada Euroopa praeguse katastroofidele reageerimise korda ja 
optimeerida kättesaadavaid vahendeid üldise kasu huvides, julgustades samal ajal 
liikmesriike panustama ja sellega kindlustama Euroopa solidaarsust;

3. kinnitab, et ELi kodanikukaitse mehhanismis on vaja kvalitatiivset nihet praeguselt ad hoc
koordineerimiselt kindlale ja ettekavandatud süsteemile, mis tugineks eelnevalt 
kindlaksmääratud vahenditele, mis on kättesaadavad ELi koheseks tegutsemiseks 
katastroofiabi operatsioonides;

4. kutsub veel kord komisjoni üles esitama Euroopa Parlamendile võimalikult kiiresti 
ettepanekuid, et luua ELi kodanikukaitse mehhanismil põhinev ELi kodanikukaitsejõud 
ning võimaldada liidul koondada vajalikud ressursid esmase humanitaarabi andmiseks 
ohvritele;

5. on nõus, et Euroopa katastroofidele reageerimine peaks tuginema nii Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise suutlikkusele Euroopa kodanikukaitse mehhanismi 
tugevdamise kaudu – mis põhineb eelnevalt kindlaksmääratud ja seega ennustatavatel 
liikmesriikide vahenditel hädaolukorraks – kui ka Euroopa hädaolukordadele reageerimise 
keskusele, mis on niisuguse strateegia nurgakivi, nagu on märgitud 26. oktoobri 2010. 
aasta teatises; toonitab, et need arengud peaksid järgima kõiki ohte käsitlevat 
lähenemisviisi, koondades kõik asjaomased osalised ühiseks tegevuseks, ning peaks 
kasutama ära eri vahendite ja instrumentide sünergia;

6. kinnitab subsidiaarsuse põhimõtte austamist seoses liikmesriikide suutlikkusega kasutada 
oma vahendeid, eriti juhtudel, mis puudutavad riikide vastuolus olevaid vajadusi;

Euroopa hädaolukordadele reageerimise suutlikkus 

7. on seisukohal, et eelnevalt kindlaksmääratud varade kogumi loomine liikmesriikide 
vabatahtlikult võetud kohustuse kaudu teha need varad kättesaadavaks ELi 
katastroofiabiga seotud sekkumistel kasutamiseks nii liidus kui ka väljaspool on ELi 
abisuutlikkuses kesksel kohal ja seda võivad täiendada liikmesriikide ad hoc pakkumised; 
soovitab töötada välja stiimulite skeemi, mis võimaldaks liikmesriikidel panustada 
piisavalt vahendeid vabatahtlikku kogumisse, ilma et suurendataks liikmesriikide üldiseid 
kulutusi;

8. kinnitab, et ELi rahastatavad vahendid, mida liikmesriigid haldavad, peaksid täiendama 
liikmesriikide vahendeid abioperatsioonideks; märgib, et need peaksid tuginema 
katsetegevuses välja töötatud mudelitele, mida on edukalt testitud hiljutistes 
hädaolukordades nii Euroopas kui ka väljaspool;

9. kutsub komisjoni üles määrama koos liikmesriikidega kindlaks puudujäägid suutlikkuses; 
tuleb kaaluda vahendite loomist ELi tasandil, vältides mis tahes konkurentsi ja/või 
kattumist riikide vahenditega, et likvideerida olemasolevad puudujäägid, nii et see tooks 
olulist kokkuhoidu ELile tervikuna või annaks juurdepääsu vahenditele, mis ei ole 
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kättesaadavad üksi tegutsevale liikmesriigile, pakkudes sellega head mudelit koormuse 
jagamiseks:

10. leiab, et eelplaneerimine, operatsioonide ettevalmistamine võrdlusstsenaariumite 
väljatöötamise abil, ELi katastroofiabi operatsioonides potentsiaalselt kasutadaolevate 
liikmesriikide vahendite kaardistamine ja situatsiooniplaneerimine on ELi katastroofidele 
reageerimise tõhustamise seisukohalt otsustava tähtsusega ja ülimalt olulised 
viivitamatuks reageerimiseks ja kiireks abi osutamiseks hädaolukorras; kutsub komisjoni 
ja liikmesriike üles rakendama neid meetmeid viivitamata ja ilma, et see piiraks teisi 
meetmeid;

Euroopa hädaolukordadele reageerimise keskus

11. tervitab komisjoni otsust liita järelevalve- ja teabekeskus (MIC) ja ECHO humanitaarabi 
kriisikeskus, et luua tõeline 24/7 tegutsev hädaolukordadele reageerimise keskus kui 
planeerimise ja tegutsemise koordineerimise platvorm, mis oleks samm õiges suunas; 
kutsub komisjoni üles tugevdama nimetatud keskust, nii et sel oleks keskne roll Euroopa 
mitterahalise abi, samuti rahalise humanitaarabi kiirel ja tõhusal koordineerimisel; märgib, 
et see peaks olema ühtne kontaktpunkt kõikide abitaotluste jaoks nii loodus- kui ka 
inimtekkeliste katastroofide puhul, võimaldamaks ELi ühtset reageerimist;

12. nõuab, et ECHO kriisikeskuse ning järelevalve- ja teabekeskuse (MIC) ühendamine oleks 
tõhus ka rahalisest seisukohast;

13. kutsub komisjoni üles koordineerima tegevust hädaolukorras, lihtsustades ja optimeerides 
olemasolevat universaalteenust ja hädaabinumbri 112 kasutamist;

14. nõuab, et hädaolukordadele reageerimise keskus ja liikmesriigid teeksid otsused vahendite 
eraldamise kohta varade kogumist kiiresti, et tagada kiire ja tõhus abi ohvritele ning 
vältida viivitusi ja kattumist;

15. nõuab, et ühise välis- ja julgeolekupoliitika poliitiliste aspektide eest vastutavate Euroopa 
välisteenistuse, välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni 
poliitilist rolli kooskõlastataks, ilma et see takistaks või aeglustaks abioperatsioone; 
kutsub seepärast komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles töötama välja töökorralduse 
ELi katastroofidele reageerimisega seotud küsimuste kooskõlastamiseks;

Logistika ja transport

16. nõuab jagatud ja tõhusat logistikakorraldust, mis kaasaks ELi rahastatud universaalseid 
tehnilise abi ja toe meeskondi, mis võivad toetada kõiki ELi või liikmesriikide ametnikke 
ja meeskondi koha peal, eriti juhtudel, kui kohalik infrastruktuur on lakanud toimimast;

17. nõuab, et mitterahalise abi transporti katastroofipaikadesse parandataks, tugevdataks ja 
muudetaks kulutõhusamaks, eeskätt selle korralduse lihtsustamise ja sujuvamaks 
muutmisega, kaasrahastamise määra suurendamisega ning uute viiside kasutuselevõtuga 
juurdepääsu võimaldamiseks täiendavatele transpordimahtudele, näiteks raamlepingute 
abil;
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Kommunikatsioon, nähtavus, koolitus, uuringud

18. nõuab kõiki ELi institutsioone ja liikmesriike hõlmavat laiaulatuslikku 
kommunikatsioonistrateegiat, mis parandab Euroopa tegevuse üldist nähtavust;

19. nõuab kõikide seotud ekspertide korrapärast koolitamist, et parandada eri vahendite 
koostalitusvõimet, samuti potentsiaalsete või tuvastatud puudujääkide uurimist ja 
analüüsimist;

20. kutsub komisjoni üles esitama võimalikult kiiresti – hiljemalt 2011. aasta lõpuks –
sellekohane kaugelenägev õigusakti ettepanek;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Me elama ajal, mil juhtub üha rohkem katastroofe. Eelmisel aastal tule Euroopal olla 
silmitsi mitme väga raske katastroofiga, sealhulgas tulvaveed ja suuremastaabilised 
üleujutused, rängad tormid ja metsatulekahjud, rääkimata Islandi Eyjafjallajökulli 
vulkaani tekitatud tuhapilvest. Ka väljaspool Euroopat leidsid aset mitmed rängad 
katastroofid, nõudes tohutul hulgal inimohvreid ja tekitades purustusi, nimelt Haiti 
maavärin ja Pakistani üleujutused Mehhiko lahes tekkis Deepwater Horizoni plahvatuse 
järel kõigi aegade suurim naftareostus ja Sahelit tabas karm põud. Nüüd on maailm 
rabatud dramaatilistest sündmustest Jaapanis, mida on tabanud üksteise järel tugev 
maavärin, tsunami ja tuumakatastroof.

Kogu maailmas aastas registreeritud katastroofide arv on viimase 35 aastaga 
viiekordistunud kuni praeguse ligi 400 katastroofini. Viimase 20 aasta jooksul on üksnes 
Euroopas registreeritud katastroofid nõudnud pea 90 000 inimelu, tekitanud kahju rohkem 
kui 29 miljonile inimesele ja põhjustanud 211 miljardi euro ulatuses majanduslikku kahju.

Arvestades loodus- ja inimtekkeliste katastroofide drastilist sagenemist nii ELis kui ka 
väljaspool, soovib raportöör suuremat tõhusust katastroofidele reageerimise kõikides 
etappides, alates ennetamisest, valmisolekust ja reageerimisest kuni taastumiseni, kuid 
samal ajal tuleb majanduse raskeid aegu arvestades kasutada vahendeid optimaalselt. Seda 
seisukohta toetab ülekaalukalt ligi 90% Euroopa kodanikest, kes soovivad, et EL osutaks 
nende riigile katastroofi korral rohkem abi, ning umbes sama palju inimesi toetab ELi 
humanitaarabi operatsioonide tõhustamist väljaspool ELi. See eesmärk kajastub ka 
Lissaboni lepingus, mis annab uue õigusliku aluse nii kodanikukaitseks kui ka 
humanitaarabiks, et tagada tõhus ja kiire reageerimine katastroofidele ELis ja mujal 
maailmas.

Kuna käesolev raport keskendub katastroofidele reageerimisele, sooviks raportöör 
toonitada, et reageerimise parandamiseks tuleb eelnevalt kindlaks määrata liikmesriikides 
kättesaadavad vahendid, mis on antud vabatahtlikult Euroopa kodanikukaitse mehhanismi 
kasutusse. See oleks oluline samm praeguses ad hoc reageerimise juurest eelneva 
planeerimise suunas võrdlusstsenaariumite väljatöötamise, liikmesriikide vahendite 
kaardistamise ja situatsiooniplaneerimise abil. 

Lisaks pooldab raportöör Euroopa kodanikukaitse mehhanismi lihtsustamist, mis on liiga 
bürokraatlik. Selles kontekstis kiidab raportöör heaks järelevalve- ja teabekeskuse (MIC) 
ja ECHO humanitaarabi kriisikeskuse ühendamise, et luua tõeline 24/7 tegutsev 
hädaolukordadele reageerimise keskus, mis otsustaks koos liikmesriikidega, kuidas 
kasutada katastroofi korral vahendeid, et tagada ohvritele viivitamatu ja tõhus abi.

Et Euroopa katastroofidele reageerimist veelgi tõhustada, palub raportöör komisjonil 
esitada võimalikult kiiresti ettepanek ELi kodanikukaitsejõu loomiseks, mis põhineks 
hädaolukordadele reageerimise keskusel.

Teine keskne küsimus on vajadus kõigi osaliste tegevust paremini kooskõlastada, et 
vältida jõupingutuste kattumist nii poliitilisest kui ka tegevuslikust küljest, mis mõlemad 
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peaksid toimima autonoomselt, et mitte takistada kiire ja tõhusa abi osutamist 
katastroofiohvritele.

Lõpetuseks sooviks raportöör rõhutada, et on oluline, et Euroopa katastroofidele 
reageerimisele annaksid oma panuse kõik liikmesriigid, juhindudes Euroopa solidaarsuse 
põhimõttest. Pakkumisi toetaks stiimulite skeem, mis võimaldaks liikmesriikidel 
panustada vabatahtlikku kogumisse piisavalt vahendeid ilma üldiseid kulutusi 
suurendamata. Teisisõnu, liikmesriikides kättesaadavate ressursside kasutamist tuleks 
üldise kasu nimel optimeerida, vältides struktuuride, jõupingutuste või kulutuste 
kattumist.


