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B7-0044/2009 

Euroopa Parlamendi resolutsioon 2009. aasta suvel toimunud metsatulekahjude kohta 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 174; 

– võttes arvesse oma 19. juuni 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu katastroofidele 
reageerimise suutlikkuse suurendamise kohta (P6_TA(2008)0304); 

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

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni 9. mai 2006. aasta aruannet pealkirjaga „Euroopa 
kodanikukaitse üksus – Europe Aid”; 

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse 2008. aasta raportit 
„Euroopa metsatulekahjud 2008”; 

– võttes arvesse Euroopa Keskkonnaagentuuri 2008. aasta raportit „Euroopa metsad – 
ökosüsteemide olukord ja säästev kasutamine”; 

– võttes arvesse 15.–16. juunil 2006. aastal Brüsselis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu 
eesistujariigi järelduste punkti 12, mis käsitleb ELi reageerimist hädaolukordadele, 
kriisidele ja katastroofidele; 

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone loodusõnnetuste või inimtegevusest tingitud 
katastroofide kohta nii Euroopa Liidus kui väljaspool, milles kutsuti komisjoni ja 
liikmesriike üles püüdlema tihedama koostöö poole loodusõnnetuste puhul rakendatavate 
kodanikukaitse meetmete valdkonnas, et ennetada ja vähendada nende laastavaid mõjusid, 
eelkõige tehes kättesaadavaks kodanikukaitse lisavahendeid; 

– võttes arvesse oma resolutsiooni ELi katastroofidele reageerimise suutlikkuse 
suurendamise kohta1, oma resolutsiooni sellel suvel toimunud loodusõnnetuste kohta2 
ning oma resolutsiooni metsatulekahjude ja üleujutuste kohta3;  

– võttes arvesse oma 23. aprilli 2009. aasta resolutsiooni toimetuleku kohta metsade 
raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate probleemidega;  

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta (KOM(2005)0108) ja Euroopa Parlamendi 

                                                 
1 P6_TA(2008)0304. 
2 P6_TA(2007)0362.  
3 P6_TA(2006)0349. 
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18. mai 2006. aasta esimese lugemise seisukohta1; 

– võttes arvesse Euroopa konsensust humanitaarabi valdkonnas, mis saavutati ühiselt 
nõukogu ja liikmesriikide valitsuste esindajate vahel nõukogu, Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni 18. detsembri 2007. aasta kohtumisel2; 

– võttes arvesse 27. novembril 2006 läbi vaadatud suuniseid militaar- ja 
tsiviilkaitsevarustuse kasutamise kohta päästeoperatsioonide raames katastroofi korral 
(Oslo suunised); 

– võttes arvesse 2003. aasta märtsi suuniseid militaar- ja tsiviilkaitsevarustuse kasutamise 
kohta ÜRO humanitaarmeetmete toetamiseks keerukates kriisiolukordades (MCDA 
suunised); 

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2, 

A. arvestades, et 2009. aastal Lõuna-Euroopas aset leidnud arvukad tulekahjud on 
põhjustanud surma ja hävingut mitmetes Euroopa osades, eeskätt Kreekas, Hispaanias, 
Itaalias, Portugalis ja Prantsusmaal, tabanud ELi liikmesriike, äärepoolseimaid piirkondi, 
eeskätt Kanaari saari, taotlejariike ja ELi lähimaid naaberriike; 

B. arvestades, et sagenevad loodusõnnetused ja inimtegevusest tingitud katastroofid, näiteks 
tulekahjud, mis tekitavad olulist kahju inimestele, majandusele, keskkonnale ning 
kultuurile, tingivad mitte ainult ELi tasandil reageerimise, vaid ka ennetus- ja 
taastamismeetmete tõhustamise;  

C. arvestades, et need tulekahjud on tingitud mitmetest teguritest, mille hulgas on 
kliimamuutus, metsade ebapiisav määratlemine ja majandamine ning looduslikud 
põhjused koos inimliku hooletusega, kuid ka kuritegevus koos ebaseaduslike ehitiste 
püstitamist põlenud maadele keelavate ja metsa uuendamist tagavate seaduste ebapiisava 
rakendamisega; 

D. arvestades, et üha sagedasemate äärmuslikult kuivade suvedega süveneb metsatulekahjude 
ja põudade probleem, ning arvestades, et nii varasemate aastate kui ka hiljutised 
kogemused rõhutavad vajadust tugevdada ühenduse kodanikukaitsealast ennetamis-, 
valmisoleku- ja reageerimisvõimet seoses metsa- ja muude looduspõlengutega; 

E. arvestades, et ELi tasandil ei ole praegu olemas metsatulekahjude vältimise suuniseid; 

F. arvestades, et liikmesriigid on endiselt vastutavad sellise maakasutuspoliitika eest, mis ei 
annaks kaudseid stiimuleid inimtegevusest põhjustatud metsatulekahjudele, mille 
eesmärgiks on muuta maa staatust; 

G. arvestades, et komisjoni valge raamat „Kohanemine kliimamuutustega: Euroopa 
tegevusraamistik” (KOM(2009)0147) rõhutab, et kliimamuutus põhjustab üha tõsisemate 
äärmuslike ilmastikunähtuste kasvava tõenäosuse Euroopas, mis toob kaasa suurenenud 

                                                 
1 ELT C 297 E, 7.12.2006, lk 331. 
2 ELT C 25, 30.1.2008, lk 1. 
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kahjuriski inimestele, infrastruktuurile ja keskkonnale, ning märgib, et ELil on tähtis 
ülesanne ühise ja kooskõlastatud lähenemise väljatöötamise kaudu edendada parimaid 
tavasid; 

H. arvestades, et ELi katastroofidele reageerimise suutlikkuse suurendamine vajab 
lähenemisviisi, mis hõlmab katastroofide ennetamist, valmisolekut ja reageerimist 
riiklikul, Euroopa ning rahvusvahelisel tasandil; 

I. arvestades, et Euroopa Metsatulekahjude Teabesüsteemi andmetel on Euroopas sel suvel 
tulekahjude tagajärjel kannatada saanud taimestiku ja metsaga kaetud maa-ala 
kogupindala enam kui 315 000 hektarit, arvestades, et kõige rängemalt kannatada saanud 
riigid on Kreeka, Hispaania (eelkõige Kanaari saared), Portugal, Itaalia, Horvaatia ja 
Türgi, ning nõudes tungivalt, et Euroopa Komisjon tegutseks kiiresti kannatanud 
piirkondades ELi vahendite kasutusele võtmiseks; 

J. arvestades, et on vaja parandada nõukogu, komisjoni ja liikmesriikide vahelist 
koordineerimist ning rajada ühtne ja sidus Euroopa raamistik, mis kataks mitte ainult 
ennetusmeetmeid, vaid kogu katastroofitsükli kuni taastamise viimaste etappideni, tihedas 
koostöös Euroopa Parlamendiga; 

K. arvestades, et tänapäeva katastroofid on sageli piiriülesed ja vajavad mitmepoolset ning 
kooskõlastatud reageerimist; võttes samal ajal arvesse loodusõnnetuste tagajärjel tekkivat 
majanduslikku ja sotsiaalset kahju piirkondade majandusele, tootmistegevusele ja 
turismile; 

L. arvestades, et maailmas, kus looduskatastroofid muutuvad järjest sagedasemaks ja 
tõsisemaks ning kus need mõjutavad kõige rängemalt vaeseimaid inimesi, peavad ELi 
osapooled tegema koostööd, et tagada tõhus humanitaarabi osutamine ohvritele ja 
vähendada nende kaitsetust; 

M. arvestades, et ühiste hoiatussüsteemide ja protokollide puudumine on samuti suur 
probleem, arvestades kodanike kasvavat liikuvust ELis ja kolmandates riikides; 

N. arvestades, et EL peab tunnistama Vahemere piirkonna põudade ja tulekahjude kujul 
toimuvate loodusõnnetuste eripära ning oma ennetus-, uurimis-, riskijuhtimis-, 
kodanikukaitse- ja solidaarsusvahendeid vastavalt kohandama, 

1. väljendab oma solidaarsust hukkunute omaste ja kannatada saanud piirkonna elanikega; 
avaldab tänu kõigile – tuletõrjujatele, sõduritele, vabatahtlikele ja kohalikele asutustele –, 
kes osalesid tulekahjude kustutamisel ja ohvrite päästmisel; 

2. tervitab mõnede asjaomaste liikmesriikide ametiasutuste kiiret tegutsemist; kutsub 
suurendama Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ülesnäidatavat solidaarsust kannatanud 
piirkondade suhtes; väljendab tänu abi eest, mida osutati nendele ametiasutustele ja 
päästeteenistustele; 

3. taunib asjaolu, et mitmetel juhtudel olid metsapõlengute ennetamise ja kustutamise 
riiklikud meetmed tulekahjude laastava mõju vähendamiseks selgelt ebapiisavad, ja 
tervitab eraisikute ja vabatahtlike kangelaslikke jõupingutusi tulekahjude kustutamisel ja 
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elude päästmisel; 

4. väljendab muret loodusõnnetuste suureneva arvu pärast, mis võib ekspertide sõnul olla 
suurel määral tingitud kliimamuutusest, ja kutsub komisjoni üles tegema algatusi, et 
saavutada ambitsioonikas rahvusvaheline kokkulepe Kyoto protokolli osaliste 
koosolekuna toimival konventsiooniosaliste viiendal konverentsil, mis toimub 7.–18. 
detsembril 2009 Kopenhaagenis, Taanis;  

5. rõhutab, et metsade raadamine annab 20% maailma kasvuhoonegaaside heitkogustest ja et 
metsad on ühed kõige väärtuslikumad looduslikud süsinikdioksiidi neeldajad ja kõige 
tõhusamad kliimamuutuse leevendajad, kuna ei põhjusta kahjulikke ega ootamatuid 
kõrvalmõjusid;  

6. rõhutab, et komisjon kinnitab oma teatises „Ulatuslik kliimakokkulepe – eesmärk 
Kopenhaagenis” (KOM(2009)0039), et metsandust, maakasutust ja maakasutuse muutust 
käsitlevad eeskirjad etendavad põhirolli heitkoguste vähendamise eesmärgi 
keskkonnaalase terviklikkuse tagamisel, nõuab, et aastaks 2030 vähendataks troopiliste 
metsade raadamist 50% võrra ning peatataks metsade kogupindala vähenemine maailmas, 
ning märgib, et investeeringud metsade raadamise vähendamiseks kaitsevad maailma 
bioloogilist mitmekesisust ning tagavad pikaajalise säästva arengu kohalikul tasandil; 

7. rõhutab, et kui Euroopa Liit soovib jätkata oma juhtivat rolli ulatusliku kliimakokkuleppe 
saavutamisel Kopenhaagenis, on äärmiselt oluline rajada metsa kaitse, metsa uuendamise 
ja metsastamise ühtne Euroopa raamistik; 

8. kutsub nõukogu viivitamatult üles muutma Euroopa Liidu solidaarsusfondi eeskirju 
kooskõlas Euroopa Parlamendi 18. mai 2006. aasta resolutsiooniga; kinnitab oma 
veendumust, et ELi solidaarsusfondi uus määrus, mis muude meetmete seas alandab 
künniseid fondi kasutuselevõtuks, annab ELile paremad võimalused katastroofikahjude 
tõhusamaks, paindlikumaks ja õigeaegsemaks hüvitamiseks; nõuab tungivalt, et Euroopa 
Ülemkogu ei lükkaks seda määrust tagasi ning nõuaks praeguse ELi solidaarsusfondi 
määruse viivitamatut läbivaatamist; 

9. kutsub komisjoni üles vajaduse korral kasutama praegust Euroopa solidaarsusfondi 
võimalikult paindlikult ja viivitamata nii pea, kui kannatanud riigid on esitanud 
abitaotlused; on seisukohal, et loodusõnnetuse korral on ülioluline, et vajalikud ELi 
solidaarsusfondi vahendid muudetaks viivitamata kättesaadavaks, eesmärgiga leevendada 
kannatada saanud piirkonnas asuvate ohvrite ja nende lähimate pereliikmete kannatusi ja 
rahuldada nende vajadusi; 

10. rõhutades, et tulekahjude ennetamine ja kustutamine on peamiselt iga liikmesriigi 
ametiasutuste kohustus, palub komisjonil võtta vajalikke meetmeid alaliste ja sõltumatute 
Euroopa reageerimisjõudude loomiseks, et abistada liikmesriike ja kannatada saanud 
piirkondi ulatuslike metsatulekahjude ja teiste katastroofide korral, andes sellele parima 
varustuse ja oskusteabe; märgib sellega seoses, et Euroopa Komisjon peaks uurima 
võimalusi, kuidas pääseda juurde täiendavatele, muudest allikatest (sealhulgas 
erasektorist) kättesaadavatele võimsustele, et tagada kiire reageerimine suurõnnetuste 
korral; 
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11. tunnistab, et tänavused kogemused rõhutavad vajadust tugevdada ühenduse 
kodanikukaitsealast ärahoidmis-, valmisoleku- ja reageerimisvõimet seoses metsa- ja 
muude looduspõlengutega, ning nõuab tungivalt komisjonilt sellekohaste meetmete 
võtmist; toetab tegevusi, mille eesmärk on edendada liikmesriikide kodanikukaitse 
valmisolekut, eeskätt ekspertide ja parimate tavade vahetuse, õppuste ja valmisoleku 
projektide abil; 

12. palub komisjonil läbi viia rohkem uuringuid, mille eesmärk on parandada metsapõlengute 
ärahoidmise ja metsatuletõrje meetodeid ja varustust, ning vaadata läbi planeerimis- ja 
maakasutuspoliitika; kutsub seetõttu liikmesriike üles võtma tõhusaid meetmeid oma 
metsakaitsealaste õigusaktide parandamiseks ja rakendamiseks ning hoiduma ärihuvidele 
allumisest, ümberliigitamisest ja erastamistegevusest, piirates seega sekkumist ja 
spekuleerimist; on seisukohal, et selleks tuleb kasutada kogu olemasolevat ELi 
oskusteavet, sealhulgas satelliidisüsteeme; 

13. nõuab taas kord tungivalt, et komisjoni esitaks õigusloomealaste ettepanekute paketi (nt 
raamdirektiivi), et täita lüngad kehtivates ELi õigusaktides, poliitikas ja programmides 
seoses katastroofide ennetamise ja nendele reageerimisega; 

14. kordab üleskutset, mille Euroopa Parlament tegi komisjonile oma 18. mai 2006. aasta 
resolutsioonis looduskatastroofide (tulekahjud, põuad ja üleujutused)1 kohta, esitada 
ettepanek võtta vastu tulekahjude ärahoidmise ja tõrje direktiiv, mis näeks ette andmete 
korrapärast kogumist, kaartide koostamist ja ohustatud alade kindlakstegemist, tuleohu 
korralduskavade väljatöötamist, eraldatud vahendite ja olemasolevate võimaluste 
kindlakstegemist liikmesriikide poolt, eri asutuste kooskõlastatud tegevust, meeskondade 
väljaõppe miinimumnõudeid, keskkonna-alase vastutuse ja karistuste kehtestamist; 

15. kutsub komisjoni üles uurima, kui suures ulatuses saaks ELi naaberriikide ja muude 
kolmandate riikidega teha koostööd laastavate tulekahjudega võitlemisel ning heade 
tavade ja/või võimsuste jagamisel ohtlike suvekuude ajal, et olla paremini valmis 
metsapõlenguks 2010. aasta suvel; 

16. on seisukohal, et tulekahjude arvu suurenemine on tingitud kliimamuutusest sõltumatutest 
asjaoludest ning et hulk looduslikke ning metsa-, põllumajandus- ja elamumaa 
määratlemisega seotud inimtegevusest tulenevaid põhjusi võib avaldada otsustavat mõju 
kuritegelikult puhkenud tulekahjude arvu suurenemisele; nõuab seepärast otsustavalt, et 
liikmesriigid võtaksid vastu ja täidaksid rangelt metsa ja muude ökosüsteemide kaitset 
käsitlevaid õigusakte, hoidudes metsamaa äriobjektiks muutmisest, selle kasutusotstarbe 
muutmisest, tagades põlenud aladel täieliku metsa uuendamise ning kehtestades selliste 
õigusaktide täitmise üle tõhusa järelevalve, mis tõkestab tõhusalt kuritegeliku tegevuse; 
nõuab, et selleks kasutataks kogu olemasolevat ELi oskusteavet, sealhulgas 
satelliidisüsteeme; 

17. juhib tähelepanu asjaolule, et süütajad, eriti need, kes saavad tulu ülesehitamisest või 
metsamaa hävitamisest, saavad julgustust seadustest, mis jätavad selgesõnaliselt 
määratlemata ja kaitsmata sellised maad, ja/või ebaseaduslikku ehitustegevust 
keelustavate seaduste puudulikust rakendamisest; palub seetõttu tungivalt liikmesriikidel 

                                                 
1 ELT C 297 E, 7.12.2006, lk 375. 
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tagada, et kõik põlenud metsaalad jääksid metsadeks ja et need oleksid hõlmatud metsa 
uuendamise kavadega, mis ei võimaldaks maakasutuse muutmist;  

18. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema tihedamat koostööd loodusõnnetuste puhul 
rakendatavate kodanikukaitse meetmete valdkonnas, et hoida ära ja viia miinimumini 
nende hävitav mõju, eraldades kiirhoiatussüsteemi, kooskõlastamise ja logistiliste 
ressursside kättesaadavuse meetmete tarbeks vajalikke vahendeid; 

19. nõuab olemasolevate rahaliste ja tehniliste vahendite ning teadusalaste saavutuste paremat 
kasutamist katastroofide vältimise ja nende tagajärgede leevendamise valdkonnas; 

20. palub komisjonil jätkata koostööd riikide ametiasutustega, et töötada välja tulekahjude 
keskkonnamõjude vähendamise poliitika; nõuab, et metsade uuendamise poliitika 
põhineks bioklimaatiliste ja keskkonnatingimuste järgimisel, kasutades tule ja põua suhtes 
vastupidavamaid sorte, mis kohanduksid paremini muutuva kliimaga; 

21. väljendab sügavat kahetsust põlengute tõttu tekkinud paljude raskete kaotuste üle 
teatavates ELi riikides, mis hiljuti kannatasid sama suurte tulekahjude all; peab seetõttu 
vajalikuks vaadata viivitamatult läbi, kas ennetus- ja valmisolekumeetmed on piisavad, et 
tagada toimunust vajalike järelduste tegemine ning hoida ära ja vähendada tulevikus 
sarnaste katastroofide laastavat mõju ELi liikmesriikides; kutsub sellega seoses Euroopa 
Komisjoni üles nõudma liikmesriikidelt loodusõnnetustega tegelemiseks loodud 
tegevuskavade üksikasjade esitamist, et vahetada kogemusi ja teha järeldusi koheste 
meetmete, haldus- ja operatiivasutuste vahelise koordineerimise ning vajaliku inimressursi 
ja varustuse olemasolu kohta; 

22. nõuab tungivalt, et komisjon tugevdaks täiendavalt olemasolevat kogemuste vahetamise 
programmi, mis käsitleb uue tehnika rakendamist metsatulekahjude ohu ja mõju 
kontrollimises ja järelevalves ning valmistaks ette tehnilise personali kvalifikatsiooni 
tunnustamise korra Euroopas, et parandada väljaõpet; 

23. on seisukohal, et olulise sammu astumiseks ennetustegevuse ja katastroofiohu 
vähendamise vajalikul integreerimisel struktuuri- ning ühtekuuluvusfondidega tuleks 
tõhustada olemasolevaid suuniseid ja koostada uusi; nõuab eelkõige ühenduse 
rahastamisvahenditest antava toetuse tingimuslikkust ja ühenduse abi tagasimaksmist 
ebasobiva kasutuse korral, nagu näiteks metsa uuendamise kavade ja/või muude 
kohustuslike tingimuste täitmata jätmine; nõuab samuti ennetusalase teadlikkuse tõstmise, 
metsa ökosüsteemide kliimamuutusega kohandamise (eelkõige märkimisväärsel 
kokkupuutel kliimamuutuse mõjudega) ja haridusmeetmete rahastamist ühenduse 
programmide raames; 

24. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja eelkõige loodusõnnetustes kõige rohkem kannatanud 
liikmesriigid kasutaksid optimaalselt ära rahastamisvõimalusi, mida pakuvad 
struktuurifondid ja teised ühenduse fondid praegusel programmiperioodil 2007–2013, 
ning integreeriksid vajaduse korral ennetavad meetmed ja projektid esmatähtsate 
meetmetena vastavatesse rakenduskavadesse; 

25. on arvamusel, et ELi solidaarsusfondi kasutamise kord tuleb läbi vaadata, et kiirendada 
abi maksmist; leiab eriti, et sel eesmärgil saaks arendada otsese kahju esialgsel hinnangul 
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põhinevate ettemaksete süsteemi, millega edasised maksed sõltuvad kogu otsese kahju 
lõplikest arvutustest ja katastroofi tulemusel võetud ennetusmeetmete tõenditest; 

26. kutsub Euroopa Liitu ja liikmesriike teavitama ühiskonda meie metsade ja 
metsaressursside väärtuslikkusest ning nende kaitsmisest saadavast kasust, edendades nii 
kodanikuühiskonna osalust organiseeritud vabatahtliku tegevuse kaudu või muul viisil, 
näiteks kaasatus metsade ja looduspiirkondade kaitsmisega tegelevatesse ühendustesse; 

27. rõhutab, kui oluline on kiiresti tugevdada järelevalve- ja teabekeskust (MIC), pakkudes 
vajalikke inimressursse ning materiaalseid vahendeid, et võimaldada sel aktiivselt toetada 
liikmesriikide poolt ühenduse kodanikukaitse mehhanismi raames algatatud operatsioone; 

28. kutsub liikmesriike üles karmistama karistusi kuritegude eest, mis kahjustavad keskkonda 
ja eriti metsapõlenguid põhjustavate kuritegude eest, ning tõhustama koordineerimist 
mitte üksnes tuletõrjeteenistustes, vaid kõigis asutustes, mis tegelevad tulekahjude 
põhjuste ja tagajärgedega ning süüdlaste kindlakstegemise ja nendega tegelemisega; 
toonitab, et kiire ja tõhus uurimine süüdlase kindlaks tegemisel, millele järgneb teole 
kohane karistus, aitaks ära hoida hooletut ja tahtlikku käitumist; 

29. nõuab tungivalt, et selliste Vahemere piirkonnas esinevate loodusõnnetuste nagu põua ja 
metsatulekahjude eripära tunnistataks ühenduse tasandil, kuna põlengute laialdane mõju 
ulatub kannatanud aladest tervesse Euroopasse, ning ühenduse vahendeid ennetamise, 
teadusuuringute, riskijuhtimise, kodanikukaitse ja solidaarsuse valdkonnas kohandataks 
vastavalt nii, et iga liikmesriik saaks selliste katastroofidega paremini toime tulla; 

30. toonitab, et lisaks tõsistele keskkonna- ja majandusalastele tagajärgedele on Lõuna-
Euroopas praegu sagedasti esinevad tulekahjud (ELis põlenud aladest ligi 95% asub 
Vahemere piirkonnas) otseselt seotud kliimamuutuste mõju süvenemisega kõnealuses 
piirkonnas (pinnase erosioon ja kadu, kõrbestumine, kasvuhoonegaaside (sh CO2) heite 
suurenemine); rõhutab, et nimetatud piirkondade metsa ökosüsteemide märkimisväärset 
kokkupuudet kliimamuutusega tuleb täielikult arvesse võtta;  

31. nõuab seetõttu terviklikku ELi strateegiat Lõuna-Euroopa metsa ökosüsteemide 
säilitamiseks, mis tagaks piisava rahastuse ennetavatele meetmetele ning meetmetele, 
mille eesmärk on heastada ulatuslikud majanduskahjud ja keskkonnakahjustused ning 
täielikult taastada ökosüsteem, ja samuti rahastuse Lõuna-Euroopa metsa ökosüsteemide 
kohandamisele kliimamuutusega ja selle mõju leevendamisele; 

32. nõuab tungivalt, et tunnistataks vajadust suurendada ennetusmeetmeteks mõeldud ELi 
rahalisi vahendeid; 

33. on seisukohal, et vabatahtlikku kodanikukaitsealast tegevust tuleb kiiresti edendada ja 
toetada põhiväljaõppe ja varustusega, mis võivad rakendada kõrgtasemel tehnoloogiaid, 
kuna see on liikmesriikide jaoks üks olulisemaid kättesaadavaid ressursse, et tegeleda 
loodusõnnetustest tingitud erakorraliste seisukordadega; 

34. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
ELi liikmesriikide ja asjaomaste taotlejariikide valitsustele ja parlamentidele ning 
riiklikele ja piirkondlikele ametiasutustele. 


