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Suur loodusõnnetus Madeira autonoomses piirkonnas ja tormi Xynthia 

tagajärjed Euroopas 

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2010. aasta resolutsioon suure loodusõnnetuse kohta 

Madeira autonoomses piirkonnas ja tormi Xynthia tagajärgede kohta Euroopas 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3 ja ELi toimimise lepingu artikleid 191 ja 

349; 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu määrus Euroopa Liidu solidaarsusfondi 

loomise kohta (KOM(2005)0108) ja Euroopa Parlamendi 18. mai 2006. aasta 

seisukohta1; 

– võttes arvesse oma 5. septembri 2002. aasta resolutsiooni üleujutuste kohta Euroopas2, 

8. septembri 2005. aasta resolutsiooni loodusõnnetuste (tulekahjude ja üleujutuste) 

kohta Euroopas3, 7. septembri 2006. aasta resolutsiooni metsatulekahjude ja üleujutuste 

kohta4 ning 18. mai 2006. aasta resolutsioone looduskatastroofide (tulekahjud, 

üleujutused ja põuad) põllumajandusaspektide5, regionaalarenguaspektide6 ja 

keskkonnaaspektide kohta7; 

– võttes arvesse valget raamatut ,,Kliimamuutusega kohanemine: Euroopa 

tegevusraamistik” (COM(2009)0147) ning komisjoni teatist ühenduse lähenemisviisi 

kohta loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamisele 

(KOM(2009)0082); 

– võttes arvesse komisjoni 24. veebruari 2010. aasta avaldust suure loodusõnnetuse kohta 

Madeira autonoomses piirkonnas; 

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 4, 

A. arvestades, et 20. veebruaril 2010. aastal toimus Madeiral suur loodusõnnetus, mis tõi 

kaasa enneolematu paduvihma, tugeva tuule ja väga kõrge merelainetuse ning mille 

tulemusel hukkus Madeiral vähemalt 42 inimest, paljud jäid kadunuks, sajad inimesed 

on ümber asustatud ja kümned inimesed sai vigastada; 

B. arvestades, et 27. ja 28. veebruaril 2010. aastal tabas Lääne-Prantsusmaad ulatuslik 

hävitav torm Xynthia, mis laastas eriti Poitou-Charentes’i, Pays-de-la-Loire’i ja 
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Brittany’i piirkondi ning mille tagajärjel hukkus ligi 60 inimest, paljud jäid kadunuks ja 

tuhanded kaotasid kodu; 

C. arvestades, et ilmastikunähtused, eeskätt torm Xynthia, on laastanud eri piirkondi 

Hispaanias, eelkõige Kanaari saari ja Andaluusiat, aga ka Belgiat, Saksamaad, Hollandit 

ja Portugali ning põhjustanud mitme inimese hukkumise ja tõsist materiaalset kahju; 

D. arvestades, et loodusõnnetus on põhjustanud hukkunute perekondadele ja laastatud 

piirkondade elanikele suuri kannatusi; 

E. arvestades, et õnnetus tekitas ulatuslikke kahjustusi, lõhkudes oluliselt avalikku 

infrastruktuuri, sealhulgas teid, sadamaid, vee-, elektri-, sanitaar- ja 

telekommunikatsioonivõrke, samuti eramaju, äri- ja tööstusrajatisi, põllumaid, ning 

kahjustas ka loodus- ja kultuuripärandit; arvestades, et eriti vee- ja sanitaarvõrgu 

kahjustused võivad ohustada elanike tervist; 

F. arvestades, et loodusõnnetuse tõttu ei saa inimesed seal praegu tavapärast elu elada ning 

ilmselt on looduskatastroofil pikaajalised majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed; 

G. arvestades, et õnnetuspiirkonnad tuleb puhastada ja taastada, samuti ennistada nende 

tootmispotentsiaal ja korvata sotsiaalsed kahjud; 

H. arvestades, et viimastel aastatel on saanud selgeks, et üleujutused, tormid ja teised 

äärmuslikud ilmastikunähtused on tõenäoliselt sagenemas; arvestades, et katastroofide 

ärahoidmiseks on tähtis investeerida ka kliimamuutuse leevendamisesse; 

I. arvestades, et loodusõnnetustel on rängad majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed 

piirkondlikule majandusele, tootmistegevusele, vesiviljelusele, turismile, keskkonnale ja 

bioloogilisele mitmekesisusele, 

1. tunneb sügavalt kaasa kannatada saanud piirkondadele ning väljendab oma solidaarsust 

nendega, avaldab kahetsust loodusõnnetuste tõsiste majanduslike tagajärgede pärast ja 

avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; 

2. avaldab austust otsingu- ja päästemeeskondadele, kes töötasid väsimatult, et päästa 

inimesi ja vähendada materiaalset ja inimestele tekitatud kahju; 

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama neid, kes õnnetuse majanduslike ja 

sotsiaalsete tagajärgede tõttu on kannatanud; 

4. on seisukohal, et riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused peaksid 

keskenduma tõhusale ennetuspoliitikale ning pöörama suuremat tähelepanu 

asjakohastele õigusaktidele ja tavadele seoses metsauuenduskavade, maakasutuse, 

veemajanduse ja tõhusa riskijuhtimisega, sealhulgas linnaehituse korral mereäärsetesse 

piirkondadesse ja tammide ehitamisel ning põllumajanduses ja metsanduses; 

5. palub komisjonil niipea, kui asjaomaste riikide valitsused on esitanud vastavad 

taotlused, võtta kõik vajalikud meetmed Euroopa Liidu Solidaarsusfondi võimalikult 

kiireks, paindlikuks ja ulatuslikuks kasutuselevõtuks; 

6. kutsub komisjoni üles võtma arvesse kannatada saanud konkreetsete piirkondade 

eripära, eriti saarte ja äärepoolseimate piirkondade haavatavust, selleks et õnnetuse 



ohvreid võimalikult paremini aidata; 

7. nõuab tungivalt, et lisaks Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtule oleks 

komisjon avatud ja paindlik, kui ta peab läbirääkimisi pädevate asutustega piirkondlike 

rakenduskavade Intervir+ (ERDF) ja Rumos (ESF) ning nende Prantsuse vastete 

läbivaatamise üle ning samuti territoriaalse edendamise temaatilise rakenduskava 

Madeirat käsitleva osa üle, mida rahastab Ühtekuuluvusfond; palub komisjonil 

läbivaatamist võimalikult kiiresti jätkata ja analüüsida võimalust suurendada 2010. 

aastal ühenduse kaasrahastamise määra vastavate rakenduskavade eriprojektide jaoks 

kooskõlas eeskirjade ja ülemmääradega, mis on sätestatud struktuurifondide (2007–

2013) üldmääruses (nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006), seadmata kahtluse alla 

asjaomastele liikmesriikidele eraldatavat aastast rahalist toetust; 

8. kinnitab, et Euroopa Liidu solidaarsusfondi uus määrus, mis põhineb komisjoni 

ettepanekul (KOM(2005)0108), on hädavajalik, et paindlikumalt ja tõhusamalt 

lahendada loodusõnnetuste põhjustatud probleeme; kritiseerib asjaolu, et nõukogu on 

blokeerinud selle määruse vastuvõtmise, hoolimata sellest, et parlament võttis oma 

seisukoha vastu esimesel lugemisel 2006. aasta mais ülekaaluka häälteenamusega; 

nõuab tungivalt, et eesistujariik Hispaania ja komisjon otsiksid kiiremas korras 

lahendust määruse läbivaatamise taaskäivitamiseks, et luua tugevam ja paindlikum 

vahend, mille abil tõhusalt reageerida kliimamuutusega seotud uutele probleemidele; 

9. kutsub liikmesriike ja kannatanud piirkondi üles koostama kannatada saanud alade jaoks 

säästva ülesehituse ja taastamise kavu; kutsub liikmesriike üles mõtlema sellele, et vaja 

on pikaajalisi investeeringuid strateegiatesse, mille eesmärk on selliseid õnnetusi ära 

hoida ja nende tekitatud kahju vähendada; 

10. loodab, et liikmesriigid kliimamuutuse tagajärgedega kohanemiseks täidavad kehtivaid 

õigusakte, rakendades ühtset lähenemisviisi kõigis asjaomastes valdkondades; 

11.  rõhutab, et kliimamuutustega kohanemist käsitlevas valges raamatus sisalduvatele 

soovitustele peavad järgnema konkreetsed teod ning tuleb võtta meetmeid, et 

kliimamuutustega kohanemine muutuks Euroopa Liidus tegelikkuseks; 

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

liikmesriikide  valitsustele ja Madeira autonoomse piirkonna valitsusele. 

 

 


