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I. Taustaa

Luonnonkatastrofeista näyttää tulleen yhä yleisempiä sekä maailmanlaajuisesti että 
Euroopassa. 

• Vuonna 2005 useat Keski- ja Pohjois-Euroopan maat (Etelä-Saksa, Itävalta, Ruotsi, 
Tšekki, Romania, Slovenia, Unkari, Baltian maat jne.) joutuivat tulvien valtaan. 
Tulvilta ei säästynyt myöskään Välimeren alue (Etelä-Ranska ja Pohjois-Italia).

• Metsäpalot tuhosivat kesällä 2005 tuhansia hehtaareja metsää useissa Etelä-Euroopan 
maissa (Espanjassa, Portugalissa, Etelä-Ranskassa ja Kreikassa) ja johtivat useiden 
ihmishenkien menetyksiin sekä huomattaviin taloudellisiin vahinkoihin.

• Kuivuudella Espanjassa, Portugalissa, Ranskassa ja Italiassa on ollut tuhoisia 
seurauksia maataloudelle, ja se on pakottanut tuhoa kärsineet yhteisöt 
säännöstelemään vettä. 

Näiden luonnonkatastrofien lisäksi vuonna 2005 esiintyi myös vakavia myrskyjä (Ruotsissa) 
ja pieniä maanjäristyksiä (Kreikassa).  

Viime vuoden tapahtumien seurauksena eurooppalaisessa yhteiskunnassa on noussut esille
suuri tarve erilaisille toimille. Toimien toteuttaminen edellyttää sekä yhteisön että kansallisten 
ja alueellisten viranomaisten osallistumista. 

Luonnonkatastrofit ovat planeettamme luonnonvoimien aiheuttamia, eikä niitä voi estää 
tapahtumasta. Sitä vastoin voidaan:

1. toimia sen varmistamiseksi, ettei ihminen toiminnallaan voimista niitä (esimerkiksi 
tehoviljelyllä), ennen kaikkea torjumalla ilmastonmuutosta;

2. toteuttaa toimia luonnonmullistuksista aiheutuneiden tuhojen lieventämiseksi;

3. valmistautua avun toimittamiseen, kun luonnononnettomuuksia tapahtuu.

Euroopan parlamentti on jo useaan kertaan ilmaissut kantansa ja kehottanut EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimiin. (ks. liite: Euroopan parlamentin päätöslauselmat 
luonnononnettomuuksista).

EU voi toimia kolmella alueella, joita ovat ennaltaehkäisy, pelastuspalvelu sekä apu 
tuhoalueille. Kaikissa näissä kolmessa sen on parannettava toimintavalmiuksiaan. 

II. Ennaltaehkäisy

Maailmanlaajuisesti on torjuttava ilmastonmuutosta. EU on kärkiasemissa
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä (päästökauppajärjestelmän avulla), ja se kannustaa 
muita maita ryhtymään Kioton pöytäkirjan mukaisiin toimiin. Ilmastonmuutoksen torjuminen 
on pitkä mutta välttämätön kamppailu, jossa on vielä paljon tekemättä. Meidän on oltava 
valmiita torjumaan ilmastonmuutosta ja luonnonkatastrofeista aiheutuvia tuhoja. 
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Paikallisesti on ryhdyttävä toimiin sen estämiseksi, etteivät sinänsä väistämättömät 
luonnonkatastrofit aiheuta suurtuhoja. 

Uusista tekniikoista ja menetelmistä sään ennustamisessa voi olla apua 
luonnononnettomuuksien ehkäisyssä. GALILEO, eurooppalainen 
satelliittinavigointijärjestelmä, tarjoaa uusia mahdollisuuksia kehittyneempien järjestelmien 
kehittämiseksi luonnonkatastrofien ennustamiseen Euroopassa.

Tulvien hallitsemiseksi on jo olemassa useita toimia tai niitä ollaan parhaillaan ottamassa 
käyttöön. Joitakin näistä on lueteltu ja kuvailtu komission tiedonannossa tulviin liittyvästä 
riskienhallinnasta1:

Ø tieteelliset tutkimusmenetelmät, joiden tarkoitus on kuudennen ja seitsemännen 
tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmien avulla parantaa 
ymmärrystämme aiheesta ja kehittää varoitusjärjestelmiä (mainittakoon näistä 
FLOODsite-tutkimushanke, jolla kehitetään tulvariskin analyysi- ja 
torjuntamenetelmiä); 

Ø tulvista varoittavat toimet (Euroopan tulvaennustejärjestelmä): mainittakoon tulvien 
varhaisvaroitusjärjestelmä, jota testausvaihe alkaa tänä vuonna (Tonavassa ja Elbessä); 

Ø taloudellista suojaa antavat toimet rakennerahastojen avulla: uudessa 
rakennerahastoja koskevassa lainsäädännössä esitetään, että tulvien ehkäisyyn liittyvien, 
etenkin teknisluonteisten toimien, pitäisi katsoa olevan tukikelpoisia menoja. 

Komissio antoi 18. tammikuuta 2006 ehdotuksen direktiiviksi tulvien arvioinnista ja 
hallinnasta, joka velvoittaisi tekemään vesistöalueiden tulvariskin arvioinnin sekä laatimaan 
tulvariskikarttoja ja pitkän aikavälin ehkäisysuunnitelmia2.
Metsäpalojen ongelmaa Euroopan unioni voisi selvittää seuraavin keinoin: 

Ø laatimalla uusi Euroopan unionin metsästrategia: viimeisimmässä komission 
tiedonannossa metsästrategiasta ei tuoda esiin mitään tiettyjä ehdotuksia tai toimia.  
Siinä ainoastaan ehdotetaan metsänsuojelun toimintaohjelmaa ja esitellään luettelo, joka 
ei ole tyhjentävä ja johon metsäpalot sisältyvät. Missään vakavasti otettavassa 
metsäpolitiikassa ei voida jättää metsäpaloaihetta huomioimatta, ovathan metsäpalot 
suurin syy metsämaan huonontumiseen;

Ø painottamalla metsäpaloja ehkäiseviä toimenpiteitä: ainoat tätä koskevat toimet on 
katettu tällä hetkellä maaseudun kehittämispolitiikan alaisuudessa. Havaittuja epäkohtia 
ovat koordinoinnin puute ja toimien riittämätön valvonta. Nykytilanteessa maaseudun 
kehittämisasetuksessa on otsake, jonka mukaan maanviljelijöille voidaan myöntää 
yhteisrahoitusta palonkatkaisulinjojen raivaamiseen. Tätä ei ole kuitenkaan selvästi 
mainittu uudessa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastossa, jota 
sovelletaan kaudelle 2007–2013. Palolinjojen ohella rahoitusta on tarpeen suunnata 
enemmän myös metsäteihin sekä liityntä- ja vesipisteisiin;

  
1 KOM (2004)472, 12. heinäkuuta 2004.
2 Ehdotus direktiiviksi tulvien arvioinnista ja hallinnasta, KOM (2006)15.
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Ø käyttämällä varoja Forest Focus -ohjelmasta, jossa on pieni budjettikohta varattu 
tiedotuskampanjoille. Ohjelmasta tulee todennäköisesti häviäjä tulevissa 
rahoitussuunnitelmissa. Uudessa Life Plus -ohjelmassa, johon voitaisiin teoriassa 
sisällyttää Forest Focus -ohjelman toimet, metsäpalojen ehkäisy ei ole keskeisellä 
sijalla;

Ø tekemällä tutkimus metsäpalojen syistä: parlamentti on pyytänyt komissiota 
laatimaan vuoden 2006 talousarvion yhteydessä tutkimuksen, jossa eritellään 
metsäpalojen ja muiden metsämaata huonontavien tekijöiden syitä ja ehdotetaan toimia, 
joiden avulla voidaan parantaa koordinointia alueiden ja/tai jäsenvaltioiden välillä; 

Ø perustamalla metsänhoidosta vastuussa oleva elin tai erillisvirasto: parlamentin 
pyytämässä tutkimuksessa pitäisi myös tarkastella mahdollisuutta sellaisen elimen 
perustamiseksi, jolla olisi kokonaisvastuu alasta.

Kuivuuden osalta, jonka esiintymistä ei myöskään voi metsäpalojen ja tulvien lailla 
kokonaan välttää mutta jota kuitenkin voisi tutkia ja johon voisi puuttua tehokkaammin: 
Ø kuivuutta on tutkittava tarkemmin panostamalla enemmän tutkimukseen: voitaisiin 

esimerkiksi perustaa eurooppalainen kuivuuden seurantayksikkö, kuten parlamentti 
päätöslauselmassaan 12. maaliskuuta 20051 kehotti;

Ø eurooppalaista kuivuutta koskevaa strategiaa silmällä pitäen olisi perusteltua laatia 
tiedonanto kuivuuden hallinnasta;

Ø on tarpeen kannustaa maltillisempaan veden kulutukseen ja järkevämpään veden 
käyttöön. Asianmukaista veden käyttöä olisi edistettävä tiedotuspolitiikalla ja EU:n 
olisi harkittava kahteen kertaan sellaisten matkailuun tai maatalouteen liittyvien 
hankkeiden tukemista, jotka voivat vaarantaa veden kestävän käytön.

Muiden luonnonkatastrofien (esimerkiksi maanjäristysten) suhteen jää nähtäväksi, 
pitäisikö EU:n osallistua niiden ehkäisemiseen (esimerkiksi maanjäristyksen kestävien 
rakennusten rakentaminen ja riskien arviointi).

III. Pelastuspalvelu
Yhteisön solidaarisuuden periaate soveltuu ainoastaan yhteisön tasolla tehtäviin 
pelastustoimiin ja siinä tapauksessa, jos jäsenvaltio ei kykene selviämään tilanteesta yksin. 
Näin ollen EU:n tehtäväksi jää ennen kaikkea pelastuspalvelutoimien koordinoiminen 
vakavissa hätätilanteissa, joissa jäsenvaltiot tarvitsevat toistensa apua.

Yhteisöllä on käytössään jo nyt useita pelastuspalveluun liittyviä toimia, mutta EU:n toiminta 
tällä alalla on edelleen rajallista. 

Yhteisön pelastuspalvelumekanismiin2 kuuluu EU:n seuranta- ja tiedotuskeskus (MIC), 
joka on jäsenvaltioiden yhteyspiste. Sen kautta voidaan pyytää apua muiden jäsenvaltioiden 
pelastusyksiköiltä tilanteessa, jossa omat pelastusresurssit eivät ole riittävät.
Yhteisön pelastuspalveluohjelman3 tarkoitus on tukea toimia, joilla tehostetaan 
pelastuspalvelun toimintakykyä Euroopan laajuisesti. 

  
1 P6_TA (2005 )0187
2 2001/792/EY.
3 1999/847/EY.
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Viime kesän metsäpalot Iberian niemimaalla paljastivat järjestelmän aukot. Etenkin Euroopan 
laajuisesti toteutettavien pelastuspalvelujen koordinoinnin tehokkuudessa ja nopeudessa on 
parantamisen varaa. Havaittujen puutteiden johdosta komissio tarkistaa parhaillaan 
väestönsuojelua koskevaa politiikkaansa, erityisesti sen suhteen, miten EU:n tason 
koordinointia voitaisiin tehostaa niillä aloilla, joissa komissio on toimivaltainen.

Tähän liittyen komissio antoi huhtikuussa 2005 tiedonannon yhteisön 
pelastuspalvelumekanismin kehittämisestä1, jossa ehdotettiin seuraavia toimia:

Ø EU-tason koordinointivalmiuksien kehittäminen pelastustoimissa; 
Ø sellaisten skenaarioiden laatiminen erilaisista luonnononnettomuuksista, joiden avulla 

voidaan määritellä pelastuspalvelun puutteet kaikilla tasoilla;
Ø nopeasti pelastustoimiin mobilisoitaviin, pieniin kansallisiin pelastusyksikköihin 

perustuvan "naapuruuden toimintaryhmän" käsitteen kehittäminen;
Ø mahdollisten kuljetuskustannusten rahoittaminen, kun pelastustoimi suoritetaan toisessa 

jäsenvaltioissa.
Tämän tiedonannon pohjalta komissio antoi 26. tammikuuta 2006 ehdotuksen kyseisen 
direktiivin muuttamisesta2. Ehdotukseen sisältyy säännös yhteisön rahoitusosuuden 
lisäämisestä pelastuspalvelutoimiin, erityisesti kuljetuskustannusten ja laitteiston 
rahoitukseen. 
Euroopan parlamentin budjettivallan käyttäjänä pitäisi harkita komission tukemista tämän 
pyrkimyksissä asettamalla enemmän määrärahoja mekanismin käyttöön. 
Komissio on lisäksi ehdottanut pelastuspalvelun rahoitusvälineeksi asetusta valmiustoimien 
ja nopeiden avustustoimien rahoitusvälineen perustamisesta vakavia hätätilanteita 
varten3, joka pitää sisällään seuraavat toimet:

Ø jäsenvaltioiden toimien kansalaisten, ympäristön ja omaisuuden suojelemiseksi 
tukeminen ja täydentäminen yhteisön rahoitustuella; 

Ø luonnonkatastrofin jälkeisten välittömien avustustoimien rahoitukseen 
osallistuminen; 

Ø valmius- ja toimintajärjestelmien tehokkuuden edistäminen vakavissa 
hätätilanteissa sekä valmius- ja avustustoimien edistäminen tällaisten tilanteiden 
aiheuttamien kansanterveysongelmien suhteen. 

Solidaarisuusrahasto voi toimia välineenä, josta voidaan myöhemmässä vaiheessa myöntää 
tukea julkisiin menoihin luonnonkatastrofien jälkeisessä pitkäaikaisessa jälleenrakennuksessa. 
Siitä voidaan myös myöntää apua tuhoa kärsineille alueille.

IV. Apu tuhoalueille

  
1 KOM (2005)137.
2 KOM (2006)29.
3 KOM (2005)113.
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Solidaarisuusrahasto on yhteisön väline, jolla avustetaan luonnonkatastrofeista kärsineitä 
alueita. Se perustettiin Keski-Eurooppaa kesällä 2002 koetelleiden vakavien tulvien jälkeen, 
jotka aiheuttivat valtavaa tuhoa infrastruktuureissa.   

Rahoitusvälineelle on osoitettu 37 avunpyyntöhakemusta vuoden 2002 marraskuun 11. päivän 
jälkeen. Komissio on myöntänyt apua 16 tapauksessa alueille, jotka ovat kärsineet tuhoa.1

Komissio ehdotti 6. huhtikuuta 2005 uutta solidaarisuusrahastoa koskevaa asetusta. 
Asetusehdotus on parhaillaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä, jossa sovellettava 
menettely on yhteispäätösmenettely ja vastaava valiokunta aluekehitysvaliokunta. Komissio 
ehdottaa:

Ø rahaston soveltamisalan laajentamista kattamaan teknologiset onnettomuudet, vakavat 
terroristi-iskut ja epidemiat;  

Ø rahastosta tuen saamiselle asetetun julkisten vaurioiden vähimmäiskynnyksen 
alentamista yhteen miljardiin euroon; 

Ø alueellisten katastrofien saattamista rahaston tukikelpoisuuden piiriin.
Eurooppalaisen yhteiskunnan toiveena on, että tällä rahoitusvälineellä pystytään lieventämään 
metsäpalojen ja kuivuuden aiheuttamaa tuhoa. Tällaiset luonnonkatastrofit harvoin tuhoavat 
julkisia rakenteita siinä määrin, että vahingot ylittäisivät nykyisen rahaston tukikelpoisuudelle 
asetetun määrän, mutta ne kuitenkin aiheuttavat yhteisöille valtavia ongelmia. Näin ollen 
rahoitusvälineestä on tehtävä joustavampi ja kattavampi. 

Eräät maat – Portugali ja Romania – ovat lisäksi ehdottaneet solidaarisuusrahaston 
"varauksen" uudelleenjakamista luonnonkatastrofien vaikutusten lieventämiseksi 
onnettomuusalueilla. 
Maanviljelijöille annettavan avun suhteen viittaamme joukkoon toimia, joiden avulla viime 
kesänä avustettiin yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa maanviljelijöitä, jotka olivat 
kärsineet luonnonkatastrofeista, etenkin kuivuudesta. 

  
1Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston perustamisesta.
.


