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Luonnonkatastrofit – maataloutta koskevat näkökohdat
Euroopan parlamentin päätöslauselma luonnonkatastrofeista (tulipalot, kuivuus ja tulvat) 
– maataloutta koskevat näkökohdat (2005/2195(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 5. syyskuuta 2002 antamansa päätöslauselman Keski-Euroopan 
tulvakatastrofeista1, 13. tammikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Buenos Airesin 
ilmastonmuutoskonferenssin tuloksista2, 14. huhtikuuta 2005 antamansa 
päätöslauselman Portugalia koettelevasta kuivuudesta3, 12. toukokuuta 2005 antamansa 
päätöslauselman kuivuudesta Espanjassa4 ja 8. syyskuuta 2005 antamansa 
päätöslauselman tämän kesän luonnononnettomuuksista (tulipaloista ja tulvista) 
Euroopassa5,

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
metsästrategian toteuttamisesta6 ja päätöslauselman riskin- ja kriisinhallinnasta
maatalouden alalla7,

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimukseen 11. joulukuuta 1997 sisällytetyn Kioton pöytäkirjan, jonka Euroopan 
yhteisö on ratifioinut 25. huhtikuuta 2002,

– ottaa huomioon komission yhteisen tutkimuskeskuksen kestävän kehityksen 
tutkimuslaitoksen julkaiseman tieteellisen raportin ilmastonmuutoksesta ja Euroopan 
vesitilanteesta8,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön kuudenteen puiteohjelmaan (2002–2006) sisältyvän 
tutkimushankkeen tulvariskien hallinnasta,

– ottaa huomioon Euroopan ympäristöpolitiikan instituutin raportin ilmastonmuutoksesta 
ja luonnonkatastrofeista9,
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– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan 
soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 7 päivänä toukokuuta 1998 
annettu neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/981, jota täydentävät EY:n 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen, 
jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille 
myönnettävään valtiontukeen 23 päivänä joulukuuta 2003 annettu komission asetus 
(EY) N:o 1/20042 ja yhteisön suuntaviivat maatalousalan valtiontuesta3,

– ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä 
marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/20024, jota parhaillaan 
tarkistetaan,

– ottaa huomioon metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta yhteisössä 17 
päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2152/2003 (Forest Focus)5,

– ottaa huomioon asetuksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/20056,

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi yhteisön pelastuspalvelumekanismin 
perustamisesta (KOM(2006)0029), jolla on laadittu yhteisön mekanismin perustamisesta 
tiiviimmän yhteistyön edistämiseksi pelastuspalvelualan avustustoimissa 23 päivänä 
lokakuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/792/EY, Euratom7 pohjalta,

– ottaa huomioon komission tiedonannot ja ehdotukset Euroopan unionin 
metsästrategiasta (KOM(1998)0649), ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuisesta 
seurannasta (GMES) (KOM(2004)0065), riskin- ja kriisinhallinnasta maatalouden alalla 
(KOM(2005)0074), ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta (KOM(2005)0108), ehdotuksen neuvoston 
asetukseksi valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien rahoitusvälineen perustamisesta 
vakavia hätätilanteita varten (KOM(2005)0113), ehdotuksen neuvoston päätökseksi 
maaseudun kehittämistä koskevista yhteisön strategisista suuntaviivoista 
(KOM(2005)0304) ja ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
tulvien arvioinnista ja hallinnasta (KOM(2006)0015) sekä komission 8. helmikuuta 
2006 tekemän ehdotuksen asetukseksi pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettäviä 
maatalousalan valtiontukia koskevasta poikkeuksesta ja komission tiedonannon 
biomassaa koskevasta toimintasuunnitelmasta (KOM(2005)0628) sekä metsien kestävää 
hoitoa koskevan EU:n tulevan toimintasuunnitelman, jonka komissio on ilmoittanut 
julkistavansa kesäkuussa 2006,
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– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön 
(A6-0152/2006),

A. ottaa huomioon, että maa- ja metsätalous ovat läheisesti luontoon sidoksissa olevia 
taloudellisen toiminnan aloja ja siten alttiita säiden armottomuudelle (kuivuus, halla, 
rakeet, tulipalot, tulvat), terveysvaaroille (epidemiat, epitsootiat) ja saastumiselle 
(happosateet, muuntogeenisten organismien tahaton leviäminen),

B. katsoo, että kuivuus on yksi eniten metsäpalojen syntyyn vaikuttavista tekijöistä ja 
toistuva ympäristöä koskeva hätätila, joka muodostaa yhden vakavimmista ongelmista, 
joita Euroopan Välimeren  puoleisten ja Iberian niemimaan valtioiden on kohdattava,

C. katsoo, että yhä useammin toistuvat ennakoimattomat luonnonilmiöt voivat vaarantaa 
erityisesti pienten ja epäsuotuisten alueiden maa- tai metsätilojen toiminnan 
kannattavuuden ja johtaa niiden hylkäämiseen, mikä aiheuttaa taloudellisia, sosiaalisia 
ja ympäristöön liittyviä riskejä,

D. katsoo, että metsäpalojen rakenteelliset syyt ovat suoraan sidoksissa maaseudun 
autioitumista aiheuttavaan ilmiöön, joka koskee Etelä-Euroopan valtioita ja joka 
oletettavasti lisääntyy sovellettaessa tilatukijärjestelmää, joten kyseiset syyt ovat 
luonteeltaan sosioekonomisia,

E. katsoo, että luonnonkatastrofit vaikeuttavat kestävää kehitystä, koska ne edistävät 
maaltapakoa, pahentavat eroosiota ja aavikoitumista, vahingoittavat ekosysteemejä ja 
vaarantavat luonnon monimuotoisuuden ja aiheuttavat vakavaa vaaraa maaseudun 
väestön elämän laadulle,

F. ottaa huomioon Iberian niemimaan ja Etelä-Euroopan suojelumetsille ominaiset piirteet, 
jotka ovat erilaisia kuin Keski- ja Pohjois-Euroopan tuotantometsille luonteenomaiset 
piirteet,

G. ottaa huomioon yhteisöjen toimielinten useaan otteeseen esittämät julkilausumat 
monitoiminnallisen maatalouden edistämisestä koko unionin alueella,

H. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen aiheuttaman luonnonmullistusten vaaran 
lisäksi on muita ongelmia, jotka uhkaavat yhteisön maaseudun olemassaoloa, kuten 
tuontituotteiden lisääntynyt kilpailukyky kolmansissa maissa, joita vastaan yhteisön 
tuottajien on kamppailtava ja samalla vastattava entistä korkeammista 
tuotantokustannuksista, jotka johtuvat elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta 
koskevista jatkuvasti kasvavista Euroopan unionin vaatimuksista,

I. katsoo, että viimeaikaiset yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistukset, jotka 
liittyvät maatalouden asteittaiseen vapautumiseen ja markkinoiden avautumiseen sekä 
maataloustuotteiden markkinoiden sääntelymekanismien asteittaiseen heikkenemiseen 
ja globalistumiseen, ovat lisänneet Euroopan markkinoiden epävakautta ja että uusia 
kriisinhallintamekanismeja tarvitaan kiireellisesti,



J. katsoo, että monitoiminnallisen luonteensa vuoksi maa- ja metsätalous auttavat 
säilyttämään väestön maaseudulla, ja tällä tavoin ne edistävät luonnonkatastrofien 
ennaltaehkäisyä ja niiltä suojautumista,

K. katsoo, ettei yhteisöllä ole riittävästi keinoja vastata yhä useammin esiintyviin 
luonnonkatastrofeihin sekä terveys- ja markkinakriiseihin, mistä oivana esimerkkinä on 
se, että Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa (solidaarisuusrahasto) ei voitu käyttää 
kuivuuden ja kylmyyden aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen,

L. ottaa huomioon, että metsäpalot pahenevat myös siksi, että maaseutu autioituu 
lakkaamatta, maataloustoiminta ja sen perinteiset toimintatavat hylätään, metsiä 
hoidetaan riittämättömästi, metsissä on suuria määriä yhtä ainoaa puulajia eikä eri lajeja 
istuteta riittävästi sekä siksi, että ei ole tehokasta ennalta ehkäisevää politiikkaa, johon 
sisältyvät asianmukaiset välineet ja rahoitus yhteisön tasolla,

M. katsoo, että Euroopan unionin on tarpeellista tunnustaa Välimeren alueelle tyypillisten 
luonnonkatastrofien, kuten kuivuuden ja tulipalojen, erityispiirteet ja myöntää 
ennaltaehkäisyä, tutkimusta, riskien hallintaa, väestönsuojelua ja solidaarisuutta 
koskeville alan välineilleen sekä myös yhteisön metsänsuojelun alan erityisohjelmalle 
riittävä rahoitus, joka kohdistetaan metsäpaloriskien ehkäisyyn ja hallintaan,

N. katsoo, että yhteisön toimien riittämättömyyttä pahentaa luonnonkatastrofien torjumista 
koskevien kansallisten toimien kirjavuus ja niiden väliset tasoerot, mikä on ristiriidassa 
eurooppalaiseen sosiaaliseen malliin ja rajat ylittävään rakentamiseen liittyvien 
yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta koskevien periaatteiden kanssa,

O. ottaa huomioon, että viljelymaiden kesannointi sekä metsämaista suoraan saatava 
alhainen tuotto sekä niiden korkeat ylläpitokustannukset johtavat siihen, että omistajat 
laiminlyövät hoidon, mistä johtuen aluskasvillisuutta, puita ja muuta palavaa ainesta 
kertyy lisää ja että niissä paikoissa, joissa metsät ovat sosioekonomisesti merkittäviä, 
tulipalojen aiheuttamat ongelmat ovat huomattavasti vähäisempiä,

P. ottaa huomioon, että sammutusjärjestelmien tehokkuuden ylläpitoon liittyy vakavia 
esteitä, koska töiden kausiluonteisuus merkitsee sitä, että henkilöstö on tilapäistä, 
riittävää koulutustasoa on vaikea ylläpitää ja laitteistoja käytetään vajaatehoisesti ja että 
erityisen merkittäviä ovat riittävän lentokaluston saamiseen liittyvät ongelmat,

Q. katsoo, että joissakin katastrofeissa sekä ennaltaehkäisy että seuraukset ovat kansallista 
ulottuvuutta laajempia ja edellyttävät, että yhteistyötä tehdään jäsenvaltioiden välisesti 
ja niiden kolmansien maiden kanssa, joilla on yhteinen raja Euroopan unionin kanssa,

1. on tyytyväinen komission äskettäin esittämiin tiedonantoihin ja ehdotuksiin valmiuksien 
parantamisesta hätä- ja kriisitilanteisiin varautumiseksi, tulvien arvioinnista ja 
hallinnasta, solidaarisuusrahaston uudistamisesta, pelastuspalvelumekanismin 
parantamisesta maaseudun kehittämistä koskevista yhteisön strategisista suuntaviivoista 
vuosiksi 2007–2013, maatalousalan valtiontukia koskevista poikkeuksista sekä riskin- ja 
kriisinhallinnasta maatalouden alalla;

2. katsoo, että luonnon-, terveys- ja teknologisiin katastrofeihin olisi vastattava 
asianmukaisesti solidaarisuusrahaston, eläinlääkintärahaston, maaseudun 



kehittämispolitiikan, aluepolitiikan, maatalouden valtiontukijärjestelmän sekä Forest 
Focus -ohjelman ja uuden Life + -ohjelman metsäpalojen torjuntakeinojen avulla; 
katsoo kuitenkin, että todellisen katastrofeihin varautumista koskevan yhteisön 
strategian edistämiseksi asianomaisten mekanismien pitäisi olla joustavampia siten, että 
solidaarisuusrahaston soveltamisalaan otetaan kutakin katastrofia ja erityisesti 
kuivuuden ja kylmyyden aiheuttamia katastrofeja varten asianmukaisemmat 
tukikelpoisuuskriteerit ja että näiden mekanismien käytettävissä olevia varoja lisättäisiin 
ja kiinnitettäisiin erityistä huomiota heikosti toimeen tulevien tuottajien ja alueiden 
tukemiseen;

3. katsoo, että on säilytettävä mahdollisuus myöntää solidaarisuusrahastosta tukea 
huomattavissa katastrofitapauksissa, joissa vahingot eivät saavuta vaadittavaa 
vähimmäistasoa vaan joista aiheutuu vakavia ja pitkäkestoisia vaikutuksia tietyn alueen 
väestön elinolosuhteisiin; katsoo, että näissä tapauksissa on voitava myöntää 
erityistukea;

4. kehottaa komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksen, jonka tarkoituksena on perustaa 
joustavuuslauseke, jonka avulla voidaan myöntää luonnonkatastrofien torjuntaan 
tarkoitetuille maatalousalan poliittisille välineille, erityisesti solidaarisuusrahastolle, 
riittävät määrärahat YMP:n vuosittain käyttämättä jääneistä määrärahoista;

5. korostaa, että tietyntyyppisten luonnonkatastrofien ehkäisy ja hoito edellyttävät 
kansainvälistä yhteistyötä; korostaa, että erityisesti useiden maiden kautta virtaavien 
jokien tapauksessa on tarpeen laatia, rahoittaa ja valvoa rajat ylittäviä ohjelmia;

6. katsoo, että vaikka komission luonnonkatastrofien yhteydessä käyttöön ottamat YMP:n 
poikkeustoimet (muun muassa maksujen aikaistaminen, viljavarastojen käytön 
salliminen interventiotoimiin, kesantomaiden käytön salliminen karjan laiduntamiseen) 
ovat myönteisiä, ne eivät ole lainkaan riittäviä aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen 
eikä niistä aina päätetä riittävän nopeasti;

7. korostaa, että pienten ja keskisuurten maatilojen verkosto ja maatalouspolitiikka, jolla 
edistetään entistä kestävämpiä tuotantomenetelmiä erityisesti veden ja maan käytön 
suhteen, on kuivuuden ja metsäpalojen tehokkaan torjumisen perusedellytys;

8. on sitä mieltä, että maaseudun kehityksellä saattaa olla merkittävä osuus 
luonnonkatastrofien ehkäisemisessä; korostaa, että maaseudun kehittämistä koskevien 
varojen dramaattinen vähentäminen estää sen, että laaditaan toimintasuunnitelmia, 
joiden avulla ehkäistään ja korjataan luonnonkatastrofien aiheuttamia vahinkoja; 
suosittaa kuitenkin, että maaseudun kehittämistä koskevissa kansallisissa ja alueellisissa 
suunnitelmissa annetaan etusija katastrofien syihin liittyville toimille (muun muassa 
eroosion torjuminen, uudelleenmetsitys sopivilla lajeilla, tulipalojen torjuntaan 
tarkoitettujen suojakaistaleiden säilyttäminen, vesirakennushankkeet, metsien 
raivaaminen ja veden säästämistä koskevat maatalouden ympäristötoimet);

9. kehottaa komissiota antamaan taloudellista ja lainsäädännöllistä tukea metsien 
paloherkkyyden vähentämiseksi sekä edistämään metsien tuottavuutta ja niiden kestävää 
hoitoa ja metsäjätteen biomassan hyödyntämistä uusiutuvana energiana, kannustamaan 
omistajien yhteenliittymistä, jotta saavutetaan toimintakykyiset hoitoyksiköt, ja 



määrittämään arvon metsäalueille maaseudun työllisyyden säilyttämiseksi ja 
työpaikkojen luomiseksi;

10. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota käynnistämään kokemusten vaihtoa koskevan 
ohjelman uusien tekniikoiden soveltamisesta metsäpalojen riskien ja vaikutusten 
valvontaan ja seurantaan sekä laatimaan teknisen henkilöstön pätevyysvaatimuksia 
koskevat yhteisön hyväksyntämenettelyt henkilöstön koulutuksen parantamiseksi;

11. kehottaa säilyttämään seuraavalla rahoitussuunnittelukaudella tuet, joita on edellisellä 
kaudella myönnetty maanviljelijöille palonkatkaisulinjojen rakentamiseksi ja 
puhdistamiseksi, sillä maanviljelijät ovat maalaismaiseman tärkeimpiä takaajia;

12. pitää välttämättömänä, että maaseudun kehittämistä ajatellen asetetaan etusijalle toimet, 
joilla pyritään torjumaan maaseudun rakenneongelmia (muun muassa väestön 
maaltapako, viljelymaiden kesannointi, maaseudun säilyttämisen puolustaminen 
voimaperäistä kaupunkirakentamista, aavikoitumista, liiallista metsäomaisuuden 
pirstomista vastaan), sillä jos ne jätetään huomioon ottamatta, riskit moninkertaistuvat 
tulevaisuudessa;

13. pitää välttämättömänä, että seuraavan, vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen puitteissa 
perustetaan metsien suojelemista tulipaloilta koskeva yhteisön ohjelma, jonka 
tarkoituksena on edistää tiedotuskampanjoita sekä ehkäistä ja hallita metsäpalojen 
riskejä ja jolle myönnetään riittävä rahoitus maatalous- ja rakennepolitiikkaa 
täydentävänä tekijänä; edellyttää, että ohjelman avulla erityisesti osoitetaan 
metsäpalojen torjuntaan tarkoitettu rahoitus täsmällisesti joko antamalla erityinen säädös 
ja vastaava rahoitus tai luomalla erillinen budjettikohta tällaisille toimenpiteille 
maaseuturahaston tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen ja LIFE+ -
ohjelmaa koskevan asetusehdotuksen puitteissa; korostaa, että tässä ohjelmassa on 
otettava huomioon Välimeren alueen metsien erityispiirteet;

14. pyytää, että maaseudun kehittämistä koskevissa strategisissa suuntaviivoissa vuosiksi 
2007–2013 lisätään metsiä, eroosion torjumista, vesiperusrakenteita ja Natura 2000 
-ohjelmaa koskevien erityistoimien yhteisrahoitusosuutta;

15. on vakuuttunut siitä, että vakavat markkinakriisit ovat ennakoimattomia ja 
poikkeuksellisia ilmiöitä, jotka voivat olla yhtä vaarallisia maatalousyrityksille kuin 
luonnonkatastrofit ja joihin varautumiseksi unionin erityistuki on välttämätön;

16. vetoaa edellä mainitussa riskin- ja kriisinhallintaa maatalouden alalla koskevassa 
päätöslauselmassaan ilmaisemaan päätökseen kehottaa komissiota

– luomaan maanviljelijöiden, jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin yhteisesti 
rahoittaman julkisen vakuutusjärjestelmän, jonka avulla voidaan luoda paremmat 
riskinhallinta- ja kriisinehkäisymahdollisuudet, ja

– luomaan YMP:n liittyvän johdonmukaisen ja kaikkien jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevan jälleenvakuutusjärjestelmän;

17. katsoo, että tähän uuteen mahdolliseen riskinhallintavälineeseen on sisällytettävä 
erityinen metsiä koskeva vakuutus, joka kattaa vähintäänkin 



uudelleenistutuskustannukset ja palaneiden alueiden ekologisen tilan palauttamisen, ja 
että komission ehdottamalla mukautusjärjestelmällä on vaikea saada välineen 
tehokkuuden kannalta välttämätöntä vahvaa julkista tukea;

18. kehottaa komissiota tekemään maatalouden kriisinhallinnasta johdonmukaisia 
ehdotuksia, jotka sisältävät järkeviä menetelmiä ja realistisia rahoituslähteitä ja 
kannustavat tehokkaasti maanviljelijöitä käyttämään niitä ja jotka toimivat joustavana 
välineenä säädeltäessä markkinoita ilman, että lisätään kilpailun vääristymisriskiä ja 
haitataan sisämarkkinoiden asianmukaista toimintaa;

19. katsoo, että komission olisi tiedonannossaan riskin- ja kriisinhallinnasta maatalouden 
alalla esittämiensä huolenaiheiden mukaisesti toteutettava kiireellisesti tarvittavat 
tarkemmat tutkimukset hintojen tai tulojen vakautusjärjestelmän luomisesta siltä 
kannalta, säilytetäänkö voimassa olevan tilatukijärjestelmän erityispiirteet vai ei, jotta 
EU:n maanviljelijöille voidaan taata samanlainen suojajärjestelmä kuin niiden 
tärkeimmillä kauppakumppaneilla on;

20. toteaa, että todellinen maatalouden katastrofien vaikutusten torjuntastrategia ei voi 
rajoittua hätätoimiin vaan siihen on kuuluttava myös koulutus-, tiedotus- ja ennalta 
ehkäiseviä toimia ja myös yleisölle suunnattuja tiedotuskampanjoita, jotka rahoitetaan 
pelastuspalvelumekanismeista, Forest Focus -ohjelmasta, maaseudunkehityspolitiikan 
avulla ja Euroopan aluekehitysrahastosta; korostaa metsäpaloihin liittyen, että on 
tarpeen vahvistaa aktiivista ennaltaehkäisyä, sammutusmenetelmien ja -järjestelmien 
optimointia ja niiden koordinointia sekä edistää yhteiskunnan panosta ja tehostaa 
tulipalojen syiden ja rikosten tutkimista;

21. korostaa näkemystään, että on tarpeen laatia metsänhoitopolitiikka, johon sisältyy 
kestävää hallintoa ja luonnonkatastrofien torjuntaa koskevia toimia; kehottaa 
perustamaan toimintasuunnitelman rahoittamiseksi ja käytettävien resurssien 
hankkimiseksi metsäpalontorjuntaverkoston, jonka koordinointia ei järjestetä pelkästään 
Euroopan tasolla vaan myös jäsenvaltioiden välisesti; huomauttaa, että on tarpeen 
hyväksyä säännöt, jotka koskevat hyvää metsänhoitotapaa ja pakollista metsitystä 
luonnonkatastrofien sattuessa;

22. pyytää komissiota sisällyttämään edellä mainittua metsien kestävää hoitoa koskevaan 
tulevaan toimintasuunnitelmaan konkreettisia toimenpiteitä, joiden mukaisesti 
toteutetaan aktiivista ennaltaehkäisyä ja maaseudun väestön ympäristökoulutusta 
koskevia ohjelmia uusien metsänhoitotoimien edistämiseksi ja siksi, että ihmiset 
ymmärtävät metsien tulevan merkityksen kotiseudullaan ja hyödyt, joita niiden 
suojelusta aiheutuu;

23. pyytää toteuttamaan yhteisön tasolla tiedotuskampanjoita, jotka on suunnattu 
maaseudun väestöön, metsänomistajiin ja kaupunkilaisiin, kiinnittäen erityishuomiota 
koululaisiin, nuoriin, vapaaehtoisjärjestöihin ja tiedotusvälineisiin, ja joiden 
tarkoituksena on saada aikaan tulen käyttöä koskevien asenteiden muutos;

24. katsoo, että riskikarttojen ja riskinhallintasuunnitelmien laatimisen ei pitäisi rajoittua 
tulviin, kuten on tehty edellä mainitussa ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi, vaan niiden olisi koskettava myös kuivuutta ja metsäpaloja; 



katsoo, että Euroopan unionin alueista, joilla vallitsee suuri tulipaloriski ja kuivuus, olisi 
laadittava karttoja aluekohtaisine hoitosuunnitelmineen;

25. pyytää jälleen perustamaan Euroopan kuivuudenseurantakeskuksen kuivuudesta 
tiedottamisesta, sen vaikutusten lievittämisestä ja seurannasta vastaavaksi keskukseksi, 
jossa voidaan laatia pysyvä tiedonvaihtojärjestelmä, jolla tuetaan tulipalojen 
ehkäisemistä koko Euroopan unionin alueella;

26. pyytää, että metsien kestävää hoitoa koskevaan tulevaan toimintasuunnitelmaan 
sisällytetään riskien ehkäisemistä koskevia erityistoimenpiteitä, joiden avulla tuetaan 
metsien palavan aineksen valvontaa ja sitä koskevaa suunnittelua sekä metsäalueiden 
hoitoa; pyytää myös, että kyseisessä suunnitelmassa edistetään metsäalueiden ulkoisten 
seikkojen arvostamista ja niiden sosiaalisen ja taloudellisen arvon huomioon ottamista 
sekä alaa tukevien uusien välineiden etsintää;

27. pyytää komissiota tekemään ehdotuksen tulipalojen torjuntaa ja ehkäisyä koskevaksi 
direktiiviksi, jonka avulla voidaan optimoida yhteisön nykyisten eri välineiden, 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto mukaan lukien, käyttö kyseisen 
ilmiön torjumiseksi ja jolla parannetaan alueiden ja jäsenvaltioiden välistä 
koordinointia;

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


