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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

looduskatastroofide (tulekahjud, põuad ja üleujutused) kohta – regionaalarengu 
aspektid
(2005/2193(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist ELi katastroofidele ja kriisidele reageerimise võime 
tugevdamise kohta (KOM(2005)0153);

– võttes arvesse komisjoni teatist ühenduse kodanikukaitse mehhanismi parandamise kohta 
(KOM(2005)0137);

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus, millega luuakse ühenduse 
kodanikukaitse mehhanism (uuesti sõnastatud) (KOM(2006)0029);

– võttes arvesse komisjoni teatist üleujutuste riskijuhtimise – üleujutuste ennetamise, kaitse 
ja leevendamise kohta (KOM(2004)0472);

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
üleujutusohu hindamise ja ohjeldamise kohta (KOM(2006)0015);

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta (KOM(2006)0108);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 2 ja 6, mille kohaselt tuleb keskkonnakaitse 
nõuded integreerida muudesse ühenduse poliitikatesse, pidades silmas säästva arengu 
edendamist;

– võttes arvesse komisjoni aruannet kliimamuutuste ja Euroopa veemõõtme kohta;

– võttes arvesse 11. detsembri 1997. aasta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ja Kyoto protokolli ratifitseerimist 
EÜ poolt 31. mail 2002;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 
2152/2003 metsade ja keskkonna vastastikuse mõju seire kohta ühenduses (Forest 
Focus)1;

– võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta2;

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Liidu metsandussektori strateegia kohta 
(KOM(1998)0649);

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
keskkonna rahastamisvahendi (LIFE+) kohta (KOM(2004)0621);

  
1 ELT L 324, 11.12.2003, lk 1.
2 ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.
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– võttes arvesse oma 8. septembri 2005. aasta resolutsiooni looduskatastroofide (tulekahjude 
ja üleujutuste) kohta Euroopas sama aasta suvel1;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A6-0000/2006), 

A. arvestades, et Euroopa Liidus on looduskatastroofid alates 1980. aastast alates 
põhjustanud 65 000 inimese surma ja ÜRO andmete kohaselt maksma läinud 124 200 
miljonit eurot;

B. arvestades, et 2005. aasta augusti paduvihmad põhjustasid suurima üleujutuse Euroopas 
alates 2002. aastast, mille tagajärjel hukkus 70 inimest;

C. arvestades, et taas hävitasid tulekahjud tuhandeid hektareid ja mis veelgi halvem, maksid 
üle 30 tsiviilisiku ja tuletõrjuja elu ning olukord muutub üha halvemaks;

D. arvestades, et 2005. aasta põud oli erakordselt intensiivne ja pikk, eriti Euroopa lõuna- ja 
lääneosas, ning tekitas tõsist kahju peaaegu kogu Portugali territooriumile ja Hispaania, 
Prantsusmaa ja Itaalia suurtele aladele;

E. arvestades, et looduskatastroofidel on lühi- ja pikaajaline hukatuslik mõju katastroofidest 
mõjutatud alade majandusele, mis annab tagasilöögi infrastruktuurile, 
tootmispotentsiaalile, loodus- ja kultuuripärandile, keskkonnale ja turismile;

F. arvestades, et põud ja pidevad tulekahjud kiirendavad suurte Lõuna-Euroopa alade 
kõrbestumist, kahjustades tõsiselt nende alade elanike elukvaliteeti;

G. arvestades, et looduskatastroofid toimuvad juhul, kui äärmuslikud ilmastikuolud tabavad 
tundlikku ala ja seetõttu tuleb nende piirkondade tundlikkust vähendada, pidades meeles, 
et erakordsed ilmastikunähtused muutuvad järjest sagedasemaks;

H. arvestades, et mõned inimtegevusega seotud tegurid, näiteks intensiivpõllumajandus, 
metsa hävitamine ja riskipiirkondade intensiivne linnastumine, võivad looduskatastroofide 
mõju raskendada;

I. arvestades, et põud aitab kõige rohkem kaasa tulekahjude levikule, mis on Euroopa 
metsade olukorra halvenemise peapõhjus;

J. arvestades, et metsatulekahjude kasvu põhjustavad ka: maapiirkondade järkjärguline 
mahajätmine ja nende traditsiooniliste tegevusvormide hülgamine, ebapiisav 
metsahooldus, ühest puuliigist koosnevad suured metsaalad, ebasobivate puuliikide 
istutamine ja nõuetekohase tulekahjude ennetamise poliitika puudumine ja liiga leebed 
karistused tahtlikult süüdatud tulekahjude puhul;

K. arvestades, et Euroopa peaks tõhustama kliimamuutustega kohanemise meetmed, mis 
nõuab jõupingutusi kohalikelt, piirkondlikelt, riiklikelt ja Euroopa ametitelt, aga ka 
elanikelt;

  
1 Vastu võetud tekstid, P6_TA(2005)0334.
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L. arvestades, et Euroopa Liidu ennetusmeetmeid kõikide looduskatastroofide liikidega 
tegelemiseks tuleks vajaduse korral tugevdada ühiste strateegiliste suuniste 
kehtestamisega, et tagada parem koordineerimine liikmesriikide vahel ja ühenduse eri 
vahendite (struktuurifondid, solidaarsusfond, tulevane Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfond (EAFRD) ja LIFE+ ning uus suurõnnetustele kiire reageerimise ja 
valmisoleku vahend) parem toimimisvõime ja koordineerimine;

M. arvestades, et struktuurifondidel peaks katastroofide ennetamise ja nende tagajärgedega 
toimetuleku meetmete rahastamisel olema suurem osa, ja arvestades, et konkreetselt 
selleks kavandatud ühenduse instrument Euroopa Solidaarsusfond on osutunud 
ebatõhusaks;

N. arvestades, et ennetusmeetmed vähendavad materiaalset kahju, mida üleujutused tekitavad 
elamutele, infrastruktuurile ja tootmistegevusele, mis ilmnes Alpide piirkonnas, kus 2005. 
aasta üleujutused tekitasid tunduvalt vähem kahju kui 2002. aasta üleujutused, kuigi olid 
ulatuslikumad;

O. arvestades, et tulekahjude ennetamise meetmeid rakendatakse siiski peamiselt maaelu
arengupoliitika raames ja senini on need osutunud selgelt ebapiisavaks;

P. arvestades, et säästliku veekasutuse teabekampaaniad võivad veetarbimist oluliselt 
vähendada ja seega leevendada põuda;

Q. märkides pädevate riigiasutuste vahelise koordineerimise puudumist ja et ennetamine, 
katastroofide likvideerimise juhtimine ning katastroofipiirkondade ja nende ohvrite 
abistamine moodustavad Euroopa Liidu tegevuse kolm telge, milles ELil peaks olema 
aktiivsem roll; 

R. arvestades, et suures osas ühiskonnas, valitsusvälistes organisatsioonides ja 
kodanikuühiskonna esindajate hulgas valitseb ilmne rahulolematus,

1. arvab, et komisjon peaks esitama ettepaneku koostada looduskatastroofidega võitlemise 
Euroopa strateegia, sealhulgas kohustuslik lähenemisviis riskiennetusele, ja töötama välja 
ühtse tegevuse protokolli iga tüüpi looduskatastroofi puhul kogu liidus;

2. arvab, et nimetatud strateegias tuleks erilist tähelepanu osutada madala asustustihedusega 
saartele ja äärealadele;

3. rõhutab vajadust kohandada struktuurifondide looduskatastroofide ennetamise ja 
juhtimisega seotud tegevus muude olemasolevate ühenduse vahenditega ning need 
kooskõlla viia muude olemasolevate ühenduse vahenditega, et looduskatastroofidega 
toime tulla; nõuab tungivalt, et järgmistes finantsprogrammides aastateks 2007–2013 
tuleks vajalik paindlikkus tagada kasutatavate ressursside ümberjagamisega eri fondide 
vahel, et parandada nende toimimisvõimet looduskatastroofide puhul;

4. juhib tähelepanu, et uue programmiperioodi jooksul saab tulekahjude ja üleujutuste 
ennetamise meetmeid rahastada struktuurifondidest ning palub nõukogul seda meeles 
pidada ning olla oma ühistes seisukohtades järjekindel;

5. märgib, et pärast Euroopa Nõukogu 2005. aasta detsembri otsuse vastuvõtmist on 
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territoriaalse koostöö eesmärki oluliselt vähendatud, eriti seoses rahvusvahelise ja 
piirkondadevahelise mõõtmega; palub, et toimuvatel läbirääkimistel tagab komisjon, et ta 
annab piisavalt rahastamisvahendeid, et programmiga Interreg hõlmatud 
looduskatastroofidega võitlemise meetmete rakendamine kulgeks takistusteta;

6. arvab, et komisjon peaks esitama ettepaneku võtta vastu direktiiv tulekahjude ennetamise 
ja kustutamise kohta Euroopa Liidus, et parimal viisil kasutada olemasolevaid ühenduse ja 
riikide vahendeid selle nähtusega toimetulekuks; arvab samuti, et tuleks koostada teatise 
eelnõu põua riskijuhtimise kohta;

7. palub komisjonil ja liikmesriikidel tõhustada looduskatastroofide ennetamisega seotud 
teadusuuringuid seitsmenda raamprogrammi raames, mis on praegu kinnitamisel, pöörates 
erilist tähelepanu varajase hoiatamise süsteemide parandamisele;

8. märgib, et on käivitatud ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire (GMES) algatuse 
katseetapp, mis peaks võimaldama Euroopa Liidul parandada looduskatastroofide 
ennustamist, seiret ja hindamist, ning nõuab tungivalt algatuse rahastamise suurendamist 
ja tegevusprogrammi laiendamist kõikide looduskatastroofide hõlmamiseks;

9. nõuab GALILEO süsteemi käivitamist, mis peaks aitama parandada Euroopa Liidu 
suutlikkust ette näha äärmuslikke ilmastikutingimusi ja neist aru saada;

10. taunib asjaolu, et komisjoni teatises ELi metsandusstrateegia (KOM(2005)0084) 
rakendamisest ei pühendata erilist tähelepanu tulekahjude küsimusele, eirates asjaolu, et 
need on metsade olukorra halvenemise peapõhjus, ja palub seetõttu liikmesriikidel see 
puudus kõrvaldada;

11. teeb ettepaneku, et liikmesriigid peaksid tulekahjude ennetamise meetmed lisama maaelu 
arengu kavadesse ja kohustuma neid rakendama, julgustades talupidajaid nendes osalema, 
kuna nemad on maapiirkonna peamised kaitsjad ja valvurid; nõuab seetõttu määruses 
(EÜ) nr 1257/19991 toetuse kohta maaelu arendamiseks kehtestatud tuletõkestusvööndite 
rajamise abi säilitamist; 

12. palub komisjonil kavandada liikmesriikidega kooskõlastatud ennetusmeetmete teabe- ja 
koolituskampaaniad, et vähendada looduskatastroofide riske ja tagajärgi eelkõige suurima 
riski aladel, teavitades avalikkust vajadusest suhtuda hoolivalt keskkonda ja loodusvarade 
säilitamisse, hoidudes muu hulgas põllumajandustegevusest ja vaba aja veetmisega seotud 
tegevusest, mis võivad põhjustada ohtu;

13. taunib asjaolu, et Forest Focus programmi tulekahjude ennetamise meetmed ei ole uue 
‘LIFE+’ programmi esmatähtsate teemade osa;

14. märgib eespool nimetatud komisjoni ettepanekut võtta vastu otsus, millega luuakse 
ühenduse kodanikukaitse mehhanism, tugevdades eelkõige seire- ja teabekeskust (MIC), 
ja võimalust, et ühendus maksab veokulud; palub nõukogul ettepanek vastu võtta nii 
kiiresti kui võimalik ja kaaluda vahendi tugevdamist, eelkõige maapinnaga seotud 
meetmeid, ja olemasolevate nappide ressursside võimalikult parimat kasutamist;

  
1 EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80.
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15. palub liikmesriikidel ja komisjonil teha ühistööd, et oluliselt parandada 
looduskatastroofide korral kasutatavate ressurssidega seotud teabe koordineerimist ja 
edastamist, töötades selleks välja ühtlustatud rakendamismeetodid;

16. kordab oma 4. septembri 2003. aasta resolutsiooni sätteid1, milles ta nõudis Euroopa 
kodanikukaitse üksuste loomist, ja palub komisjonil selle eesmärgi juurde kindlaks jääda;

17. rõhutab ELi Solidaarsusfondi tähtsust peamise vahendina, mis peaks võimaldama Euroopa 
Liidul ulatuslike katastroofide nagu üleujutuste, tulekahjude või põua puhul kiiresti 
tegutsema hakata;

18. osutab sellest hoolimata vajadusele kaasata muid olemasolevaid vahendeid, nagu riigiabi 
piirkondlikel eesmärkidel või Euroopa Investeerimispanga laenud, looduskatastroofide 
tekitatud kahjustuste parandamiseks;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
2005. aasta looduskatastroofides kannatanud piirkondade riiklikele, piirkondlikele ja 
kohalikele asutustele ning Regioonide Komiteele, kui ta peab vajalikuks koostada teema 
kohta ettekanne.

  
1 Resolutsioon suvise kuumalaine mõjude kohta (ELT C 76 E, 25.3.2004, lk 382).


