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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

luonnonkatastrofeista (tulipalot, kuivuus ja tulvat) – aluekehitysnäkökulmat
(2005/2193(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon yhteisön ulkopuolisissa maissa tapahtuneiden 
katastrofien ja kriisien edellyttämien EU:n valmiuksien vahvistamisesta 
(KOM(2005)0153),

– ottaa huomioon komission tiedonannon yhteisön pelastuspalvelumekanismin 
kehittämisestä (KOM(2005)0137),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston päätökseksi yhteisön 
pelastuspalvelumekanismin perustamisesta (uudelleenlaadittu) (KOM(2006)0029),

– ottaa huomioon komission tiedonannon tulviin liittyvästä riskienhallinnasta, tulvien 
ehkäisystä, torjunnasta ja lieventämisestä (KOM(2004)0472),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
tulvien arvioinnista ja hallinnasta (KOM(2006)0015),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta (KOM(2005)0108),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 2 ja 6 artiklan, joiden mukaan 
ympäristönsuojeluvaatimukset on sisällytettävä yhteisön muihin politiikkoihin, joiden 
tarkoituksena on edistää ympäristön näkökulmasta kestävää taloudellista kehitystä,

– ottaa huomioon ottaa huomioon komission kertomuksen ilmastonmuutoksesta ja 
Euroopan vesitilanteesta,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevaan 
puiteyleissopimukseen 11. joulukuuta 1997 liitetyn Kioton pöytäkirjan, jonka yhteisö 
ratifioi 31. toukokuuta 2002,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 17. marraskuuta 2003 antaman 
asetuksen (EY) N:o 2152/20031 metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta 
yhteisössä (Forest Focus),

– ottaa huomioon neuvoston 20. syyskuuta 2005 antaman asetuksen (EY) N:o 1698/20052

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta 
maaseudun kehittämiseen,

  
1 EUVL L 324, 11.12.2003, s. 1.
2 EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.
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– ottaa huomioon ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan unionin 
metsästrategiasta (KOM(1998)0649),

– ottaa huomioon 29. syyskuuta 2004 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseksi ympäristöalan rahoitusvälineestä (Life+) (KOM(2004)0621),

– ottaa huomioon 8. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman tämän kesän 
luonnononnettomuuksista (tulipaloista ja tulvista) Euroopassa1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2006),

A. ottaa huomioon, että luonnonkatastrofit ovat vuodesta 1980 lähtien aiheuttaneet Euroopan 
unionissa 65 000 henkilön kuoleman ja Yhdistyneiden Kansakuntien tietojen mukaan 
124,2 miljardin euron taloudelliset kustannukset,

B. ottaa huomioon, että elokuussa 2005 rankkasateet aiheuttivat Euroopan vakavimmat tulvat 
vuoden 2002 jälkeen ja 70 henkilön kuoleman,

C. ottaa huomioon, että tulipalot tuhosivat uudelleen tuhansia hehtaareita ja että vielä 
vakavampaa oli se, että siviilejä ja palomiehiä menehtyi yli 30 ja lisäksi kyseisen ilmiön 
huomattiin pahentuneen entisestään,

D. ottaa huomioon, että vuoden 2005 kuivuus oli poikkeuksellisen ankaraa ja pitkäkestoista 
erityisesti Euroopan etelä- ja länsiosissa ja se vaikutti hyvin vakavasti käytännössä koko 
Portugalin alueeseen ja laajoihin alueisiin Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa,

E. ottaa huomioon, että luonnonkatastrofeilla on tuhoisa vaikutus lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä kärsineiden alueiden talouteen ja niistä aiheutuu suurta haittaa 
infrastruktuureille, tuotantopotentiaalille, luonnonperinnölle ja kulttuuriperinnölle, 
ympäristölle ja matkailulle,

F. ottaa huomioon, että kuivuus ja sitkeät tulipalot kiihdyttävät aavikoitumisprosessia 
laajoilla alueille Etelä-Euroopassa ja vaarantavat vakavasti asianomaisen väestön elämän 
laadun,

G. ottaa huomioon, että luonnonkatastrofeja tapahtuu silloin, kun äärimmäiset sääolosuhteet 
vallitsevat herkällä alueella ja että siksi kyseisten alueiden haavoittuvuutta on 
vähennettävä ja otettava huomioon, että äärimmäiset sääilmiöt ovat yhä tavallisempia,

H. ottaa huomioon, että luonnonkatastrofien vaikutusta voivat pahentaa jotkut ihmisen 
toimintaan liittyvät tekijät kuten tehomaatalous, metsien tuhoaminen ja tehokas 
asuinrakentaminen vaaravyöhykkeillä,

I. ottaa huomioon, että kuivuus edistää ratkaisevasti tulipalojen leviämistä, mikä on tärkein 
Euroopan metsiä heikentävä tekijä,

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0334.
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J. ottaa huomioon, että metsäpalot pahenevat myös siksi, että maaseutu autioituu 
lakkaamatta ja sen perinteiset toimintatavat hylätään, metsiä hoidetaan riittämättömästi, 
metsissä on suuria määriä yhtä ainoaa puulajia eikä eri lajeja istuteta riittävästi todellinen 
ennalta ehkäisevä politiikka puuttuu sekä tahallaan sytytetyistä metsäpaloista saatavat 
rangaistukset ovat lieviä,

K. katsoo, että Euroopassa on vahvistettava ilmastonmuutokseen sopeuttavia toimenpiteitä, 
mikä vaatii ponnisteluita paikalliselta, alueelliselta, kansalliselta ja yhteisön hallinnolta, 
mutta myös kansalaisilta,

L. katsoo, että on tarpeen vahvistaa Euroopan unionin ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, joilla 
torjutaan kaikentyyppisiä luonnonkatastrofeja ottamalla tarpeen vaatiessa käyttöön 
yhteiset strategiset suuntaviivat, joiden avulla voidaan entistä paremmin toteuttaa 
jäsenvaltioiden välinen koordinointi sekä yhteisön eri välineiden (rakennerahastot, 
solidaarisuusrahasto, tulevat rahoitusvälineet Feader (maaseuturahasto) ja Life+ sekä 
valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien rahoitusväline vakavia hätätilanteita varten) 
aikaisempaa parempi toimintakyky ja vuorovaikutus,

M. katsoo, että rakennerahastoilla on oltava entistä tärkeämpi rooli rahoitettaessa toimia, 
joiden tarkoituksena on estää katastrofeja ja hallita niiden seurauksia ja että erityisesti tätä 
tarkoitusta varten perustettu yhteisön väline, Euroopan solidaarisuusrahasto, on
osoittautunut käytännössä tehottomaksi,

N. katsoo, että ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä vähennetään materiaalisia vahinkoja, joita 
tulvat aiheuttavat asunnoille, infrastruktuureille ja tuotantotoiminnalle, mikä on voitu 
todeta Alpeilla, jossa vuoden 2005 tulvat aiheuttivat paljon vähemmän vahinkoja kuin 
vuonna 2002 huolimatta siitä, että ne ulottuivat laajemmalle alueelle,

O. katsoo kuitenkin, että tulipaloja koskevat ehkäisevät toimenpiteet toteutetaan pääasiassa 
maaseudun kehittämispolitiikan yhteydessä ja ne ovat tähän mennessä osoittautuneet 
selvästi riittämättömiksi,

P. katsoo, että veden kestävää käyttöä koskevilla tehokkailla tiedotuskampanjoilla voidaan 
vähentää huomattavasti veden kulutusta ja lieventää näin vakavaa kuivuutta,

Q. katsoo, että toimivaltaisten viranomaisten välillä on havaittu koordinoinnin puutetta ja että 
ennaltaehkäisy, katastrofien hallinta sekä alueiden ja uhrien auttaminen ovat Euroopan 
unionin kolme toimintalinjaa, joiden suhteen sen olisi toimittava entistä aktiivisemmin,

R. ottaa huomioon, että on havaittavissa selvää tyytymättömyyttä laajoilla aloilla 
yhteiskunnassa, kansalaisjärjestöissä ja kansalaisyhteiskunnan keskuudessa,

1. pitää tarpeellisena, että komissio tekee ehdotuksen luonnonkatastrofien torjumista 
koskevasta yhteisön strategiasta, johon sisältyy ehdottomasti riskien ehkäisemistä koskeva 
kohta, ja laatii kutakin katastrofityyppiä varten unionia koskevat yhdenmukaiset 
toimintatavat;

2. pitää tarpeellisena, että kyseisessä strategiassa kiinnitetään erityishuomiota harvaan 
asuttuihin eristyksissä oleviin alueisiin ja syrjäisimpiin alueisiin;
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3. korostaa, että rakennerahastojen toiminta on tarpeen sopeuttaa luonnonkatastrofien 
ennaltaehkäisyyn ja hallinnointiin sekä koordinoida niitä yhteisön muiden nykyisten 
välineiden kanssa kyseisten katastrofien torjumiseksi; pyytää, että seuraavan
rahoitusohjelmoinnin puitteissa 2007–2013 varmistetaan tarvittava joustavuus 
käytettävissä olevien resurssien uudelleen jakamiseksi eri rahastoihin, jotta niiden 
toimintakyvyn parantamiseksi katastrofitilanteissa;

4. muistuttaa, että metsäpalojen ja tulvien ehkäisytoimenpiteet ovat tukikelpoisia 
rakennerahastojen puitteissa uudella ohjelmointikaudella, minkä vuoksi pyytää neuvostoa 
säilyttämään ne tällaisina ja olemaan johdonmukainen yhteisten kantojensa kanssa;

5. toteaa, että Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2005 tekemän päätöksen jälkeen tavoitetta
"alueellinen yhteistyö" on supistettu olennaisesti erityisesti kansalliset rajat ylittävän ja 
alueiden välisen ulottuvuuden suhteen; kehottaa komissiota valvomaan käynnissä olevien 
neuvotteluiden aikana, että määrärahojen osuus on riittävä, jotta ei estetä Interreg-
ohjelman kattamia toimia luonnonkatastrofeja torjuttaessa;

6. pitää tarpeellisena, että komissio tekee ehdotuksen direktiiviksi metsäpalojen 
ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi Euroopan unionissa tarkoituksena optimoida nykyiset ja 
kansalliset resurssit, joilla kyseistä ilmiötä torjutaan; pitää myös tarpeellisena, että 
komissio laatii tiedonannon kuivuuden aiheuttamien riskien hallinnoimiseksi;

7. pyytää neuvostoa ja jäsenvaltioita tehostamaan katastrofien ennaltaehkäisemisen 
tutkimista seitsemännessä puiteohjelmassa, jonka hyväksymisprosessi on parhaillaan 
käynnissä, ja kiinnittämään erityishuomiota ennakkovaroitusjärjestelmien parantamiseen;

8. panee merkille, että on käynnistetty kokeiluvaihe, jonka tarkoituksena on perustaa 
turvallisuuden ja ympäristön maailmanlaajuisen seurantakeskus (GMES), jonka avulla 
Euroopan unionin on mahdollista parantaa luonnonkatastrofien ennustettavuutta, 
seurantaa ja arviointia, ja kehottaa lisäämään kyseisen seurantakeskuksen rahoitusta sekä 
sen toimintaohjelman laajentamista kaikkiin luonnonkatastrofeihin;

9. kehottaa välittömästi käynnistämään Galileo-järjestelmän, jonka pitäisi tukea sitä, että 
Euroopan unionin kyky ennustaa ja ymmärtää äärimmäisiä sääolosuhteita paranee;

10. pahoittelee, että komission tiedonannossa EU:n metsästrategian täytäntöönpanosta 
(KOM(2005)0084) ei kiinnitetä erityishuomiota metsäpalojen aiheuttamaan ongelmaan ja 
että siinä jätetään vaille huomiota se, että metsäpalot ovat pääasiallisin metsiä heikentävä 
tekijä, joten pyytää jäsenvaltioita korjaamaan tämän puutteen;

11. ehdottaa, että jäsenvaltiot sisällyttävät tulipalojen ennaltaehkäisyä koskevia pakollisia 
toimenpiteitä maaseudun kehittämisohjelmiinsa ja panevat ne täytäntöön edistämällä 
maanviljelijöiden osallistumista, sillä he ovat tärkeimpiä maalaismaiseman takaajia; vaatii 
tämän vuoksi säilyttämään tuesta maaseudun kehittämiseen annetussa asetuksessa (EY) 
N:o 12571999 vahvistetun tukilinjan palonkatkaisulinjojen rakentamiseksi;

12. kehottaa komissiota suunnittelemaan tiedotus- ja koulutuskampanjoita yhteisistä 
ennaltaehkäisytoimista jäsenvaltioiden kanssa luonnonkatastrofien riskejä ja seurausten 
lieventämiseksi erityisesti suuren riskin alueilla tiedottamalla yleisölle tarpeesta hoitaa 
ympäristöä ja suojella luonnonvaroja välttämällä muun muassa maatalouskäytäntöjä tai 
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vapaa-ajan käytäntöjä, joihin liittyy riskejä;

13. pahoittelee, että Forest Focus -ohjelman toimenpiteet metsäpalojen ehkäisemiseksi eivät 
ole osa uuden Life+-ohjelman tärkeimpiä kohtia;

14. panee merkille edellä mainitun komission ehdotuksen päätökseksi, jolla perustetaan 
yhteisön väestönsuojelumekanismi ja vahvistetaan erityisesti valvonta- ja tiedotuskeskusta 
(MIC) ja jonka puitteissa on mahdollista saada yhteisön rahoitusta kuljetuskustannuksiin;
pyytää neuvostoa hyväksymään ehdotuksen pikaisesti ja harkitsemaan kyseisen välineen 
vahvistamista erityisesti paikan päällä toteutettavissa toimissa sekä optimoimaan niukat 
käytettävissä olevat varat;

15. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tekemään yhteistyötä nykyisiä resursseja koskevan 
koordinoinnin ja tiedonvälityksen parantamiseksi olennaisesti katastrofitapauksissa 
suunnittelemalla tätä varten harmonisoituja toimintamenetelmiä;

16. palauttaa mieliin 4. syyskuuta 2003 antamansa päätöslauselman1, jossa parlamentti julistaa 
kannattavansa yhteisön väestönsuojelujoukkojen perustamista ja pyytää komissiota 
määrätietoisesti tukemaan tätä tavoitetta;

17. korostaa EU:n solidaarisuusrahaston merkitystä pääasiallisena välineenä, jonka avulla 
Euroopan unionin pitäisi pystyä reagoimaan nopeasti vakaviin katastrofeihin kuten tulviin, 
metsäpaloihin ja kuivuuteen;

18. katsoo kaikesta huolimatta, että muiden nykyisten välineiden, kuten alueellisiin 
tarkoituksiin myönnettävien valtiontukien tai EIP:n lainojen, tuki on tarpeellista, jotta 
luonnonkatastrofien aiheuttamat tuhot voidaan korjata;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
vuonna 2005 luonnonkatastrofeista kärsineiden alueiden kansallisille, alueellisille ja 
paikallisille viranomaisille sekä alueiden komitealle, sillä se voi katsoa tarpeelliseksi laatia 
selvityksen tästä aiheesta.

  
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma hellekesän seurauksista (EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 382).


