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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

loodusõnnetuste (tulekahjud, üleujutused ja põuad) – keskkonnaaspektid – kohta
(2005/2192(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 5. septembri 2002. aasta resolutsiooni üleujutuste kohta Euroopas1, 14. 
aprilli 2005. aasta resolutsiooni põua kohta Portugalis2, 12. mai 2005. aasta resolutsiooni 
põua kohta Hispaanias3 ja 8. septembri 2005. aasta resolutsiooni selle suve 
loodusõnnetuste (tulekahjud ja üleujutused) kohta Euroopas4;

– võttes arvesse 11. detsembri 1997. aasta ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto 
protokolli ning selle Euroopa Ühenduse poolset ratifitseerimist 31. mail 2002.

– võttes arvesse oma resolutsiooni "Kuidas võita lahing globaalse kliimamuutuse vastu

– võttes arvesse oma resolutsiooni kliimamuutuste kohta pärast 11. konventsiooniosaliste 
konverentsi Montrealis5;

– 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)6;

– võttes arvesse oma 16. veebruari 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu metsanduse 
strateegia rakendamise kohta7 ning komisjoni ettepanekut võtta vastu metsanduse 
strateegia (KOM(1998)0649);

– võttes arvesse praegu läbivaatamisel olevat nõukogu määrust (EÜ) nr 2013 Euroopa Liidu 
Solidaarsusfondi8 loomise kohta;

– võttes arvesse nõukogu otsust (2001/792/EÜ), millega kehtestatakse ühenduse mehhanism 
tugevdatud koostöö soodustamiseks kodanikukaitse abimissioonidel9;

– võttes arvesse komisjoni teatisi ning ettepanekuid seoses kosmoseprogrammiga 
"ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire" (GMES) (KOM(2004)0065), suurõnnetustele 
kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahendiga (KOM(2005)0153), ELi 
õnnetustele ja kriisidele reageerimise võime tugevdamisega (KOM(2005)0153) ning 
üleujutusohu hindamise ja ohjeldamisega (KOM(2006)0015);

– võttes arvesse komisjoni kuuenda raamprogrammi (2002–2006) raames teostatavaid 
  

1 ELT C 272 E, 13.11.2003, lk 471.
2 Sellel kuupäeval vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0139.
3 Sellel kuupäeval vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0187.
4 Sellel kuupäeval vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0334.
5 Sellel kuupäeval vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0019.
6 ELT L 324, 11.12.2003, lk 1.
7 Sellel kuupäeval vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0068.
8 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
9 EÜT L 297, 15.11.2001, lk 7.
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üleujutusohu ohjeldamist käsitlevaid teadusprojekte;

– võttes arvesse säästva arengu instituudi ning komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse 
raportit kliimamuutuste ja Euroopa veemõõtme kohta1;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit (A6-
0000/2006),

A. arvestades, et kliimamuutused põhjustavad loodusõnnetusi (üleujutused, äärmuslikud 
põuad ja tulekahjud), mis on kogu maailmas toimunud üha kiirenevas tempos, ning on 
põhjustanud tõsiseid kahjusid inimkaotuste, keskkonnaolude halvenemise ja 
majandustegevuse vähenemisena;

B. arvestades, et viimasel 2005. aasta detsembris Kanadas Montrealis toimunud ÜRO 
kliimamuutuste konverentsil saavutati maailma tasandil olulist edu seoses 
kliimamuutustega võitlemise meetoditega, Kyoto protokollist kinnipidamise ja  
rakendamise tugevdamisega, ning seati sihid 2012. aasta järgseks teiseks kohustuste 
perioodiks;

C. arvestades, et metsadel on keskkonna säilitamisel põhiroll, tasakaalustades 
süsinikdioksiidi ja hüdroloogilisi tsükleid, mille panus ülemaailmse soojenemise ja 
kasvuhooneefekti aeglustamisse on äärmiselt suur;

D. arvestades, et Lõuna-Euroopas on äärmuslikud põuad ning metsatulekahjud sagenenud ja 
muutunud ulatuslikumaks ning arvestades, et hoolimata sellest, et need on kliimamuutuste 
otsesed tagajärjed, on need olukorrad ettearvamatud ja paratamatud, mis tähendab, et on 
vaja läbi viia vastavaid täiendavaid teadusuuringuid ning eraldada selleks suuremad 
rahalised vahendid, eesmärgiga parandada riskihindamismehhanisme, ennetussüsteeme ja 
nende loodusnähtustega võitlemise vahendeid;

E. arvestades, et "Forest Focus" programm on ette nähtud ühenduses metsi puudutava 
teabevahetuse edendamiseks, et parandada nende säilitamist ja kaitset; arvestades, et 
programm hõlmab selliseid tervikprogramme, mis on loodud metsade kaitseks tulekahjude 
eest ja kõrbestumisega võitlemiseks; 

F. arvestades, et solidaarsusfondi määrus sisaldab eeltingimusi, mis muudavad fondi 
kasutamise teatud katastroofiolukordades keeruliseks; arvestades, et see ei puuduta mitte 
ainult abikõlblike kulude suurust ja liiki, vaid ka tähtaegadest ja menetlustest 
kinnipidamist;

G. arvestades, et loodusõnnetused teravdavad erosiooni, sooldumise ja kõrbestumise 
probleeme, kahjustavad ökosüsteemi ja bioloogilist mitmekesisust, mõjutavad säästvat 
arengut ja ohustavad sotsiaalset ühtekuuluvust;

H. arvestades, et ÜRO katastroofide vähendamise rahvusvaheline strateegia väidab, et parem 

  
1 http://ies.jrc.cec.eu.int
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linnaplaneerimine rannikupiirkondades ja ökosüsteemide säilitamine vähendaks 
loodusõnnetuste mõju; 

I. arvestades, et komisjon on allkirjastanud ÜRO konventsiooni, mis käsitleb võitlust 
kõrbestumisega – nähtusega, mille suurenemist on mainitud ÜRO aastatuhande 
deklaratsioonis, ning arvestades, et 2006. aasta nimetati kõrbete ja kõrbestumise 
rahvusvaheliseks aastaks;

J. arvestades, et Euroopa Liidus praegu jõus olevad meetmed on osutunud ebapiisavaks või 
ebasobivaks loodusõnnetustele tõhusal reageerimisel, ning arvestades, et olukorda 
teravdab riiklikel ja piirkondlikel tasanditel kasutatavate mehhanismide ja lahenduste 
paljusus;

1. tervitab avalikkuse teadlikkuse kasvu keskkonnaalastest meetmetest ning toetust nendele, 
eriti suurõnnetuste puhul; teeb ettepaneku, et need meetmed hõlmaksid vee otstarbekat ja 
tõhusat kasutamist, ning et nendest meetmetest teavitataks peamisi veetarbijaid 
põllumajanduses, linnades ja tööstuses; toetab "kasutaja maksab" ja "saastaja maksab" 
põhimõtete juurutamist, et tagada vee otstarbekam kasutamine ning heitvete parem seire ja 
järelevalve;

2. rõhutab vajadust edendada ennetustegevuse ja heade tavade juurutamise teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid, samuti katastroofiolukordades, nagu tulekahjud ja üleujutused 
kasutatavate meetodite tutvustamist, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist või 
eriprogrammide nagu "Forest Focus" raames; rõhutab, et avalikkuse koolitamisel tuleks 
pöörata üsna suurt tähelepanu noorte koolitamisele, alustades koolilastega;

3. nõuab, et liikmesriigid suurendaksid Euroopa Liidu tasandil koostööd kodanikukaitse 
valdkonnas, et tagada täiendavate vahendite kättesaadavus eriolukordades 
kiirreageerimiseks; kinnitab veel kord vajadust luua Euroopa kodanikukaitse strateegiline 
koordinatsioonikeskus, mille ülesanne oleks ennetada tulekahjusid ja toetada tuletõrjet 
eriolukordades;

4. kutsub komisjoni üles lisama infrastruktuuri ehitamine ja tehniliste tuletõrjevahendite, 
sealhulgas õhust kustutamise seadmete soetamine ühenduse rahastatavate kulude hulka; 

5. tervitab komisjoni tegevuskava (FLECT) ebaseadusliku metsaraidega võitlemiseks ja uut 
keskkonna rahastamisvahendit (Life+ programm), mis on hädavajalik Euroopa metsade 
kaitseks ja kõikvõimalike olukordade halvenemise, sealhulgas tulekahjude, ennetamiseks;

6. nõuab, et liikmesriigid mõtleksid järele metsade olukorra üle Euroopa Liidus; teeb 
ettepaneku, et algatataks avalik arutelu oma keskkonna, sotsiaalse ja majandusliku rolli 
üle ning et selle aruteluga suurendataks teadlikkust olemasolevatest Euroopa metsade 
erinevustest ja eriti vähemereäärsete metsade erilisusest; usub, et tuleks ergutada 
kergsüttivatest monokultuuridest, eriti eukalüptidest, loobumist;

7. kutsub komisjoni üles seadma õigusloomealases ühisraamistikus tõsised, solidaarsusel 
põhinevad eesmärgid loodusõnnetustega toimetulekuks ja ennetamiseks, pidades eriti 
silmas solidaarsusfondi uue määruse ning üleujutuste hindamise ja ohjeldamise direktiivi 
vastuvõtmist ning lisaks "Forest Focus" programmi eelseisva läbivaatamise raames 
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rahastamise suurendamist ja rakendamiseeskirjade paindlikumaks muutmist;

8. usub, et Natura 2000 võrgustikku kuuluvate ning üleujutuste, põua või tulekahjude 
kahjustatud alade taastamist tuleb rahastada ühenduse fondidest, eeldusel, et need on 
Euroopa rohealade olulised osad, mis tagavad bioloogilise mitmekesisuse ja liikide 
säilimise; nõuab, et liikmesriigid asutaksid metsakatastroofide ennetamiseks ja metsade 
taastamiseks riiklikud metsafondid;

9. nõuab tõsise põua lisamist solidaarsusfondi toetusmehhanismide hulka, kuna põud on 
ebaharilik loodusnähtus, mis tekib aeglaselt ja on erineva kestusega ning on tõsiste, 
kauakestvate tagajärgedega kannatada saanud piirkondade elamistingimustele ja 
sotsiaalmajanduslikule stabiilsusele; soovitab, et fond säilitaks võimaluse anda toetust 
piirkondlike kriisiolukordade puhul ning loeks abikõlblikuks riigi- ja eraomandi kahjud;

10. kutsub komisjoni üles looma Euroopa põua ja kõrbestumise seirekeskust, mis asuks 
kõrbestumise ohu piirkonnas (Hispaanias või Portugalis) ja mis oleks lisatud komisjoni 
seitsmendasse teadusuuringute ja arendustegevuse raamprogrammi (2007 kuni 2013);

11. tunnistab vajadust uurida ja arendada uusi tulekahjude ennetamise ja kustutamise 
meetodeid, kasutades satelliite ja muid kaasaegseid tehnoloogiaid; usub, et tulekahjude ja 
üleujutuste ohjeldamiseks on oluline võtta kasutusele uued infotehnoloogiad (nt 
geograafilise informatsiooni süsteem); rõhutab uue tuvastustehnoloogia tähtsat rolli 
loodusõnnetuste ennetamisel;

12. soovitab meetmeid metsade kaitsmiseks tulekahjude eest, eriti metsa biomassi jääkide 
kogumist ja taaskasutamist, põlenud maa kasutuse muutmise keelustamist ja rangemaid 
karistusi keskkonnaalaste kuritegude, eriti metsatulekahjude põhjustamise eest;

13. palub komisjonil soovitada liikmesriikidele, et nad koostaksid tulekahjuohu kaardid, mida 
rahastaks ühendus ja mida võetaks arvesse piirkondliku planeerimise juhtimisel;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele ning parlamentidele.
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SELETUSKIRI

1. Sissejuhatus

Seoses 2005. aasta suvel toimunud suurte loodusõnnetustega – suured üleujutused Kesk-
Euroopas, tõsine põud Lõuna-Euroopas ning tulekahjud, mis hävitasid Portugalis ja 
Hispaanias tuhandeid hektareid metsa – esines Euroopa Parlamendi sügisesel avaistungil 
ametliku avaldusega president Borrell ning ohvreid mälestati minutilise leinaseisakuga.

Oma 8. septembri 2005. aasta resolutsioonis väljendas parlament kindlat veendumust, et 
nende loodusnähtuste esinemissageduse ja võimsuse suurenemine on tingitud 
kliimamuutustest ning tunnistas, et Kyoto protokoll on nende kliimamuutustega võitlemisel 
ülemaailmse keskkonnastrateegia alustala. Euroopa Parlament väljendas oma solidaarsust 
kannatada saanud piirkondadega ning kinnitas veel kord vajadust 
kodanikukaitsemehhanismide tugevdamise ning Euroopa Liidu fondide, eriti ühtekuuluvus-, 
struktuuri- ja solidaarsusfondide paidlikuma kasutamise järele, et vähendada majanduslikke ja 
sotsiaalseid kahjusid kohalikele elanikele ning kohalikule majandusele, tootmisele ja 
turismile.

Seoses resolutsiooni lõikega 22 tehti põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile, 
keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile ning regionaalarengu komisjonile 
ülesandeks koostada kolm täiendavat omaalgatuslikku raportit, mis kajastavad vastavalt 
põllumajanduslikke, keskkonnaalaseid ja piirkondlikke aspekte. Samuti otsustati lähetada 
delegatsioonid kannatada saanud piirkondadesse ning viia läbi ühiskuulamine tulekahjude, 
põudade ja üleujutuste probleemidest. Selle alusel koostati raport, mis keskendub 
keskkonnaaspektidele nii enne kui pärast loodusõnnetusi, ning Euroopa Liidu tegevusele 
kodanikukaitse valdkonnas.

2. Delegatsioonid

Kolm delegatsiooni külastasid vastavalt: Hispaaniat (Andaluusia ja Huelva) ning Portugali 
(Alentejo ja Pampilhosa da Serra), mis on tulekahjust laastatud ja põuast kurnatud piirkonnad;  
Saksamaad (Baieri) ja Austriat (Tirool), mis on üleujutuste ja maalihete tõttu kannatada 
saanud piirkonnad; ning Prantsusmaad (Gironde ja Var) ja Itaaliat (Lombardy), mis on samuti 
metsatulekahjude ja üleujutuste tõttu kannatada saanud piirkonnad. Hoolimata iga piirkonna 
ja toimud õnnetuse ulatuse erinevusest olid delegatsioonide programmid koostatud sarnaselt, 
hõlmates kontakte kannatada saanud kohalike elanike ja kohaliku tehnilise personaliga, 
selgitusi olukorra kohta riiklikelt, piirkondlikelt või kohalikelt organitelt ja ametiasutustelt 
nende organisatsioonimudelist, katastroofidega võitlemise mehhanismidest ja vahenditest 
ning võetud meetmetest, samuti ohvrite abistamise või katastroofidega võitlemisega seotud 
VVOde, ühenduste ja ametiühingute arvamuste kuulamist. Erinevates külastatud paikades 
delegatsioonid kas kontrollisid juba läbi viidud taastamistöid ja toimunud arengut või 
kuulasid ära taolisi töid takistavad põhjused.  

Lähetuste kokkuvõte

Kohapeal tulekahjude, tõsise põua ja üleujutuse otseste tagajärgede paremaks hindamiseks 
võttis raportöör osa kõigi kolme delegatsiooni tööst ning kuulas riiklike, piirkondlike ja 
kohalike ametivõimude ning kohalike elanike ja organisatsioonide soovitusi ja ootusi, kelle 
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valmisolekut end kättesaadavaks ning delegatsioonidega koostööd teha tuleks esile tõsta.

Delegatsioonid nägid üsna erinevaid olukordi. Mõnes piirkonnas pandi kohe pärast väga 
laiaulatuslikke tulekahjusid või kauakestva põua puhul põhirõhk võimalusele kasutada kiiresti 
solidaarsusfondi vahendeid. Kohalikud elanikud ütlesid, et nad tundsid end hüljatuna ning 
kaebasid Euroopa tasandil solidaarsuse puudumise üle. Teisalt oli muudes piirkondades väga 
selge vastuseis ELi poolsele sekkumisele ning polnud märkigi vajadusest Euroopa 
koordinatsioonimeetmete ja üleujutustega seotud riskijuhtimismeetmete võtmise järele. 
Mõnes piirkonnas on üleujutuste ennetamise süsteemid juba paigaldatud, üleujutusohtlikud 
alad kaardistatud, rahvastik ümberasustatud ning keskkonnakaitsealased ja rannaäärse turismi 
edendamise meetmed võetud.

Põud

Põuda võib käsitada tõusuteel oleva struktuuriprobleemina, mis tekib iga 10 või 12 aasta järel. 
Tõsine või äärmuslik põud on oma olemuselt siiski erandlik ja seda tuleks käsitada 
loodusõnnetusena, mille mõju kestab oluliselt kauem kui tavalise põua mõju. Erinevalt 
muudest loodusõnnetustest on põua mõju suurust raske hinnata ning see ei mõjuta 
infrastruktuuri vaid tootmist ja keskkonda ning kohalike elanike elamistingimusi. 
Kliimamuutused toovad prognooside kohaselt kaasa vihma vähenemise, kõrgemad 
temperatuurid ning sagedasemad kuumalained ja põua, mis tähendab, et metsatulekahjud 
muutuvad tõsisemaks ja laiaulatuslikumaks.

Lisaks ei ole põud mitte ainult "põllumajandustöötajate probleem". Lõuna-Euroopa riikides 
on hüdroelektri tootmine põua-aastatel tugevalt vähenenud, ning tootmise vähenemise 
kompenseerimiseks on riigid sunnitud kasutama fossiilkütuseid. Sel on tõsised 
keskkonnamõjud suurenenud süsinikdioksiidi heitkoguste näol, arvatavasti ületades vastavate 
riikide saasteloa heitmeplaanis kehtestatud piiri.

Teine põua tagajärg on probleem kohalike elanike või külastajate joogiveevarustusega. Põud 
on suvega kaasnev nähtus, mida on seetõttu halvendanud turism, intensiivne majandustegevus 
kogu Vahemere piirkonnas ning kohalikest elanikest suurema arvu külastajate kohalolek.

Tulekahjud

Tulekahju on peamine looduslik oht Vahemere piirkonna metsadele. Üle 90% Euroopas 
tulekahju tõttu hävinud pinnast asub Ibeeria poolsaarel. Metsatulekahjud hävitavad riigi- ja 
eraomandit, tuues kaasa majanduse elujõulisuse kadumise ning teravdades veelgi rusutud ja 
kõrbestunud sisemaiste piirkondade nõrka majandust ja ühiskonda. Ilmastikutingimused olid 
2005. aasta suvel erakordsed, mil kauakestvast põuast tingitud äärmiselt kuivad 
atmosfääritingimused kombineerusid väga kõrgete temperatuuridega, mis tõid kaasa 
tulekahjude kiirema levimise ning kahjustasid metsaalasid, mis olid eeskujuks seoses 
hooldamise, tuletõkete olemasolu ning vastavate liikide populatsiooni taastamisega.

Kui paljud tulekahjud süüdati kriminaalsetel ajenditel, mille vastu saab võidelda ainult 
metsapiiri pideva jälgimise ning karmide karistuste kehtestamisega, siis teised tulekahjud olid 
põhjustatud lihtsalt sellest, et ei arvestatud tõsiasjaga, et metsad on hindamatu ühisomand ja 
nende kasutamist tuleb reguleerida rangete eeskirjadega. Riiklikesse õigusaktidesse tuleks 
lisada paindlikku juhtimist käsitlevad sätted, ning neid tuleb kohandada selliselt, et need 
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tagaksid eriolukordadele reageerimise. Hispaania eksperdid ütlesid, et Vahemere piirkonna 
metsad "elavad koos" tulega ja võlgnevad sellele oma taastekkevõime. Delegatsioon külastas 
umbes 34 000 hektari suurust 2004. aastal põlenud ala, mille kallal ollakse pärast taastekke 
perioodi valmis töötama, puhastades ala haiguste leviku vältimiseks surnud puudest ning 
ehitades pinnase vihmaveega ärauhtumist takistavad tõkked. Metsa omanduse 
fragmentaarsuse probleemist hiiliti mööda assotsiatsionismiga, mis tegi võimalikuks 
koordineeritud lähenemise, hõlmates samaaegselt tööd suuremal osal tulekahjust laastatud 
alal.

Üleujutused

Kesk-Euroopas on katastroofilised suvised üleujutused muutunud üha sagedasemaks, kuigi 
mõnes piirkonnas, eriti Baieris on üleujutuste ohjeldamine oluliselt paranenud, nagu on näha 
2005. ja 2002. aasta võrdlusest. See tulenes üleujutusohtlike piirkondade määratlemisest, 
veehoidlate loomisest, sektsioneeritud kaitsetammide süsteemi ehitamisest jmt.
Erinevatest antud raportis käsitletud loodusõnnetustest on ainult üleujutuste valdkond 
reguleeritud ühenduse direktiiviga, mille eesmärk on vähendada ja juhtida rahvatervisele, 
keskkonnale, infrastruktuurile ja varale tekkivaid riske. Piiriülene koostöö on üks direktiivi 
alustest, kuna enamik Euroopa vesikondadest jagunevad erinevate liikmesriikide vahel. 
Samuti oli samalaadne koostöö ette nähtud juba veekvaliteeti käsitlevas raamdirektiivis.
Üleujutuste piirkondade külastamisel kuulsid delegatsioonid direktiivi kohta nii kiidusõnu kui 
ka sellega seotud probleeme. Ühelt poolt on lootus, et ennetavate meetmete osas saab kõige 
vähem koostööaltile liikmesriigile avaldada survet, kuid teisalt on kartus haldusalase 
ülekoormuse pärast. Vastab tõele, et rajatud ja piiratud ohualadel võib piirkondlikul tasandil 
olla oluline majanduslik mõju, kui alad on linnade laienemise tõttu hinnatud ehitusmaad, kuid 
üleujutusohtlike alade määramine on täielikult õigustatud, kui maa ehitamiseks andmine toob 
kaasa vee absorptsioonivõime vähenemise ning seetõttu suurema üleujutuse riski.

3. Mõned teadustulemused

On teaduslikult tõestatud, et loodusõnnetused on tugevalt seotud kliimamuutustega. Tase, 
milleni me saame määratleda ekstreemsete sündmuste ajaloolisi muutusi ning siduda neid 
kliimamuutustega, muutub sõltuvalt sündmusest ja asukohast:
– kuumalained on muutunud Euroopas üha tõenäolisemaks; äärmuslikud temperatuurid 2003. 
aasta suvel olid hinnangulisel 75% ulatuses tingitud inimtegevusest. Kõrgemad temperatuurid 
halvendavad põuatingimusi;
– sademete hulk on kliimamuutuste tõttu üha suurenemas. Tugevad vihmasajud ja muutused 
vihmasaju struktuuris tähendavad tõenäolisemaid järske üleujutusi ja põudasid. Laiaulatuslike 
üleujutuste osas ei pruugi muutusi olla;
– tormisus pole Euroopas eelmisel sajandil suurenenud; orkaanide tugevus on viimase 50 
aastaga suurenenud 70%. Kliimamuutuste mõju on suurte loodustsüklite puhul raske 
tõendada, kuid vaadeldud muutused on kooskõlas kasvuhoonegaaside modelleeritud 
mõjudega.

Modelleerimine näitab, et tulevikus toob kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni jätkuv 
suurenemine kaasa suuremaid kliimamuutusi ning rohkem äärmuslikke ilmastikunähtusi:
– soojalained, nagu sai kogetud 2003. aastal, võivad sajandi lõpuks esineda Euroopas igal 
aastal;
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– muutused sademete hulgas toovad kaasa rohkem üleujutusi, eriti järske üleujutusi, kuid ka 
põuda (mida samuti soodustab temperatuuri tõus);
– tugevamad tormid oleksid kooskõlas modelleerituga, kuigi selgeid prognoose ei ole 
võimalik teha. Orkaanide tugevuse suurenemine võib 2100. aastaks viia kõige tugevamate 
tormide kuni 30%lise tugevnemiseni.

Mitmed kõmulised sündmused on viimaste aastate äärmuslike ilmastikukatastroofide tõttu 
muret valmistanud. Rekordilistel tormidel, üleujutustel, põudadel ja kuumalainetel on olnud 
kaugeleulatuvad tagajärjed (EEA, 2004; Jha, 2005): 
– 1999. aasta lõpu tormid olid Euroopa ajaloo ühed dramaatilisemad. Anatol, Lothar ja Martin 
räsisid Skandinaaviat, Prantsusmaad, Saksamaad ja nende naaberriike. Need tormid tapsid pea 
150 inimest ja põhjustasid suuri kahjusid (6,7 miljardit eurot Lothari ja Martini põhjustatud 
kindlustatud kahjusid, 500 miljonit eurot Anatoli põhjustatud majanduslikke kahjusid). 
Prantsusmaal murdsid tormid kolme aasta raiemahuga võrdse hulga metsamaterjali;
– viimase paari aasta peamised üleujutused ja majanduslikult kõige laastavamad katastroofid 
Euroopa ajaloos leidsid aset 2002. aastal. Üleujutused toimusid piki Doonau ja Elbe jõgesid, 
põhjustades suuri kahjusid Kesk-Euroopas; suured üleujutused olid ka Suurbritannias ja 
Prantsusmaal. 11 riigis kannatas kahju 600 000 inimest ning 80 inimest hukkus. Majanduslik 
kahju oli vähemalt 15 miljardit eurot;
– suurt osa Euroopast puudutas tõsine põud, mis kestis vähemalt aasta, olles läbi aegade kõige 
äärmuslikum põud. 2005. aasta suvel kannatas 97% Portugalist tõsise põua käes, 
Prantsusmaal arutati tuumaelektrijaamade sulgemist ning Euroopa Liidus langes teravilja 
tootmine vähemalt 28 miljoni tonni võrra, mis on umbes 10% kogutoodangust;
– 2003. aasta suve kuumalaine põhjustas suuri inimkaotusi – kuuma tõttu suri vähemalt 22146 
inimest.

Kuigi need sündmused on Euroopas esinevate loodusõnnetuste kõige tõsisemad näited, tuleks 
arvestada sellega, et maailma muudes piirkondades on olukord palju hullem. Aastatel 1993 
kuni 2002 Euroopas üleujutustes hukkunud 6700 inimest on oluliselt väiksem arv võrreldes 
Aasiaga, kus hukkus 1,4 miljonit inimest. Samal ajavahemikul Euroopa tormides hukkunud 
6655 inimest on samuti oluliselt väiksem arv võrreldes Ameerika 18 000 ja Aasia 275 000 
hukkunuga.

4. Kodanikukaitse

2001. aastal kehtestas Euroopa Liit kodanikukaitse mehhanismi, et tegeleda loodusõnnetuste 
tagajärgedega, kui kannatada saanud riigid ei suuda iseseisvalt toime tulla. 
Lähimuspõhimõttest tulenevalt tegelevad taoliste olukordade juhtimisega esmajärjekorras 
kannatada saanud riigid. Kuid vajadusel saab EL täita aktiivsemat rolli ning rohkem sekkuda, 
koordineerides toetamist ja eraldades õigeaegselt rahalisi vahendeid ning eriotstarbelist 
pääste- ja otsingutehnikat. 
Alalise seire- ja teabekeskuse ülesanne on hoiatuste, häireteadete ning toetuse saamise 
taotluste vastuvõtmine. Abirühmad vastutavad olukorra hindamise ning kohalike 
ametivõimudega hädaabitöödel koostöö tegemise eest, nagu toimiti korduvalt 2005. aasta 
suvel nii Euroopas kui mujal (USA ja Pakistan). Saadud kogemused näitavad, et praegu tuleb 
prioriteet seada varajase hoiatamise süsteemi loomisele, kuid mitte muude ülesannete, eriti 
teabevahetussuutlikkuse arendamise arvelt. 
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5. Solidaarsusfond

Pärast 2002. aasta Kesk-Euroopa üleujutust loodud solidaarsusfond (nõukogu määrus (EÜ) 
2012/2002) ei suutnud täita talle pandud ootusi ja on seetõttu praegu läbivaatamisel. Uue 
fondi osas välja pakutud meetmetest tuleks rõhutada kohaldamisala laiendamist ning selle 
eesmärk on hõlmata tõsiseid kriise (nagu põuad), tööstus- ja tehnoloogilisi õnnetusi, ohte 
rahvatervisele ja terroriakte; alandati ka fondi kaetavate kahjude abikõlblikkuse alampiiri. 
Samuti on oluline võimalus tagada kohene juurdepääs osale maksetele, mis arvatakse maha 
abikõlblikkuse hindamise üldises menetluses. Siiski on kahetsusväärne, et välja on jäetud 
piirkondliku tasandi õnnetused. 

6. Lõppjäreldused

Euroopa Liit on loodusõnnetuste ennetamiseks ning neile reageerimiseks varustanud end 
mitmete õigusalaste mehhanismidega, et vähendada loodusõnnetuste mõju ja kulukust ning 
parandada kannatanute elukvaliteeti. 
Kodanikukaitse valdkonnas soovib EL suurendada oma aktiivsust, varustades end oma 
rahastamisvahendiga ning luues suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku 
rahastamisvahendi. 
Uue üleujutuste hindamist ja ohjeldamist käsitleva direktiivi eesmärk on vähendada ja juhtida 
üleujutustega seotud riske nii rahvatervisele, keskkonnale kui ka riigi- ja eraomandile. 
Praegune ELi solidaarsusfondi läbivaatamine (ning sellest tulenev varasematest õigusaktidest 
lahtiütlemine) tähendab, et on tärganud lootus, et see fond tagab tõhusa abiandmise 
loodusõnnetuste tõttu kannatada saanud piirkondade elanikele. 
Metsatulekahjude ennetamiseks tõhusamate meetmete võtmiseks on ELi käsutuses 
seiremehhanismid nagu EFFIS ("Forest Focus" programmiga kehtestatud Euroopa 
metsatulekahjude teabesüsteem), mis suudab anda üsna täpset teavet konkreetse ala või 
piirkonna tuleohtlikkuse tasemest; samuti toetavad ennetustegevust väga kaasaegsed ja 
kõrgetasemelised ning pidevalt täiustatavad satelliitseiresüsteemid. 
Kuid olenemata ELi õigusaktide laiahaardelisusest toob ainult nende õigusaktide praktikas 
elluviimise poliitiline tahe kaasa solidaarse reageerimise kõige murettekitavamatele ja 
lootusetumatele loodusõnnetuste põhjustatud olukordadele. 
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