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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

maavärinate piirkondliku mõju kohta
(2007/2151(INI))

Euroopa Parlament,

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

– võttes arvesse nõukogu 5. märtsi 2007. aasta otsust 2007/162/EÜ, Euratom, millega loodi 
kodanikukaitse rahastamisvahend1,

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

– võttes arvesse 18. mai 2006. aasta resolutsiooni looduskatastroofide (tulekahjud, 
üleujutused ja põuad) – keskkonnaaspektid2 kohta;

– võttes arvesse struktuurifonde perioodil 2007–2013 reguleerivaid õigusnorme; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi seisukohta, mis võeti vastu esimesel lugemisel 18. 
mail 2006. aastal, pidades silmas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ/…/2006 
vastuvõtmist, millega loodi Euroopa Liidu Solidaarsusfond3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 4. septembri 2003. aasta resolutsiooni suvise 
kuumalaine mõjude kohta4;

– võttes arvesse Michel Barnieri 2006. aasta mai aruannet „Euroopa kodanikukaitseüksus: 
Europe Aid”;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni 5. juunil 2007. aastal korraldatud 
avalikku kuulamist loodusõnnetuste eelarveaspektide osas;

– võttes arvesse 2000. aastal komisjoni korraldatud seminari „Seismiliste ohtude 
leevendamine” ja 2005. aastal Lissabonis European Association for Earthquake 
Engineeringi korraldatud seminari „Maavärinaohu vähendamine Euroopas” tulemusi; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja ... komisjoni arvamust 
(A6-0000/2007),

A. arvestades, et 20. sajandi jooksul on maavärinad põhjustanud kogu maailmas 1,5 miljoni 
inimese surma ning samas olid üksnes 20. sajandi viimase veerandi majanduslikud kulud 

  
1 ELT L 71, 10.3.2007, lk 9.
2 ELT C 297 E, 7.12.2006, lk 369.
3 ELT C 297 E, 7.12.2006, lk 331.
4 ELT C 76 E, 25.3.2004, lk 382.
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ligikaudu 75 miljardit eurot; 

B. arvestades, et suur ala EList on maavärinate ohupiirkonnas, seismiliselt kõige aktiivsemad 
piirkonnad on Itaalias, Kreekas, Rumeenias, Bulgaarias, Küprosel ja Sloveenias, kuid ka 
teised liikmesriigid, nagu Saksamaa, Austria, Tšehhi, Prantsusmaa, Hispaania, Portugal ja 
Malta on samuti märkimisväärses maavärinate ohupiirkonnas;

C. pidades silmas, et enamikes kandidaatriikides, ELi naabruspoliitika riikides ja Euroopa–
Vahemere piirkonna partnerriikides esineb kõrgel määral seismilist aktiivsust;

D. pidades silmas, et aastatel 2002–2007 olid maavärinad liikmesriikides ja kandidaatriikides 
looduskatastroofide pingereas neljandal kohal, kuid ELi tasandil koheldakse neid 
teisejärguliselt võrreldes teiste loodusnähtustega, millele kohaldatakse integreeritumat 
lähenemisviisi, ning seetõttu jäävad Euroopa piirkonnad ilma ELi abist ja Euroopa 
Solidaarsusfondi on kasutatud maavärina tagajärgedega toimetulekuks vaid ühel korral;

E. arvestades, et maavärinatel on väga tõsine lühi- ja pikaajaline mõju piirkondlikule 
majandusele ning negatiivsed tagajärjed infrastruktuurile, tööhõivele, loodus- ja 
kultuuripärandile, keskkonnale ja turismile, st neil on üleüldine negatiivne mõju 
majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele; 

F. võttes arvesse piirkondliku ja kohaliku tasandi esindajate olulist rolli maavärinate 
põhjustatud kahjustuste ennetamisel ning maavärinate haldamisel ja mõju leevendamisel, 
mistõttu on vaja meetmeid nende mobiliseerimiseks ning elanikkonna teavitamiseks ja 
harimiseks;

G. arvestades, et maavärinate haldamise ennetusabinõude ja taastamismeetmete tugevdamisel 
võib kasutada ühenduse eri vahendeid, näiteks struktuurifonde või ühenduse 
kodanikukaitsevahendeid;

H. arvestades, et Euroopa võrreldes teiste maailma piirkondadega on maavärinate 
kõrgendatud ohupiirkonnas ja omab sellel alal kõrgel tasemel tehnilisi teadmisi, kuid 
võrreldes Jaapani, USA ja isegi Hiinaga teeb EL märgatavalt vähem investeeringuid nii 
uute tehnoloogiate teadus- ja arendustegevusse kui ka kodanikukaitsesse, et end selle 
loodusnähtuse eest kaitsta;

I. arvestades, et on oluline säilitada ja parandada seismilist asjatundlikkust ELis ning 
probleemi asjakohasel lahendamisel võib sellest asjatundlikkusest saada edukas ja 
eksporditav kaup, ja seismilised piirkonnad võib muuta vabaõhulaboriteks, pöörates 
puuduse seega enda kasuks;

J. arvestades, et need piirkondliku ja kohaliku tasandi esindajad, kes tegelevad otseselt 
maavärinatega, teadusringkonnad, insenerid ning laiad ühiskonnakihid on mures ega ole 
rahul ühenduse piiratud tegevusega maavärinate eest kaitsmisel ja ükskõiksusega selle 
probleemiga tegelemisel,
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Meetmed: ennetamine, reageerimine ja kahjustuste kõrvaldamine

1. kutsub komisjoni üles koostama viivitamatult teatist maavärinaohtude hindamise, 
ennetamise ja haldamise kohta ning maavärina põhjustatud kahjustustega tegelemise ja 
kõrvaldamise meetmete kohta;

2. on seisukohal, et komisjon peaks koostama ELi ühistegevuse tehnilise protokolli 
maavärina põhjustatud ulatuslike katastroofide korral, keskendudes just kõige 
olulisematele transpordi-, energia-, sidevahendite ja tervishoiuinfrastruktuuridele ning 
riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste võimalikule rollile;

3. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles võtma maavärinaid arvesse kodanikukaitse 
parandatud õigusliku raamistiku vormistamisel ja rakendamisel;

4. rõhutab vajadust avaliku teavitus- ja hariduskampaaniate järele terves ELis;

5. nõuab tungivalt, et komisjon edendaks spetsiaalseid Euroopa väljaõppeprogramme ja 
vahetaks parimaid ametialaseid teadmisi nende spetsiaalsete oskuste valdkonnas, mida on 
vaja maavärinaga toimetulekuks, ning kutsub üles liikmesriike kasutama samal eesmärgil 
Euroopa Sotsiaalfondi;

6. kutsub üles liikmesriike kiirendama teadusuuringuid koostoimes seitsmenda 
teadusuuringute ja tehnoloogia arengu raamprogrammi tegevusega, et ennetada kahjustusi 
ja minimeerida katastroofide mõju ulatuslikkust, ning kutsub komisjoni üles aitama 
formuleerida spetsiaalset Euroopa maavärinate teadusuuringuprogrammi;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles keskenduma eelkõige mitmes ELi piirkonnas 
ajalooliselt, kultuuriliselt, turismi seisukohalt ja selle kaudu ka majanduslikult oluliste 
vanade ehitiste ja mälestiste, samuti kodanikukaitse seisukohalt strateegiliselt oluliste 
avalike hoonete ja teiste kriitiliselt tähtsate infrastruktuuride parandamise ning hooldamise 
küsimusele;

8. kutsub pädevaid asutusi Euroopa ja liikmesriikide tasandil üles uurima, kas on vajalik 
laiendada ka eurokoodi 8 rakendamist, et hõlmata nii vanu kui ka uusi ehitisi; 

Rahastamine

9. on seisukohal, et tulevikus tuleb ELi struktuurifondide alla käivat infrastruktuuride 
rahastamist siduda tingimusega, et rakendatakse kõiki vajalikke seismilisi kaitsemeetmeid;

10. kutsub üles nõukogu jõudma kaasotsustamismenetluse käigus viivitamatult otsusele uue 
Solidaarsusfondi määruse osas, pidades silmas, et Euroopa Parlament juba avaldas oma 
arvamust 2006. aasta mais tähtaegade ja abikõlbliku tegevuse suhtes, et kahjustustega 
oleks võimalik tegeleda tõhusalt, paindlikult ja õigeaegselt, sealhulgas maavärina 
põhjustatud kahjustustega;

11. juhib tähelepanu vajadusele kaasata teisi olemasolevaid ressursse nagu piirkondlik riigiabi 
ja EIP laenud, mille eesmärk on ennetada ja kõrvaldada maavärina põhjustatud kahjustusi 
ning edendada vajalikke tagatisi;
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Koordineerimine

12. kutsub tungivalt üles looma mehhanismi, mis koordineerib tegevust ühenduse, riigi, 
piirkonna ja kohaliku tasandi esindajate vahel eespoolnimetatud Barnieri aruande vaimus, 
ja nõuab tungivalt, et iga liikmesriik asutaks eraldi kodanikukaitseorgani, mis tegeleks 
nimetatud koordineerimisega;

13. rõhutab oma toetust Euroopa kodanikukaitseüksuse loomisele ja kutsub komisjoni üles 
tegema sellega seoses ettepanekut;

14. rõhutab, et on oluline teha koostööd naabruses asuvate kolmandate riikidega ning lisaks 
muude kolmandate riikidega, mis on maavärinate ohupiirkonnas, eriti nendega, kellel on 
selles valdkonnas kõrgelt arenenud tehnilised teadmised; 

15. kutsub komisjoni hindama kõiki loodusõnnetustega tegelemiseks mõeldud olemasolevaid 
ennetavaid, haldamis- ja kodanikukaitsevahendeid, mida edendatakse mitmete ELi 
poliitikate kaudu (keskkond, ühtekuuluvuspoliitika, teadusuuringud jne) ja tegema 
ettepanekut luua lihtsustamise ja parema koordineerimise huvides keskne ennetus- ja 
haldamisvahend;

o

o    o

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

Sissejuhatus

Maavärinad on terves maailmas ühed kõige surmavamad ja hävitavamad loodusõnnetused, 
mis toovad endaga kaasa tohutul hulgal inimohvreid ning varakahjustusi. Oletatakse, et 20. 
sajandil on maavärinad tapnud kogu maailmas 1,5 miljonit inimest ning üksnes viimase 25 
aasta jooksul on maksma läinud 75 miljardit eurot.

Erinevalt levinud arvamustele esineb ulatuslikke maavärinaid tihti ka ELis. Mitmed riigid ja 
piirkonnad, eriti Lõuna-Euroopas ja Vahemere ääres, on seismiliselt väga aktiivsed. Veelgi 
enam, enamikus ELiga piirnevates riikides, näiteks kandidaatriikides,  ELi naabruspoliitika 
riikides ja Euroopa–Vahemere piirkonna partnerriikides esineb kõrgel määral seismilist 
aktiivsust. Näiteks võib tuua, et 20. sajandil hukkus Itaalias 128 000 inimest, Türgis 99 000, 
endises Nõukogude Liidus 78 000, Kreekas 6600, Rumeenias 2600 ja Alžeerias 5300.

Maavärinatel on kahtlemata väga tõsine lühi- ja pikaajaline mõju piirkondade majandus- ja 
ühiskondlikule elule. Nende negatiivsed tagajärjed mõjutavad infrastruktuuri, tööhõivet, 
loodus- ja kultuuripärandit, keskkonda ja turismi. Teiste sõnadega: maavärinatel on üleüldine 
negatiivne mõju piirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele.

Kuigi erinevate Euroopa piirkondade majandus ja ühiskond on maavärinate tõttu rängalt 
kannatanud, pole nad ELilt saanud mingit abi. Maavärinate tõttu kannatanud alade 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused ning ühiskonna laiemad kihid on äärmiselt 
teadlikud ELi äärmiselt piiratud maavärinavastasest tegevusest ja ükskõiksusest selle teema 
suhtes. Nimelt on Solidaarsusfondi kasutatud maavärinaohvritele kahjude hüvitamiseks ainult 
ühe korra, mis on selges vastuolus sellega, mis toimub teiste loodusõnnetuste korral (näiteks 
üleujutused ja tulekahjud).

Raportöör on seetõttu arvamusel, et vajatakse mitmeid reguleerivaid ja finantsmeetmeid, et 
tugevdada tegevust maavärinate ennetamisel, nendega tegelemisel ja kahjustuste 
kõrvaldamisel, ning parandama koostööd nende ametiasutuste vahel, mis tegelevad 
maavärinatega, ja nende vahel, mis pakuvad avalikku teavet.

A. Edukas maavärina haldamine tegevuste abil, et ennetada, reageerida ja hüvitada 
maavärina põhjustatud kahjustusi

Edukas toimetulek loodusõnnetusega sõltub eelkõige kõikvõimalike ohtude ja meetmete 
õigest hindamisest, et ennetada nende kahjulikku mõju, selle eest kaitsta ja seda leevendada. 
Kui puudub ühtne strateegia iga loodusõnnetuse ja selle eriomaduste kohta, on pärast 
katastroofi võetud meetmed suhteliselt ebatõhusad ning asjaomased organid ja kannatanud 
elanikkond ei mõista neid piisaval määral. Sel põhjusel on raportööri peamine nõudmine, et 
komisjon peaks viivitamatult koostama teatise, milles hinnatakse maavärinaohte ning 
pannakse ette meetmed nendega tegelemiseks, nagu hiljuti tehti näiteks üleujutuste osas.

Lisaks:
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Vältimisabinõud:

1. Üks oluline ennetusmeede (põhineb näiteks Jaapani kogemusel, mis asub seismiselt 
aktiivses piirkonnas) on üldsuse harimise ja teavitamise kampaaniate korraldamine terves 
ELis. Edukas toimetulek maavärina tagajärgedega ja selle kahjuliku mõju leevendamine 
sõltub suures osas sellest, kuidas vältida paanikat ja tagada avalikkuse õige reaktsioon. 
Selliste avaliku teabe kampaaniate puhul ei tohiks piirduda vaid seismiliselt ohtlike 
piirkondade elanikega, vaid hõlmata tuleks kõiki Euroopa elanikke. Kui võtta arvesse, et üks 
peamistest ELi aluspõhimõtetest on kodanike liikuvuse suurendamine, siis on äärmiselt 
tõenäoline, et me kõik puutume mingil hetkel oma elu jooksul kokku maavärinaga.

2. Vajalik on tagada liikmesriikide pädevate tehniliste asutuste, sealhulgas piirkondliku ja 
kohaliku tasandi omade, ning kõikide maavärinatega tegelevate spetsialistide haridus ja 
koolitus. Seetõttu on soovitav, et Euroopa Sotsiaalfondi toel tehtaks jõupingutusi parimate 
lahenduste levitamisel ja vahetamisel.

3. Maavärinad on loodusnähtus, mida me ei suuda hetkel mitte mingil moel ennetada. Kuid 
tehnoloogia kaasabil suudame ennetada ja piirata kahjustuste ulatust. Sel eesmärgil on vaja 
teha märkimisväärseid investeeringuid uue tehnoloogia uurimis- ja arendustegevusse. 
Teadusuuringute seitsmes raamprogramm (2007–2013) juba pakub maavärinatega seotud 
ühise teadustegevuse rahastamist. Raportöör on seisukohal, et liikmesriigid peaksid omalt 
poolt pakkuma sellistele uuringutele rahalisi vahendeid, et ühendatud tegevuse abil mõju 
mitmekordistada. Nimetatud loodusnähtusel on loomulikult ka positiivne külg: asjakohasel 
tegutsemisel ja abi saamisel võib selle valdkonna asjatundlikkusest saada eksporditav kaup 
ning see võib isegi anda tõuke majanduse konkurentsivõimele ja tööhõivele. Raportöör kutsub 
komisjoni üles aitama sõnastada Euroopa maavärinate strateegilist teadusuuringuprogrammi, 
hõlmates seismiliselt ohtlikud piirkonnad, mis võiksid „välilaboritena” oma ebasoodsatest 
looduslikest tingimustest kasu lõigata.

4. Seismiline hinnang ja vajaduse korral ka strateegiliselt oluliste ehitiste ja infrastruktuuri 
uuendamine peab teadusekspertide sõnul olema ELi ennetusabinõude prioriteet. Liikmesriigid
ja komisjon peaksid seega algatama hindamisi geograafilistes vööndites, esmalt keskmise ja 
või kõrge seismilise aktiivsusega vööndites, et klassifitseerida ehitised vastavalt ühtlustatud 
prioriteetidele. „Strateegiliselt oluliste ehitiste ja infrastruktuuri” all peab raportöör 
esmajoones silmas neid ehitisi ja infrastruktuuri, mis on kodaniku- ja ühiskonnakaitse osas 
eluliselt tähtsad, näiteks haiglad, elektrijaamad, elektrivõrgud, sillad, sidevõrgud, koolid ja 
teised ühiskondlikud hooned. Täiendavalt tuleks samasuguse kaitse alla võtta paljude Euroopa 
piirkondade vanad ehitised ja mälestised, mis on märkimisväärselt olulised ajaloo, kultuuri ja 
turismi seisukohalt – ja seetõttu ka majanduse seisukohalt. Me peaksime uurima, kuidas 
Euroopa, riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud tasandid saaksid anda oma panuse, et jätkuvalt 
parandada eelpool mainitud nimistu kaitseabinõusid maavärina vastu. Raportöör tõstaks esile 
vajadust uurida võimalust laiendada eurokoodi 8 rakendamist (seoses maavärinakindlate 
ehitiste standarditega), et hõlmata lisaks uutele ehitistele ka vanemad, mille jaoks lisatakse 
spetsiaalne kohustus.

Päästeabinõud?

1. Euroopa Liit saab peatselt täiustatud ühenduse kodanikukaitse mehhanismi. Raportöör 
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kutsub komisjoni ja liikmesriike üles keskenduma selle mehhanismi rakendamisel just 
maavärinatele. Raportöör nõuab ka, et asjaomastes ühenduse vahendites võetaks maavärinaid 
tõsiselt arvesse. Näiteks tuleks kaalutleda, kas ELi seire- ja teabekeskus kajastab maavärinaid 
piisaval määral ning kas oleks vaja täiendavaid vahendeid varase hoiatamise instrumentide 
toetamiseks.

2. Tuleb vastu võtta ühenduse ühistegevuse tehniline protokoll, et tegeleda maavärinate 
põhjustatud ulatuslike katastroofidega, rõhutades erinevate riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste võimalikku rolli ja anda suuniseid, et tagada kriitiliselt oluliste infrastruktuuride 
tõhus kaitse. Võimalik, et kõige pakilisemalt vajatakse pärast katastroofi meetmeid, et tagada 
juurdepääs sidevahendite infrastruktuurile, energiavõrkudele, haiglatele, sildadele, 
sadamatele, lennujaamadele jne. Seetõttu on äärmiselt hädavajalik panna enne kirja kõik 
võimalikud maavärinastsenaariumid ja hinnata nende oletatavat mõju.

Hüvitusabinõud

Tõhusad ja kiired meetmed vältimatute kahjustuste kõrvaldamiseks on otsustava tähtsusega, 
määrates kindlaks selle, kui kiirelt või aeglaselt piirkond maavärinast taastub. See kehtib eriti 
ebasoodsamates tingimustes olevate piirkondade kohta, nagu lähenemiseesmärgi piirkonnad, 
madala või kahaneva rahvastikutihedusega piirkonnad ja mägised, saare-, piirialad, kõrvalised 
ja äärepoolseimad piirkonnad. Sellises piirkonnas toimunud maavärin võib nende arengu 
järsult katkestada või muuta nende olukorra eriomaduste tõttu isegi viletsamaks kui enne.

Seetõttu on kiirus, millega liikmesriik maavärina põhjustatud kahjuga tegeleb, ja 
ühendusepoolne solidaarsus kannatanud piirkondadega äärmiselt tähtis (vaata all lõiku B).

B. Rahastamine

1. Uue kodanikukaitse rahastamisvahendi (vt eespool) rakendamise raamistikus on 
maavärinatega arvestamine äärmiselt oluline.

2. Raportöör on seisukohal, et tulevikus peab ühtekuuluvuspoliitikas tõsiselt arvesse võtma ka 
maavärinate põhjustatud kahjustusi. Ta teeb ettepaneku, et tulevikus rahastatakse 
infrastruktuuriprojekte ühtekuuluvuspoliitika kaudu alusel, et see vastab kõikidele vajalikele 
ja rahvusvaheliselt tunnustatud maavärinavastastele kaitse-eeskirjadele.

3. Tundub, et nõukogu on põhjendamatult viivitanud Solidaarsusfondi kohandamisega.
Nõukogu peab selle olukorra viivitamatult parandama ja tagama, et selle vahendi abil on 
tulevikus võimalik käsitleda tõhusalt, paindlikult ja kiirelt loodusõnnetuste tekitatud 
kahjustusi, sealhulgas maavärinate tekitatuid. Paindlikkuse puudumine, eriti seoses tähtaegade 
ja abikõlbliku tegevusega, on tähendanud seda, et maavärinaohvrite vajadusi on suures osas 
eiratud (nagu eelnevalt mainiti, on seda fondi maavärina puhul kasutatud vaid ühe korra).

4. Komisjon peaks lisaks viivitamatule abile soodustama ka teisi rahastamisviise, näiteks 
piirkondlik riigiabi või laenud Euroopa Investeerimispangast. Ainult sel viisil on võimalik 
tagada ressursside piisav tase, et tegeleda ulatuslikult kompleksse maavärina nähtusega.

C. Koordineerimine
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1. Kogemus näitab, et loodusõnnetustega tegelemise kõige nõrgemad kohad peituvad 
ühenduse, riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi organite (tuletõrjeteenistus, kiirabiüksused, 
politsei, mägede päästemeeskonnad, mere- ja kaevanduspäästeteenistused) koordineerimises, 
koostöös ja paindlikkuses. Endise voliniku Michel Barnieri 2006. aasta mais tehtud 
ettepanekud on radikaalsed, kuid toetuvad ELi aluspõhimõtetele: solidaarsusest ja Euroopa 
ühiselust tulenevale lisandväärtusele.  

Raportöör peab nii soovitavaks kui ka võimalikuks, et iga liikmesriik – või mõnel juhul ka 
piirkond – peaks arendama ja täiustama vahendeid ning tehnilisi teadmisi mingis kindlas 
valdkonnas, mida saaks „laenata” teisele liikmesriigile või piirkonnale, mis seda vajab. 
Koondagem oma jõupingutusi, et saavutada paremaid tulemusi napimate ressursside abil.

Sellises kooskõlastamisvaimus nõuab raportöör tungivalt liikmesriike looma keskset 
kodanikukaitseteenistust, mis toetaks koordineerimist, ja toetab avalikult Euroopa 
kodanikukaitseüksuse loomist ning kutsub komisjoni üles sel eesmärgil tegema õigusakti 
ettepanekut.

2. Selleks, et tõhusalt maavärinatega tegeleda, ei piisa sellest, et koordineerimine toimub vaid 
Euroopa tasandil. Vajalik on ka koostöö kolmandate riikidega, eriti just naaberriikidega, mis 
on seismiliselt aktiivses piirkonnas. Koostöö võiks toimuda mitmel tasandil: esialgu peaks 
toimuma tehnosiire ja parimate lahenduste vahetamine riikidega, milles arendatakse vajalikke 
teadmisi. Teiseks tuleks teha tehnilist koostööd, et reageerida maavärinatele tõhusamalt.

3. Lõpuks, võttes arvesse, et mitmesuguste ELi poliitikate kaudu (keskkond, 
ühtekuuluvuspoliitika, teadusuuringud jne) edendatavaid erinevaid loodusõnnetustega seotud 
ennetavaid, haldamis- ja kodanikukaitsemeetmeid, asub raportöör seisukohale, et komisjon 
peaks kõik olemasolevad vahendid koondama. Kui hindamisel peaks selguma selle 
vajalikkus, teeb raportöör ettepaneku, et õigusloome lihtsustamise ja parandatud koostöö 
nimel, peaks mõtlema tsentraliseeritud vahendi loomisele, mis tegeleks loodusõnnetuste, 
sealhulgas maavärinate, ennetamise ja haldamisega.


