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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

maanjäristysten alueellisista vaikutuksista

(2007/2151(INI))

Euroopan parlamentti, joka

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

– ottaa huomioon neuvoston 5. maaliskuuta 2007 tekemän päätöksen 2007/162/EY, 
Euratom pelastuspalvelun rahoitusvälineen perustamisesta1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Tulviin liittyvä riskien hallinta – Tulvien 
ehkäisy, torjunta ja lieventäminen" (KOM(2004)0472),

– ottaa huomioon 18. toukokuuta 2006 luonnonkatastrofeista (tulipalot, kuivuus ja tulvat) –
aluekehitysnäkökulmat antamansa päätöslauselman2,

– ottaa huomioon säännökset, jotka koskevat rakennerahastoja ohjelmakaudella 2007–2013,

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä 18. toukokuuta 2006 hyväksymänsä kannan 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 2006/.../EY Euroopan 
unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta3,

– ottaa huomioon 4. syyskuuta 2003 hellekesän seurauksista antamansa päätöslauselman4,

– ottaa huomioon Michel Barnierin toukokuussa 2006 esittelee kertomuksen "Euroopan 
pelastuspalvelujoukot: Euroopan apu",

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan 5. kesäkuuta 2007 järjestämän 
julkisen kuulemistilaisuuden "Luonnonkatastrofit ja Euroopan unionin rahoitus",

– ottaa huomioon tulokset, jotka saavutettiin komission vuonna 2000 järjestämässä
Workshop on Mitigation of Seismic Risk -työryhmän kokouksessa sekä Euroopan 
insinöörien maanjäristysten torjumista edistävän yhdistyksen Lissabonissa vuonna 2005
järjestämässä Workshop on Reducing Earthquake Risk in Europe -työryhmän 
kokouksessa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön ja ... valiokunnan lausunnon
(A6-0000/2007),

  
1 EUVL L 71, 10.3.2007, s. 9.
2 EUVL C 297 E, 7.12.2006, s.  369.
3 EUVL C 297 E, 7.12.2006, s.  331.
4 EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 382.
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A. ottaa huomioon, että 1,5 miljoonaa ihmistä on menettänyt henkensä maanjäristyksissä 
ympäri maailmaa 1900-luvulla, ja maanjäristysten aiheuttamien tuhojen arvoksi on 
arvioitu 75 miljardia euroa pelkästään edellisen vuosisadan viimeisen 25 vuoden aikana,

B. ottaa huomioon, että laajat Euroopan unionin alueet erityisesti Italia, Kreikka, Romania, 
Bulgaria, Kypros sekä Slovenia ovat erityisen alttiita maanjäristyksille, mutta 
maanjäristysten uhka on huomattava myös muissa jäsenvaltioissa, kuten Saksassa, 
Itävallassa, Tšekin tasavallassa, Ranskassa, Espanjassa, Portugalissa sekä Maltalla,

C. ottaa huomioon, että valtaosa uusista ehdokasvaltioista, Euroopan naapuruuspolitiikan 
piiriin kuuluvista valtioista sekä Euro–Välimeri-alueen kumppanuusvaltioista on
huomattavan alttiita maanjäristyksille,

D. ottaa huomioon, että aikajaksolla 2002–2007 maanjäristykset olivat neljänneksi yleisin 
luonnonkatastrofi jäsenvaltioissa ja ehdokasvaltioissa, mistä huolimatta Euroopan 
unionissa maanjäristyksiin ei suhtauduta samalla vakavuudella ja kuin muihin 
luonnonilmiöihin, joihin on varauduttu kokonaisvaltaisemmin, mistä johtuen Euroopan eri 
alueet jäävät vaille Euroopan unionin apua, ja ainoastaan yhdessä maanjäristystapauksessa 
solidaarisuusrahastosta on saatu tukea,

E. ottaa huomioon, että maanjäristyksillä on vakavia niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin
vaikutuksia alueiden talouteen, ja ne vaikuttavat erityisen haitallisesti infrastruktuuriin, 
työllisyyteen, luonnon- ja kulttuuriperintöön, ympäristöön ja matkailuun, toisin sanoen 
niillä on kaiken kaikkiaan kielteinen vaikutus taloudelliseen ja sosiaaliseen koheesioon,

F. ottaa huomioon, että alueelliset ja paikalliset tahot ovat korvaamattomia maanjäristyksiä 
koskevissa ennaltaehkäisy- ja hallintatoimenpiteissä sekä maanjäristysten seurauksien
lieventämisessä, minkä vuoksi vaaditaan myös toimia edellä mainittujen tahojen 
aktivoimiseksi sekä valistusta ja väestön kouluttamista,

G. ottaa huomioon, että maanjäristysten riskien hallintaa koskevia ennaltaehkäisy- ja 
kunnostustoimenpiteitä voidaan tehostaa yhteisön eri välineiden, kuten rakennerahastojen 
tai yhteisön pelastuspalvelujen avulla,

H. ottaa huomioon, että verrattuna muihin maapallon alueisiin Euroopalle on ominaista 
toisaalta kohonnut alttius maanjäristyksille mutta toisaalta myös korkeatasoinen
teknologiaosaaminen, mistä huolimatta Japaniin ja Yhdysvaltoihin ja jopa Kiinaan
verrattuna, Euroopan unioni sijoittaa huomattavasti vähemmän varoja uuden tekniikan 
tutkimiseen ja kehittämiseen sekä pelastuspalvelualaan suojatakseen aluettaan kyseiseltä 
luonnonilmiöltä,

I. ottaa huomioon, että Euroopan unionin maanjäristyksiä koskevan teknologiatietämyksen 
säilyttäminen ja parantaminen on erittäin tärkeää ja asianmukaisilla toimilla kyseistä 
tietämystä voidaan menestyksekkäästi ja tuottoisasti hyödyntää myös vientituotteena, 
minkä lisäksi maanjäristyksille alttiit alueet voidaan muuttaa luonnonvaraisiksi 
laboratorioiksi ja näin ollen kääntää niiden epäedullisuus eduksi,

J. ottaa huomioon, että alueelliset ja paikalliset tahot, joiden elämään maanjäristykset
vaikuttavat kouriintuntuvasti, sekä tiedeyhteisö, insinöörit ja laajat kansanosat ovat 
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tyytymättömiä ja huolestuneita siitä, että yhteisön toiminta ja kiinnostus suojautumiseen
maanjäristyksiltä on rajoittunutta,

Toimenpiteet: ennaltaehkäisy, reagointi ja tuhojen korjaaminen

1. pyytää komissiota laatimaan välittömästi tiedonannon maanjäristysten riskien arvioinnista, 
ennaltaehkäisystä, hallinnasta sekä varo- ja kunnostustoimenpiteistä;

2. katsoo, että komission on laadittava Euroopan yhteiset tekniset toimintatavat 
maanjäristysten aiheuttamien suurkatastrofien varalta kiinnittäen erityistä huomiota 
keskeisiin liikenteen, energian, televiestinnän ja terveydenhuollon 
infrastruktuurikohteisiin sekä tehtäviin, joista kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset voivat ottaa vastuun;

3. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota suhtautumaan maanjäristyksiin niiden vaatimalla 
vakavuudella pelastuspalveluja koskevan tarkastetun lainsäädäntökehyksen laatimis- ja 
täytäntöönpanoprosessissa;

4. korostaa, että on välttämätöntä toteuttaa tiedotus- ja valistuskampanjoita koko Euroopan 
unionissa;

5. kannustaa komissiota edistämään maanjäristysten riskien hallintaan erikoistuneille tahoille
tarkoitettuja erityisiä eurooppalaisia koulutusohjelmia sekä parhaiden
ammattikäytänteiden vaihtoa ja kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään Euroopan 
sosiaalirahastoa tähän tarkoitukseen;

6. pyytää jäsenvaltioita nopeuttamaan tutkimusta, joka koskee tuhojen ennaltaehkäisyä ja 
vähentämistä osana tutkimuksen ja teknologian kehittämisen seitsemännen puiteohjelman 
toimia, sekä kehottaa komissiota tukemaan erityisen eurooppalaisen maanjäristysten
tutkimusta koskevan asialistan laatimista;

7. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota kysymykseen, joka 
koskee toisaalta monien Euroopan unionin alueiden kannalta historiallisesti, kulttuurisesti, 
matkailun ja laajemmin talouden näkökulmasta merkittävien vanhojen rakennusten ja 
muistomerkkien ja toisaalta pelastuspalvelujen kannalta strategisesti merkittävien julkisten 
rakennusten ja keskeisten infrastruktuurikohteiden kunnostamista ja säilyttämistä;

8. kehottaa Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden kansallisia toimivaltaisia tahoja tutkimaan 
tarvetta laajentaa eurokoodi 8:n soveltamista vanhoihin rakennuksiin uusien lisäksi;

Rahoitus

9. arvioi, että kaikkiin maanjäristyksiltä suojaaviin toimiin ryhtyminen on tulevaisuudessa
ehdoton edellytys infrastruktuurihankkeisiin tarkoitettujen määrärahojen myöntämiseen 
Euroopan unionin rakennerahastoista;

10. kehottaa neuvostoa enempää viivyttelemättä päättämään yhteispäätösmenettelyn kautta
uudesta solidaarisuusrahastoa koskevasta säädöksestä ottaen huomioon, että Euroopan 
parlamentti on jo toukokuussa 2006 ilmaissut kantansa aikarajoista ja tukikelpoisista 
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toimista, jotta se voisi tehokkaasti, joustavasti ja hyvissä ajoin puuttua aiheutuneisiin
vahinkoihin, myös maanjäristysten aiheuttamiin;

11. korostaa, että on käytettävä myös muita olemassa olevia keinoja, kuten valtion aluetukia 
tai Euroopan investointipankin lainoja, maanjäristysten aiheuttamien vahinkojen 
ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen sekä asianmukaisten vakuutusten edistämiseen;

Koordinointi

12. esittää vetoomuksen luoda mekanismeja, joiden avulla voidaan koordinoida yhteisöllisiä, 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia tahoja edellä mainitun Barnierin laatiman 
kertomuksen hengessä ja kannustaa jokaista jäsenvaltiota perustamaan 
pelastuspalveluviraston, jonka tehtävä on huolehtia kyseisestä koordinoinnista;

13. toistaa kannattavansa eurooppalaisten pelastuspalveluvoimien perustamista ja kehottaa 
komissiota antamaan asiaa koskevan päätösehdotuksen;

14. alleviivaa, että yhteistyö on tärkeää kolmansien naapurivaltioiden sekä muiden sellaisten, 
erityisesti asianmukaista teknistä tietämystä edistäneiden, kolmansien valtioiden kanssa, 
joissa maanjäristykset vaikuttavat kouriintuntuvasti ihmisten elämään;

15. pyytää komissiota arvioimaan kaikki olemassa olevat luonnonkatastrofien varalle 
tarkoitetut ennaltaehkäisy- ja hallintakeinot sekä kansalaisten suojeluun tarkoitetut keinot, 
joita edistetään Euroopan unionin eri politiikoilla (ympäristö, koheesiopolitiikka, tutkimus 
jne.) ja ehdottamaan, yksinkertaistamista ja parempaa koordinointia silmällä pitäen, 
keskitettyä ennaltaehkäisyyn ja hallintaan tarkoitettua välinettä;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä alueiden komitealle.
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PERUSTELUT

Johdanto

Maanjäristykset kuuluvat luonnonkatastrofeihin, jotka aiheuttavat maailmanlaajuisesti eniten 
ihmisuhreja ja tuhoja. Ihmisuhrien ja omaisuusvahinkojen määrät ovat valtavat. Arvioiden
mukaan maanjäristykset olivat syynä 1,5 miljoonan ihmisen kuolemaan 1900-luvulla ja niiden 
aiheuttamien kustannuksien arvellaan olevan 75 miljardia euroa pelkästään 1900-luvun 
viimeisellä neljänneksellä.

Vastoin yleisiä uskomuksia myös Euroopan unionin alueella sattuu usein maanjäristyksiä, 
joiden seuraukset ovat erittäin vakavat. Monet valtiot ja alueet, varsinkin Etelä-Euroopassa ja 
Välimeren alueella, ovat erittäin alttiita maanjäristyksille. Lisäksi valtaosa Euroopan unionia 
ympäröivistä valtioista, toisin sanoen suurin osa ehdokasvaltioista, Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvista valtioista sekä Euro–Välimeri-alueen 
kumppanuusvaltioista on erittäin maanjäristysalttiita. Esimerkin vuoksi mainittakoon, että
1900-luvulla sattuneissa maanjäristyksissä 128 000 ihmistä menetti henkensä Italiassa, 99 000 
Turkissa, 78 000 entisen Neuvostoliiton alueella, 6 600 Kreikassa, 2 600 Romaniassa ja 5 300 
Algeriassa.

On ilmeistä. että maanjäristyksillä on erittäin vakavia niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin 
seurauksia alueiden taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään. Niiden tuhoisat seuraukset 
ulottuvat infrastruktuuriin, työllisyyteen, luonnon- ja kulttuuriperintöön, ympäristöön ja
matkailuun. Toisin sanoen maanjäristykset vaikuttavat kaiken kaikkiaan kielteisesti alueiden 
taloudelliseen ja sosiaaliseen koheesioon.

Vaikka maanjäristykset ovat ajoittain aiheuttaneet vakavaa tuhoa Euroopan unionin eri 
alueiden talouksille ja yhteiskunnille, kyseiset alueet ovat silti jääneet ilman Euroopan 
unionin tukea. Maanjäristysalttiiden alueiden alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä laajat
kansanosat ovat tuskallisen selvillä siitä, että Euroopan unionin toiminta ja kiinnostus
suojautumiseen maanjäristyksiltä on hyvin rajoittunutta. Kuvaavaa on, että toisin kuin muiden
tuhoja aiheuttaneiden luonnonkatastrofien (esimerkiksi tulvien ja tulipalojen) tapauksissa 
solidaarisuusrahastosta on myönnetty ainoastaan kerran varoja maanjäristyksen uhreille
maksettaviin korvauksiin.

Sen vuoksi esittelijä uskoo, että on ryhdyttävä säädöksiä ja rahoitusta koskeviin 
toimenpiteisiin, joiden avulla voidaan vahvistaa ennaltaehkäisyä, reagointia ja tuhojen 
korjaamista koskevia toimia ja parantaa maanjäristysten riskien hallintaan osallistuvien 
tahojen välistä koordinointia sekä väestön valistamista.

A. Maanjäristysten onnistunut hallinta ennaltaehkäisy-, reagointi- ja korjaustoimien avulla

Luonnonkatastrofien hallinta vaatii ennen kaikkea kaikkien niihin liittyvien riskien, kaikkien 
mahdollisten ennaltaehkäisy- ja varotoimenpiteiden sekä vahinkoja aiheuttavien seurauksien 
hillitsemistä edistävien toimien asianmukaista kartoittamista. Luonnonkatastrofin sattuessa
toimista ei voida suoriutua yhtä tuloksellisesti eivätkä asianosaiset tahot ja katastrofin uhriksi 
joutunut väestö voi omaksua toimintaohjeita riittävän tehokkaasti ilman etukäteen laadittua 
yhtenäistä luonnon uhkia koskevaa strategiaa, jossa kunkin uhan erityispiirteet on otettu 
huomioon. Sen vuoksi esittelijän ensisijainen vaatimus on, että komissio laatii välittömästi 
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tiedonannon maanjäristysten riskien arvioinnista sekä niiden vaatimista hallintatoimista, kuten 
se toimi vastikään esimerkiksi tulvia koskevassa kysymyksessä.

Lisäksi,

Ennaltaehkäisyä koskevat toimenpiteet

1. Ensisijaisen tärkeä ennaltaehkäisyä koskeva toimenpide (Japanin kaltaisten 
maanjäristyksille alttiiden maiden standardien mukaisesti) on kansalaisille tarkoitettujen 
tiedotus- ja valistuskampanjoiden toteuttaminen koko Euroopan unionissa. Oikeaoppinen 
maanjäristysten hallinta ja vahinkoa aiheuttavien seurauksien hillintä on suurelta osin 
riippuvainen siitä, että ihmiset pysyvät rauhallisina ja toimivat oikein. Kyseisiä 
kampanjoita ei pidä rajoittaa koskemaan ainoastaan erittäin maanjäristyksille alttiiden 
alueiden väestöä, vaan ne on suunnattava kaikille Euroopan unionin kansalaisille. Kun 
otetaan huomioon, että tärkeä tavoite on kansalaisten liikkuvuuden lisääminen Euroopan 
unionissa, jokainen kansalainen saattaa suurella todennäköisyydellä joutua kokemaan 
maanjäristyksen jossain elämänsä vaiheessa.

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten teknisten tahojen edustajien kouluttaminen ja valistaminen
on välttämätöntä, mukaan lukien alueelliset ja paikalliset toimijat sekä kaikkien sellaisten 
erikoisalojen edustajat, joiden tehtävät liittyvät maanjäristysten hallintaan. Näin ollen asiaa 
koskevien käytänteiden jatkuva levittäminen ja vaihto on toivottavaa, myös Euroopan 
sosiaalirahaston tuella.

3. Maanjäristys on luonnonilmiö, jonka ilmenemismuotoa ihminen ei ole kyennyt 
muuttamaan käytössään olevilla keinoilla tähän päivään mennessä. Tekniikan avulla 
ihminen kuitenkin pystyy hillitsemään vahinkojen laajuutta etukäteen. Sen vuoksi tarvitaan 
huomattavia investointeja tutkimukseen ja uuden tekniikan kehittämiseen. Tutkimuksen 
seitsemänteen puiteohjelmaan kaudelle 2007–2013 on jo sisällytetty suunnitelma 
maanjäristysten tutkimusta koskevien yhteistyötoimenpiteiden rahoittamisesta. Esittelijä 
uskoo, että myös jäsenvaltioiden olisi osaltaan tuettava alan tutkimusta, jotta eri toimien 
yhdistelmästä syntyisi kerrannaisvaikutuksia. Kyseistä luonnonilmiötä voidaan siis 
tarkastella jopa myönteisestä näkökulmasta: kyseisen alan teknologiatietämyksestä voi 
syntyä vientituote, jos sitä edistetään asianmukaisilla toimilla, mikä puolestaan lisää 
talouden kilpailukykyä ja työllisyyttä. Esittelijä kehottaa, että komissio ryhtyy tukemaan 
Euroopan unionin maanjäristyksiä koskevan strategisen tutkimusasialistan laatimista siten, 
että sen toteutuksessa käytetään maajäristyksille alttiita alueita ikään kuin 
"luonnonvaraisina laboratorioina", jolloin alueiden luontaisesti epäedulliset piirteet 
voidaan kääntää ehkä jopa niiden eduksi.

4. Aiheeseen erikoistuneiden tiedemiesten mukaan maanjäristysten riskien arvioinnin ja, 
mikäli siihen on tarvetta, strategisesti merkittävien rakennusten ja infrastruktuurikohteiden 
tason parantamisen on oltava ensisijaisessa asemassa EU:n ennaltaehkäisyä koskevissa 
toimissa. Näin ollen on tarkoituksenmukaista, että jäsenvaltiot ja komissio käynnistävät 
arviointien laatimisen ennen kaikkea sellaisilla maantieteellisillä vyöhykkeillä, joiden 
alttius maanjäristyksille on keskimääräinen tai erittäin korkea tavoitteena laatia yhtenäinen 
ensisijaisia toimia koskeva luettelo, jonka perusteella rakennukset voidaan asettaa 
tärkeysjärjestykseen. Strategisesti merkittäviksi rakennuksiksi ja infrastruktuurikohteiksi 
esittelijä käsittää ensinnäkin sellaiset kansalaisten suojelun ja yhteiskunnalliselta kannalta 
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elintärkeät rakennukset ja infrastruktuurikohteet, kuten sairaalat, paloasemat, energian 
tuotantolaitokset ja sen siirtämiseen tarkoitetut verkot, sillat, televiestintäverkot, koulut ja 
muut julkiset rakennukset. Suojeltavien kohteiden piiriin on sisällytettävä myös useiden 
Euroopan unionin alueiden näkökulmasta historiallisesti, kulttuurisesti sekä matkailun ja 
näin ollen myös talouden kannalta merkittävät vanhat rakennukset ja muistomerkit.
Kaikkia yllä mainittuja toimia varten on tutkittava, miten Euroopan unioni, kansalliset, 
alueelliset ja paikalliset tahot voivat osallistua maanjäristysten aiheuttamien riskien 
varotoimenpiteiden jatkuvaan parantamiseen. Esittelijä korostaa erityisesti tarvetta 
laajentaa eurokoodi 8:n (rakennusten maanjäristysten torjuntaan tarkoitetut standardit) 
soveltaminen uusien lisäksi vanhoihin rakennuksiin, joiden varalle on suunnitteilla 
asianmukaisia velvoitteita.

Reagointia koskevat toimenpiteet

1. Euroopan unioni saa pian parannetun yhteisön pelastuspalvelumekanismin. Esittelijä 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään sen täytäntöönpanovaiheessa erityistä 
painoarvoa maanjäristyksiin. Lisäksi esittelijä kehottaa ottamaan maanjäristykset vakavasti 
huomioon myös kaikkien asianmukaisten yhteisön välineiden avulla. On esimerkiksi 
tutkittava, kattaako EU:n seuranta- ja tiedotuskeskus ilmiön riittävällä tavalla ja 
tarvitaanko ennakkovaroitukseen tarkoitettujen välineiden tehostamista.

2 Maanjäristyksen aiheuttaman suurkatastrofin varalta on oltava olemassa yhteisön yhteiset 
tekniset toimintatavat, joissa on kiinnitetty erityishuomiota tehtäviin, joista kansalliset, 
alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat kantaa vastuun ja joissa on annettu 
suuntaviivoja keskeisten infrastruktuurikohteiden suojelusta. Katastrofin tapahduttua
kiireellisintä on epäilemättä varmistaa esimerkiksi televiestintä infrastruktuurin,
energiaverkkojen, sairaaloiden, siltojen, satamien ja lentokenttien toiminta. Sen vuoksi on 
ehdottoman tärkeää kartoittaa etukäteen kaikki mahdolliset maanjäristysskenaariot ja 
arvioida ennustettavissa olevat menetykset.

Korjaustoimenpiteet

Korjaustoimenpiteiden tuloksellisuus ja tahti vaikuttavat ratkaisevasti siihen, kuinka nopeasti
tai hitaasti maanjäristyksestä kärsinyt alue toipuu entiselleen. Tämä koskee erityisesti 
epäsuotuisassa asemassa olevia alueita, joita ovat esimerkiksi koheesiotavoitteen piiriin 
kuuluvat, väentiheydeltään pienet, väestökadosta kärsivät, vuoristo-, saaristo- ja raja-alueet 
sekä syrjäiset ja erittäin syrjäiset seudut. Maanjäristys näillä alueilla saattaa merkitä alueiden 
kehityskulun katkeamista väkivaltaisesti tai niiden joutumista entistä epäsuotuisampaan 
asemaan, kun otetaan huomioon niiden erityispiirteet.

Näin ollen se, miten nopeasti jäsenvaltiot ryhtyvät vahinkojen korjaamiseen, sekä yhteisön 
maanjäristyksistä kärsineille alueille osoittama solidaarisuus on ratkaiseva (ks. kohta B).

B. Rahoitus

1. Osana uutta pelastuspalvelujen rahoitusvälineen (ks. yllä) täytäntöönpanoa on keskeistä 
ottaa huomioon maanjäristykset.

2. Esittelijä katsoo, että koheesiopolitiikassa on tulevaisuudessa otettava ehdottomasti
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huomioon maanjäristysten aiheuttamat vahingot. Esittelijä ehdottaa, että tulevaisuudessa 
infrastruktuurihankkeiden rahoittaminen koheesiopolitiikan perusteella edellyttäisi 
kaikkien maanjäristysten aiheuttamien riskien suojelua koskevien kansainvälisesti 
tunnustettujen määräysten kunnioittamista.

3. Vaikuttaa siltä, että neuvosto on perusteetta viivytellyt solidaarisuusrahaston 
mukauttamista. Kyseinen toimenpide on suoritettava välittömästi, jotta kyseistä välinettä 
voidaan käyttää tuloksellisesti, joustavasti ja ajoissa luonnonkatastrofien, myös
maanjäristysten hallintaan. Joustamattomuudesta, joka koskee erityisesti aikarajoja ja 
kyseisestä rahastosta rahoitettavia tukikelpoisia toimia, on ollut seurauksena, että 
maanjäristysten uhrien tarpeita ei ole käytännöllisesti katsoen pystytty kattamaan (kuten 
aikaisemmin mainittiin, rahaston varoja on käytetty tähän päivään mennessä ainoastaan 
kerran maanjäristystapauksessa).

4. Komission kannattaa edistää suorien tukien lisäksi muita rahoitusmuotoja, kuten valtion 
aluetukia tai Euroopan investointipankin lainoja. Ainoastaan siten voidaan varmistaa, että 
varoja on riittävästi, jotta vaikutuksiltaan moniulotteiseen maanjäristysilmiöön voidaan 
puuttua kokonaisvaltaisesti.

C. Koordinointi

1. Kokemus on osoittanut, että suurimmat puutteet luonnonkatastrofien sattuessa liittyvät 
yhteisön, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason koordinointiin, yhteistyöhön sekä 
asianosaisten tahojen keskinäiseen joustavuuteen (palokunta, ensiapuyksiköt, poliisi, 
vuoristo-onnettomuuksiin erikoistuneet pelastusjoukot, meripelastusjoukot sekä 
kaivosonnettomuuksiin erikoistuneet pelastusjoukot). Vaikka entisen komission jäsenen 
Michel Barnierin toukokuussa 2006 tekemät ehdotukset ovat radikaaleja, ne perustuvat 
kuitenkin Euroopan unionin perusperiaatteisiin: solidaarisuuteen ja eurooppalaisen 
rinnakkaiselon mukanaan tuomaan lisäarvoon. Esittelijän mielestä on toivottavaa ja 
tavoittelemisen arvoista, että jokainen jäsenvaltio, ja joissain tapauksissa myös alue,
kehittää ja viimeistelee tietyn alan laitteistoja tai myös teknistä tietämystä "lainatakseen" 
niitä tapauskohtaisesti sellaisille tahoille, jotka niitä tarvitsevat. Parempien tuloksien 
aikaansaamiseksi ponnistukset on keskitettävä, tai muussa tapauksessa vähemmillä varoilla 
on saatava aikaan enemmän. Nämä koordinointia koskevat ajatukset huomioon ottaen 
esittelijä kehottaa jäsenvaltioita perustamaan pelastuspalveluihin keskittyviä 
keskusyksiköitä, jotka edistävät koordinointia, minkä lisäksi esittelijä asettuu avoimesti 
kannattamaan eurooppalaisten pelastuspalveluvoimien perustamista kehottaen komissiota 
laatimaan asianmukaisen lainsäädäntöehdotuksen.

2. Ainoastaan Euroopan unioniin rajoittuva yhteistyö ei riitä maanjäristysten tehokkaaseen 
hallintaan. Yhteistyötä on tehtävä myös kolmansien maiden kanssa erityisesti
naapurivaltioiden sekä maanjäristyksille alttiiden valtioiden kanssa. Yhteistyötä voidaan 
kehittää eri osa-alueilla: ensinnäkin on tarkoituksenmukaista, että teknologiatietämystä 
siirretään ja parhaita käytänteitä vaihdetaan sellaisten valtioiden kanssa, joissa asiaa 
koskevaa teknologiatietämystä kehitetään. Toiseksi voidaan harjoittaa teknistä yhteistyötä, 
jotta maanjäristyksiin reagoiminen toteutuisi tehokkaammin.

3. Lopuksi esittelijä toteaa, että luonnonkatastrofien ennaltaehkäisyyn, hallintaan ja siviilien 
suojeluun on olemassa moninaisia keinoja, joita tuetaan yhteisön eri politiikoilla 



PR\677961FI.doc 11/11 PE 392.190v01-00

FI

(ympäristö, koheesiopolitiikka, tutkimus jne.), ja katsoo, että komission olisi otettava 
kokonaisvaltaisesti huomioon kaikki olemassa olevat keinot. Esittelijä ehdottaa, pitäen 
silmällä lainsäädännön yksinkertaistamista ja koordinoinnin parantamista, että harkitaan
luonnonkatastrofien varalle tarkoitetun keskitetyn ennaltaehkäisyyn ja hallintaan 
tarkoitetun välineen perustamista, jonka toimialaan sisältyisivät myös maanjäristykset, 
edellyttäen kuitenkin, että käsiteltyään olemassa olevia keinoja komissio katsoo kyseisen 
välineen perustamisen tarpeelliseksi.
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