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LYHYET PERUSTELUT 

Valmistelija suhtautuu myönteisesti unionin nykyisen pelastuspalvelumekanismin 

muuttamista koskevaan ehdotukseen, jonka tarkoituksena on varmistaa, että unioni voi tarjota 

kansalaisilleen Euroopassa ja sen ulkopuolella aiempaa parempaa kriisi- ja hätäapua. Hän 

muistuttaa, että unionin pelastuspalvelumekanismi on yksi konkreettisimmista EU:n 

perusarvoihin kuuluvan solidaarisuuden osoituksista.  

Valmistelija korostaa, että paras tapa suojautua on investoida ennaltaehkäisyyn ja 

katastrofivalmiuteen paitsi siksi, että näin mahdollisuudet pelastaa ihmishenkiä ja estää 

inhimillinen kärsimys ovat suurimmat niin myös siksi, että siten voidaan välttää huomattavat 

korjauskustannukset katastrofin sattuessa. Komission omien laskelmien mukaan 

katastrofivalmiuteen kulutettu euro säästää jopa seitsemän euroa avustustoimissa. 

Valmistelija on ehdottomasti sitä mieltä, että nykyistä järjestelmää olisi pitänyt muuttaa jo 

kauan sitten. Nykyisen vapaaehtoisen järjestelmän riittämättömyys on tullut tuskallisesti ilmi 

unionin reagoinnissa moniin viimeaikaisiin katastrofeihin erityisesti käytettävissä olevien 

varojen puutteena vuosien 2016 ja 2017 metsäpalojen aikana, jolloin metsäpaloihin liittyvistä 

17 avunpyynnöstä ainoastaan 10:een pystyttiin vastaamaan ja niihinkin usein vasta 

huomattavien viivästysten jälkeen, minkä seurauksena yli 100 ihmishenkeä menetettiin. 

Useissa raporteissa on myös korostettu nykyisiä puutteita tiettyjen kriittisten 

avustusvalmiuksien saatavuudessa erityisesti metsäpalojen torjuntaan tarkoitettujen 

lentokoneiden, suojien ja mahdollisesti muunlaisten resurssien osalta.  

Valmistelija katsoo, että asianmukaisin ja tehokkain tapa nykyisen kehyksen puutteiden 

poistamiseksi on ehdotettu kahden täydentävän pilarin muodostama rakenne, joka koostuu 

toisaalta jäsenvaltioiden ennakkoon sitomien avustusvalmiuksien reservistä, Euroopan 

pelastuspalvelureservistä, ja toisaalta niin sanotusta erityisestä avustusvalmiuksien ”rescEU”-

reservistä, jota ohjataan ja valvotaan unionin tasolla ja jonka tarkoituksena on olla 

valmiuksiin liittyvä viimeinen keino. Yhdistämällä resurssit optimaalisesti ja luomalla 

mittakaavaetuja unionin tehostettu pelastuspalvelumekanismi saa aikaan myös huomattavia 

säästöjä jäsenvaltioille. 

Valmistelija muistuttaa, että komission ehdotuksen kokonaiskustannukset ovat kaudella 

2018–2020 arviolta 280 miljoonaa euroa, joista 256,9 miljoonaa euroa sisältyy otsakkeeseen 3 

”Turvallisuus ja kansalaisuus”, 6,3 miljoonaa euroa otsakkeeseen 4 ”Globaali Eurooppa” ja 

16,9 miljoonaa euroa otsakkeeseen 5 ”Hallintomenot”. Ehdotetuista operatiivisista menoista 

54 prosenttia kohdennettaisiin valmiuteen, rescEU:n resurssien hankinta tai vuokraus mukaan 

luettuina, 37 prosenttia avustustoimiin ja 9 prosenttia ennaltaehkäiseviin toimiin. Ehdotukseen 

sisältyy myös 100 lisätyöntekijän palvelukseen ottaminen kolmen vuoden kuluessa. 

Valmistelija pitää näitä ehdotuksia uudistuksen laajuuteen ja tarkoitukseen nähden 

oikeasuhteisina.  
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Valmistelija suhtautuu myönteisesti joustovälineen ehdotettuun käyttöön siten, että siitä 

katetaan suurin osa (88 prosenttia) tarvittavista lisävaroista. Hän vastustaa kuitenkin 

voimakkaasti sitä, että rahoitusta kohdennetaan nykyisistä otsakkeen 3 ja 4 mukaisista 

ohjelmista uudelleen noin 31,3 miljoonaa euroa. Kuten budjettivaliokunta on useaan otteeseen 

korostanut, merkittäville uusille toimintapoliittisille ehdotuksille olisi osoitettava uusia 

resursseja. Lisäksi monien asianomaisten ohjelmien, kuten perusoikeus-, tasa-arvo- ja 

kansalaisuusohjelman ja oikeusalan ohjelman, täytäntöönpanoaste on ollut erinomainen ja 

niiden rahoitus on ollut riittämätöntä jo vuosia. Sen vuoksi valmistelija ehdottaa, että 

otsakkeen 3 ja 4 mukaisia tarvittavia lisäresursseja rahoitetaan täysimääräisesti 

joustovälineestä, kuten uudessa liitteessä I yksityiskohtaisesti esitetään. 

TARKISTUKSET 

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

2 a kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. kehottaa komissiota pidättäytymään 

määrärahojen kohdentamisesta uudelleen 

nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 

aikana lisättäviä uusia poliittisia 

painopisteitä varten, koska tällä on 

väistämättä kielteinen vaikutus unionin 

muiden keskeisten toimien 

täytäntöönpanoon; 

Perustelu 

Uusille toimintapolitiikkaa koskeville ehdotuksille olisi osoitettava uusia resursseja. 

Valmistelija vastustaa voimakkaasti sitä, että määrärahoja kohdennetaan uudelleen sellaisten 

onnistuneiden ohjelmien kustannuksella, joiden rahoitus on kroonisesti riittämätöntä ja joita 

ovat esimerkiksi perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma sekä oikeusalan ohjelma. 

 

Tarkistus  2 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi  

2 b kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 b. kehottaa komissiota myöntämään 

riittävästi rahoitusta unionin 

pelastuspalvelumekanismia varten 

vuonna 2021 alkavan seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa 

nykyisen uudistuksen pohjalta; 

Perustelu 

Jotta voidaan hyödyntää unionin pelastuspalvelumekanismin tämänhetkistä uudistamista, 

jossa vahvistetaan sekä toimintapolitikkaa että rahoitusta, on tärkeää, että seuraavaa 

monivuotista rahoituskehystä koskevia uusia ehdotuksia laatiessaan komissio ehdottaa 

vuoden 2020 jälkeistä unionin pelastuspalvelumekanismia koskevaa kunnianhimoista 

rahoituskehystä. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Jos käytettävissä olevat voimavarat 

eivät riitä mahdollistamaan tehokkaita 

avustustoimia katastrofien yhteydessä, 

unionin olisi voitava tukea jäsenvaltioita 

joko osallistumalla vuokraus- tai 

liisausjärjestelyjen rahoitukseen sen 

varmistamiseksi, että voimavarat saadaan 

nopeasti käyttöön, tai rahoittamalla näiden 

voimavarojen hankintaa. Tämä lisäisi 

tuntuvasti unionin mekanismin 

vaikuttavuutta, kun voitaisiin varmistaa, 

että voimavaroja on saatavilla erityisesti 

sellaisissa tilanteissa, joissa laajamittaisen 

ja moniin jäsenvaltioihin vaikuttavan 

katastrofin yhteydessä ei muutoin 

pystyttäisi toimimaan tehokkaasti. Sen, että 

unioni hankkii voimavaroja, pitäisi 

synnyttää mittakaavaetuja ja parantaa 

koordinointia katastrofeihin reagoitaessa. 

(7) Jos käytettävissä olevat voimavarat 

eivät riitä mahdollistamaan tehokkaita 

avustustoimia katastrofien yhteydessä, 

unionin olisi voitava tukea jäsenvaltioita 

joko osallistumalla vuokraus- tai 

liisausjärjestelyjen rahoitukseen sen 

varmistamiseksi, että voimavarat saadaan 

nopeasti käyttöön, tai rahoittamalla näiden 

voimavarojen hankintaa. Tämä lisäisi 

tuntuvasti unionin mekanismin 

vaikuttavuutta ja käyttöönotettavuutta, kun 

voitaisiin varmistaa, että voimavaroja on 

nopeasti saatavilla erityisesti sellaisissa 

tilanteissa, joissa laajamittaisen ja moniin 

jäsenvaltioihin vaikuttavan katastrofin 

yhteydessä ei muutoin pystyttäisi 

toimimaan tehokkaasti. Sen, että unioni 

hankkii voimavaroja, pitäisi synnyttää 

mittakaavaetuja ja parantaa koordinointia 

katastrofeihin reagoitaessa. Olisi 

varmistettava rahoitusvarojen 
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optimaalinen ja avoin käyttö. 

Perustelu 

Kun unionin pelastuspalvelumekanismin kautta otetaan käyttöön avustusvalmiuksia, nopeus 

on erittäin tärkeää, kuten kävi ilmi traagisista seurauksista, joita Etelä-Euroopan 

viimeisimmän metsäpalokauden aikana aiheutui metsäpalojen torjuntaan tarkoitettujen 

lentokoneiden käyttöön saamisen viivästymisestä. EU:n osarahoitusta olisi aina myönnettävä 

täysin avoimesti ja vastuullisesti. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Jotta rescEU olisi toimintakykyinen, 

unionin mekanismin puitteissa 

toteutettavien toimien rahoittamiseksi olisi 

asetettava saataville lisää määrärahoja. 

(10) Jotta rescEU olisi toimintakykyinen, 

unionin mekanismin puitteissa 

toteutettavien toimien rahoittamiseksi olisi 

asetettava saataville lisää määrärahoja, 

mutta ei niiden määrärahojen 

kustannuksella, joita myönnetään muihin 

unionin keskeisiin toimintapolitiikkoihin, 

joilla edistetään oikeuksia, tasa-arvoa ja 

kansalaisuutta, oikeusalaa ja inhimillistä 

kehitystä maailmanlaajuisesti. 

Perustelu 

Kun unionin pelastuspalvelumekanismin kautta otetaan käyttöön avustusvalmiuksia, nopeus 

on erittäin tärkeää, kuten kävi ilmi traagisista seurauksista, joita Etelä-Euroopan 

viimeisimmän metsäpalokauden aikana aiheutui metsäpalojen torjuntaan tarkoitettujen 

lentokoneiden käyttöön saamisen viivästymisestä. EU:n osarahoitusta olisi aina myönnettävä 

täysin avoimesti ja vastuullisesti. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) Unionin uudistetulle 

pelastuspalvelumekanismille olisi taattava 

erillinen rahoitus ja määrärahat. Kun 

otetaan huomioon tarve välttää nykyisten 

monivuotisten ohjelmien rahoitukseen 

mahdollisesti kohdistuvat kielteiset 

vaikutukset, lisää rahoitusta unionin 

pelastuspalvelumekanismin kohdennettua 

uudistamista varten vuosina 2018, 2019 ja 

2020 olisi myönnettävä yksinomaan 

kaikista neuvoston asetuksen (EU, 

Euratom) N:o 1311/20131a mukaisesti 

käytettävissä olevista varoista ja erityisesti 

joustovälineestä. 

 ___________________ 

 1a Neuvoston asetus (EU, Euratom) 

N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä 

joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 

koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 

vahvistamisesta (EUVL L 347, 

20.12.2013, s. 884). 

Perustelu 

Uusille toimintapolitiikkaa koskeville ehdotuksille olisi osoitettava uusia resursseja. 

Valmistelija vastustaa voimakkaasti sitä, että määrärahoja kohdennetaan uudelleen sellaisten 

onnistuneiden ohjelmien kustannuksella, joiden rahoitus on kroonisesti riittämätöntä ja joita 

ovat esimerkiksi perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma sekä oikeusalan ohjelma. 

Sen sijaan kaikki tarpeellinen lisärahoitus olisi otettava käyttöön monivuotista 

rahoituskehystä koskevan asetuksen joustosäännöksiä hyödyntäen. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

12 a artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio tiedottaa joka toinen vuosi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

edistyksestä 11 ja 12 artiklan 

Komissio tiedottaa joka vuosi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle edistyksestä 11 

ja 12 artiklan täytäntöönpanossa. 
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täytäntöönpanossa.” 

Perustelu 

Jotta prosessin täysimääräinen parlamentaarinen valvonta varmistetaan ja jotta 

talousarviovaikutuksen mahdolliset muutokset havaitaan mahdollisimman aikaisin, 

ehdotetaan, että parlamentille ja neuvostolle toimitetaan unionin pelastuspalvelumekanismin 

tehostamiseen liittyvästä edistyksestä tietoa vuosittain, mukaan luettuna talousarviota ja 

kustannuskehitystä koskevat pakolliset tiedot. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

12 a artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Näihin tietoihin on sisällytettävä 

talousarviota ja kustannuskehitystä 

koskeva katsaus, johon on liitettävä 

yksityiskohtainen tekninen ja 

taloudellinen arviointi, tarkat tiedot 

kustannusten noususta ja muutoksista 

vaadittavien avustusvalmiuksien tyypeissä 

ja niiden laatuvaatimuksissa, jos niitä on, 

ja tällaisten nousujen ja muutosten syyt.” 

Perustelu 

Jotta prosessin täysimääräinen parlamentaarinen valvonta varmistetaan ja jotta 

talousarviovaikutuksen mahdolliset muutokset havaitaan mahdollisimman aikaisin, 

ehdotetaan, että parlamentille ja neuvostolle toimitetaan unionin pelastuspalvelumekanismin 

tehostamiseen liittyvästä edistyksestä tietoa vuosittain, mukaan luettuna talousarviota ja 

kustannuskehitystä koskevat pakolliset tiedot. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

19 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 Euroopan parlamentti ja neuvosto 

hyväksyvät vaiheittain unionin 

pelastuspalvelumekanismia varten 

tarvittavat määrärahat vuotuisen 

talousarviomenettelyn puitteissa ottaen 

asianmukaisesti huomioon kaikki 

neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 

1311/2013* mukaisesti käytettävissä 

olevat varat ja hyödyntäen erityisesti 

joustovälinettä liitteessä I tarkoitetulla 

tavalla.” 

 ____________________ 

 * Neuvoston asetus (EU, Euratom) 

N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä 

joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 

koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 

vahvistamisesta (EUVL L 347, 

20.12.2013, s. 884). 

Perustelu 

Uusille toimintapolitiikkaa koskeville ehdotuksille olisi osoitettava uusia resursseja. 

Valmistelija vastustaa voimakkaasti sitä, että määrärahoja kohdennetaan uudelleen sellaisten 

onnistuneiden ohjelmien kustannuksella, joiden rahoitus on kroonisesti riittämätöntä ja joita 

ovat esimerkiksi perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma sekä oikeusalan ohjelma. 

Sen sijaan kaikki tarpeellinen lisärahoitus olisi otettava käyttöön monivuotista 

rahoituskehystä koskevan asetuksen joustosäännöksiä hyödyntäen. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I (uusi) 

 

Komission teksti 

  

Tarkistus 

LIITE I 

ALUSTAVAT LISÄMÄÄRÄRAHAT AJANJAKSOKSI 2018–2020 

  2018 2019 2020 YH-

TEENSÄ 
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Otsakkeeseen 3 

kuuluvat täydentävät 

määrärahat 

yhteensä* 

MSM 19,157 115,2 122,497 256,854 

 MM 11 56,56 115,395 182,955 

Otsakkeeseen 4 

kuuluvat täydentävät 

määrärahat 

yhteensä* 

MSM 2 2 2,284 6,284 

 MM 0,8 1,8 2,014 4,614 

Otsakkeeseen 3 ja 4 

kuuluvat täydentävät 

määrärahat 

yhteensä* 

MSM 21,157 117,2 124,781 263,138 

 MM 11,8 58,36 117,409 187,569 

(luvut miljoonina euroina) 

*Määrät myönnetään kokonaisuudessaan joustovälineestä. 

Perustelu 

Unionin pelastuspalvelumekanismin tämänhetkistä uudistamista varten vuosina 2018–2020 

tarvittava täydentävä rahoitus olisi määriteltävä yksityiskohtaisemmin itse päätöksessä 

erillisessä yksityiskohtaisessa liitteessä I. Kaikki tarpeellinen lisärahoitus unionin 

pelastuspalvelumekanismin uudistamista varten olisi otettava käyttöön monivuotista 

rahoituskehystä koskevan asetuksen joustosäännöksiä hyödyntäen. 
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