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LYHYET PERUSTELUT 

Eurooppaan ja maailmaan kohdistuu yhä enemmän katastrofeja, joilla on suuria inhimillisiä ja 

aineellisia kustannuksia. Myös sääkatastrofien, kuten tulvien ja metsäpalojen, tiheys ja 

voimakkuus kasvavat ilmastonmuutoksen seurauksena. Euroopan unionin 

pelastuspalvelumekanismi1 pyrkii tukemaan, täydentämään ja helpottamaan jäsenvaltioiden 

toimien koordinointia, jolloin tavoitteena on parantaa katastrofien ennaltaehkäisyä, niihin 

varautumista sekä avustustoimia. Pelastuspalvelumekanismi voidaan aktivoida vastauksena 

sekä unionin sisällä että sen ulkopuolella tapahtuviin katastrofeihin (viimeksi mainitut 

vastaavat yli puolta kaikista mekanismin aktivoimistapauksista). Vastauksissa unionin 

ulkopuolella sattuneihin katastrofeihin pelastuspalvelumekanismi on usein aktivoitu 

rinnakkain EU:n humanitaarisen avun antamisen kanssa. 

Komission ehdotusta2, jolla pyritään muuttamaan tätä päätöstä, tarkastellaan parhaillaan 

Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Tarkoituksena on 1) parantaa EU:n ja jäsenvaltioiden 

yhteisiä valmiuksia vastata katastrofeihin perustamalla EU:n tasolla erityinen voimavarojen 

reservi, jota käytetään komission päätöksellä, ja pyrkimällä saavuttamaan jäsenvaltioiden 

tehokkaampi osallistuminen Euroopan pelastuspalvelureserviin, 2) keskittyä paremmin 

ennaltaehkäisytoimiin ja parantaa johdonmukaisuutta EU:n muiden politiikanalojen kanssa ja 

3) edistää yksinkertaistettuja ja tehokkaita hallinnollisia menettelyjä mekanismin kautta 

toteutettavissa avustusoperaatioissa. 

Tässä kehitysvaliokunnan lausunnossa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden valiokunnalle valmistelija tukee EU:n ja jäsenvaltioiden katastrofeihin 

vastaamisvalmiuksien vahvistamista mutta korostaa, että toissijaisuusperiaatetta on 

kunnioitettava kaikilta osin. Tähän liittyen valmistelija haluaa esittää joitakin muutoksia 

komission ehdotukseen ja nykyiseen päätökseen muun muassa tuoreiden arviointien tulosten 

perusteella3.  

Tärkeimpien muutosten tavoitteet on esitetty seuraavassa: 

 Lujitetaan pelastuspalvelumekanismin kansainvälisen yhteistyön ulottuvuutta myös 

laajentamalla koulutusvalmiuksia ja tietämyksen jakamista. Tämän olisi myös tuettava 

kansainvälisten katastrofiriskin vähentämistä koskevia sitoumuksia (erityisesti 

Sendain kehys katastrofiriskien vähentämiseksi 2015–2030). 

 Korostetaan, että tarvitaan selkeä määritelmä EU:n pelastuspalvelumekanismin 

operaatioiden kohdealalle ihmisten aiheuttamissa tai monitahoisissa hätätilanteissa 

eurooppalaisen humanitaarista apua koskevan konsensuksen mukaisesti. Korostetaan, 

että näiden toimien ja niiden rahoitusvälineiden olisi oltava täysin eriytettyjä, vaikka 

yhteisvaikutuksia ja täydentävyyttä välineiden välillä haetaankin. 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, 

unionin pelastuspalvelumekanismista. 
2 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun 

päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta 2017/0309 (COD). 
3 ”Unionin pelastuspalvelumekanismin väliarviointi 2014–2016”, lopullinen raportti, elokuu 2017. 

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle unionin pelastuspalvelumekanismin soveltamista 

vuosina 2014–2016 koskevasta väliarvioinnista,(SWD(2017) 287 final). 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 33/2016 ”Unionin pelastuspalvelumekanismi: 

avustustoiminnan koordinointi on ollut EU:n ulkopuolella sattuneissa katastrofeissa suurelta osin vaikuttavaa”. 
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 Varmistetaan, että EU:n tason valmiudet (rescEU) täydentävät, mutta eivät korvaa 

pelastuspalvelun valmiuksien kehittämistä kansallisella tasolla, säilyttämällä 

kuljetuskustannusten yhteisrahoitus muille kuin Euroopan unionin 

pelastuspalvelumekanismin voimavaroille. 

TARKISTUKSET 

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Koulutuksen ja harjoitusten 

tehokkuuden ja vaikuttavuuden 

lisäämiseksi ja jäsenvaltioiden 

pelastuspalveluviranomaisten ja -

yksiköiden välisen yhteistyön 

tehostamiseksi on tarpeen perustaa 

nykyisiin rakenteisiin pohjautuva EU:n 

pelastuspalvelun osaamisverkosto. 

(9) Koulutuksen ja harjoitusten 

tehokkuuden ja vaikuttavuuden 

lisäämiseksi ja jäsenvaltioiden 

pelastuspalveluviranomaisten ja -

yksiköiden välisen yhteistyön 

tehostamiseksi on tarpeen perustaa 

nykyisiin rakenteisiin pohjautuva EU:n 

pelastuspalvelun osaamisverkosto. 

Verkoston tulisi edistää ja lujittaa 

suhteitaan kansainvälisiin järjestöihin ja 

kolmansiin maihin, jotta tehostetaan 

yhteistyötä katastrofiriskin 

vähentämisessä, ja auttaa 

katastrofiriskien vähentämistä koskevan 

Sendain kehyksen 2015–2030 yhteydessä 

annettujen sitoumusten noudattamista. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Jotta voitaisiin hyödyntää parhaalla 

mahdollisella tavalla nykyisiä 

rahoitusvälineitä ja tukea jäsenvaltioita 

niiden tarjotessa apua etenkin unionin 

(12) Jotta voitaisiin hyödyntää parhaalla 

mahdollisella tavalla nykyisiä 

rahoitusvälineitä ja tukea jäsenvaltioita 

niiden tarjotessa apua etenkin unionin 
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ulkopuolella tapahtuneiden katastrofien 

yhteydessä, olisi säädettävä poikkeuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201214 

129 artiklan 1 kohdasta silloin, kun 

rahoitusta myönnetään päätöksen N:o 

1313/2013/EU 21, 22 ja 23 artiklan nojalla. 

ulkopuolella tapahtuneiden katastrofien 

yhteydessä, olisi säädettävä poikkeuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201214 

129 artiklan 1 kohdasta silloin, kun 

rahoitusta myönnetään päätöksen N:o 

1313/2013/EU 21, 22 ja 23 artiklan nojalla. 

Poikkeuksesta huolimatta 

pelastuspalvelutoimien ja erityisesti 

humanitaarisen avun rahoituksen olisi 

oltava selkeästi erillisiä kaikissa tulevissa 

unionin rahoitusrakenteissa, ja 

rahoituksen olisi vastattava täysin näiden 

erilaisia tavoitteita ja oikeudellisia 

vaatimuksia.  

__________________ __________________ 

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 

unionin yleiseen talousarvioon 

sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 

1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 

26.10.2012, s. 1). 

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 

unionin yleiseen talousarvioon 

sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 

1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 

26.10.2012, s. 1). 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) On tärkeää varmistaa, että 

jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat 

toimet ehkäistäkseen luonnon ja ihmisen 

aiheuttamia katastrofeja tehokkaasti ja 

lieventääkseen niiden vaikutuksia. 

Säännöksillä olisi lujitettava kytköksiä 

ennaltaehkäisyn, varautumisen ja unionin 

mekanismin kautta toteutettavien 

avustustoimien välillä. Lisäksi olisi 

varmistettava johdonmukaisuus unionin 

muun sellaisen asiaankuuluvan 

lainsäädännön kanssa, joka koskee 

ennaltaehkäisyä ja katastrofiriskien 

hallintaa, mukaan lukien rajat ylittävät 

(13) On tärkeää varmistaa, että 

jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat 

toimet ehkäistäkseen luonnon ja ihmisen 

aiheuttamia katastrofeja tehokkaasti ja 

lieventääkseen niiden vaikutuksia. 

Säännöksillä olisi lujitettava kytköksiä 

ennaltaehkäisyn, varautumisen ja unionin 

mekanismin kautta toteutettavien 

avustustoimien välillä. Lisäksi olisi 

varmistettava johdonmukaisuus unionin 

muun sellaisen asiaankuuluvan 

lainsäädännön kanssa, joka koskee 

ennaltaehkäisyä ja katastrofiriskien 

hallintaa, mukaan lukien rajat ylittävät 
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ennaltaehkäisytoimet ja reagointi rajat 

ylittävien vakavien terveysuhkien15 

kaltaisiin uhkiin. Samoin olisi 

varmistettava johdonmukaisuus suhteessa 

kansainvälisiin sitoumuksiin, joita ovat 

muun muassa Sendain kehys 

katastrofiriskien vähentämiseksi 2015–

2030, Pariisin sopimus ja kestävän 

kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030.  

ennaltaehkäisytoimet ja reagointi rajat 

ylittävien vakavien terveysuhkien15 

kaltaisiin uhkiin. Lisäksi kaikkien toimien 

olisi oltava johdonmukaisia suhteessa 

kansainvälisiin sitoumuksiin, ja toimilla 

olisi aktiivisesti pyrittävä niiden 

noudattamiseen. Tällaisia sitoumuksia 
ovat muun muassa Sendain kehys 

katastrofiriskien vähentämiseksi 2015–

2030, Pariisin sopimus ja kestävän 

kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030.  

__________________ __________________ 

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 

päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat 

ylittävistä vakavista terveysuhkista ja 

päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta 

(EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1). 

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 

päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat 

ylittävistä vakavista terveysuhkista ja 

päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta 

(EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1). 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi) 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

5 artikla – 2 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 3 a) Korvataan 5 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

”2. Komissio voi jäsenvaltion, 

kolmannen maan, Yhdistyneiden 

kansakuntien tai jonkin sen erityisjärjestön 

pyynnöstä lähettää paikan päälle 

asiantuntijaryhmän antamaan 

ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koskevaa 

neuvontaa.” 

”2. Komissio voi myös jäsenvaltion, 

kolmannen maan, Yhdistyneiden 

kansakuntien tai jonkin sen erityisjärjestön 

pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 

pyydettyään siihen asianomaisten 

sidosryhmien suostumusta lähettää paikan 

päälle asiantuntijaryhmän antamaan 

ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koskevaa 

neuvontaa.” 

Perustelu 

Tällä nykyiseen päätökseen tehdyllä tarkistuksella pyritään mahdollistamaan komission 

aktiivisempi rooli asiantuntijoiden ennaltaehkäisevissä tehtävissä, myös kolmansissa maissa, 

koska se voisi parantaa tehtävien näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Tällaiset tehtävät voivat, 

kuten väliarvioinnissa korostettiin, yhdessä muiden välineiden kanssa edistää kansainvälisen 
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pelastuspalveluyhteistyön lisäämistä ja parantaa johdonmukaisuutta Sendain kehyksen 

kanssa. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

12 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) metsäpalojen 

maasammutusyksiköt; 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

12 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Todettujen riskien perusteella ja 

useita riskejä kattava lähestymistapa 

huomioon ottaen komissiolla on 30 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä, joilla määritellään 2 kohdassa 

yksilöityjen valmiuksien lisäksi tarvittavien 

avustusvalmiuksien lajeja ja tarkistetaan 

tarvittaessa rescEU:n kokoonpanoa. 

Yhdenmukaisuus unionin muiden 

politiikkojen kanssa on varmistettava. 

4. Todettujen riskien perusteella, 

useita riskejä kattava lähestymistapa ja 

jäsenvaltioiden kokemukset 

pelastuspalvelusta huomioon ottaen ja 

asiaankuuluvien kriiseille alttiiden 

alueiden kuulemisen jälkeen komissiolla 

on 30 artiklan mukaisesti valta antaa 

delegoituja säädöksiä, joilla määritellään 

2 kohdassa yksilöityjen valmiuksien lisäksi 

tarvittavien avustusvalmiuksien lajeja ja 

tarkistetaan tarvittaessa rescEU:n 

kokoonpanoa. Yhdenmukaisuus unionin 

muiden politiikkojen kanssa on 

varmistettava. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

12 artikla – 7 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

7. RescEU:n avustusvalmiudet ovat 

käytettävissä avustusoperaatioihin unionin 

mekanismin puitteissa hätäavun 

koordinointikeskuksen välityksellä esitetyn 

avunpyynnön jälkeen. Päätöksen niiden 

käyttöön ottamisesta tekee komissio, jolla 

on myös määräys- ja valvontavalta 

rescEU:n valmiuksiin. 

7. RescEU:n avustusvalmiudet ovat 

käytettävissä avustusoperaatioihin unionin 

mekanismin puitteissa hätäavun 

koordinointikeskuksen välityksellä esitetyn 

avunpyynnön jälkeen. Päätöksen niiden 

käyttöön ottamisesta tekee komissio, jolla 

on myös rescEU:n valmiuksien 

käyttämistä koskeva päätösvalta. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi) 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

13 artikla – 3 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 9 a) Korvataan 13 artiklan 3 kohta 

seuraavasti: 

”3. Komissio voi jäsenvaltion, 

kolmannen maan, Yhdistyneiden 

kansakuntien tai jonkin sen erityisjärjestön 

pyynnöstä antaa paikan päälle käyttöön 

asiantuntijaryhmän antamaan 

varautumistoimenpiteitä koskevaa 

neuvontaa.” 

”3. Komissio voi myös jäsenvaltion, 

kolmannen maan, Yhdistyneiden 

kansakuntien tai jonkin sen erityisjärjestön 

pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 

pyydettyään siihen asianomaisten 

sidosryhmien suostumusta antaa paikan 

päälle käyttöön asiantuntijaryhmän 

antamaan varautumistoimenpiteitä 

koskevaa neuvontaa.” 

Perustelu 

Tällä nykyiseen päätökseen tehdyllä tarkistuksella pyritään mahdollistamaan komission 

aktiivisempi rooli asiantuntijoiden varautumistehtävissä, myös kolmansissa maissa, koska se 

voisi parantaa tehtävien näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Tällaiset tehtävät voivat, kuten 

väliarvioinnissa korostettiin, yhdessä muiden välineiden kanssa edistää kansainvälisen 

pelastuspalveluyhteistyön lisäämistä ja parantaa johdonmukaisuutta Sendain kehyksen 

kanssa. 
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Tarkistus  9 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 b alakohta (uusi) 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

13 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 9 b) Lisätään 13 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 ”3 a. Komissio laajentaa 

koulutusvalmiuksia ja lisää tietämyksen 

ja kokemusten jakamista unionin 

pelastuspalvelun osaamisverkoston sekä 

kansainvälisten organisaatioiden ja 

kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan 

edistää katastrofiriskin vähentämiseksi 

erityisesti Sendain kehyksessä tehtyjen 

kansainvälisten sitoumusten 

noudattamista.” 

Perustelu 

Tällä lisäkohdalla pyritään edistämään osaamisen ja kokemusten jakamista, mukaan lukien 

mahdollisuus laajentaa koulutusvalmiuksia kolmansiin maihin (kuten väliarvioinnissa 

todettiin), tulevien avustustoimien ja yhdenmukaisuuden parantamiseksi Sendain kehyksen 

kanssa. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi) 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

16 artikla – 2 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 11 a) Korvataan 16 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

”2. Tämän artiklan mukaiset 

avustustoimet voidaan toteuttaa joko 

itsenäisinä avustustoimina tai 

osallistumalla kansainvälisen järjestön 

johtamaan avustustoimeen. Unionin 

koordinointi yhdennetään täysin 

Yhdistyneiden kansakuntien 

”2. Tämän artiklan mukaiset 

avustustoimet voidaan toteuttaa joko 

itsenäisinä avustustoimina tai 

osallistumalla kansainvälisen järjestön 

johtamaan avustustoimeen Unionin 

koordinointi yhdennetään täysin 

Yhdistyneiden kansakuntien 
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humanitaaristen asiain 

koordinointitoimiston (Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs, 

jäljempänä 'OCHA') suorittaman yleisen 

koordinoinnin kanssa ja sen johtoasemaa 

kunnioittaen.” 

humanitaaristen asiain 

koordinointitoimiston (Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs, 

jäljempänä 'OCHA') suorittaman yleisen 

koordinoinnin kanssa ja sen johtoasemaa 

kunnioittaen. Ihmisen aiheuttamien 

katastrofien tapauksessa tai 

monitahoisissa hätätilanteissa komissio 

määrittelee selkeästi – yhteistyössä 

humanitaaristen toimijoiden kanssa – 

toimien soveltamisalan ja niiden suhteen 

laajempaan humanitaariseen 

avustustoimintaan osallistuvien 

osapuolten kanssa varmistaen 

johdonmukaisuuden humanitaarista apua 

koskevan eurooppalaisen konsensuksen 

sekä humanitaaristen periaatteiden 

kunnioittamisen kanssa.” 

Perustelu 

Pelastuspalvelumekanismin väliarvioinnissa todettiin, että avustustoimien muuttuvassa 

toimintaympäristössä pelastuspalvelutoiminnan epäselvä määritelmä humanitaarisen avun 

operaatioissa vaikutti mekanismin kykyyn toimia tavoitteidensa saavuttamiseksi. Tällä 

nykyiseen päätökseen tehdyllä tarkistuksella pyritään selventämään pelastuspalvelutoimien 

kohdealaa ihmisen aiheuttamissa katastrofeissa ja monimutkaisissa hätätilanteissa, joissa 

myös muut humanitaarisen avun operaatiot ovat aktiivisia. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b alakohta 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

23 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Voimavaroissa, joita ei ole sidottu 

Euroopan pelastuspalvelureserviin, 

unionin osuus kuljetusvoimavaroihin 

annetusta rahoitustuesta voi olla enintään 

55 prosenttia kaikista tukikelpoisista 

kustannuksista. Jotta jäsenvaltiot voivat 

saada tällaista rahoitusta, niiden on 

perustettava rekisteri kaikista 

pelastuspalvelun voimavaroista, joita 

niillä on käytettävissään katastrofeihin 
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vastaamiseksi Euroopan 

pelastuspalvelureservin käyttöön 

annettujen voimavarojen lisäksi. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

26 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Muiden unionin välineiden, kuten 

koheesiopolitiikkaa, maaseudun 

kehittämistä, tutkimusta ja terveyttä sekä 

muuttoliike- ja turvallisuuskysymyksiä 

tukevien välineiden kanssa pyritään 

yhteisvaikutukseen ja täydentävyyteen. 

Humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi 

kolmansissa maissa toteutettavien 

avustustoimien osalta komissio varmistaa, 

että tämän päätöksen mukaisesti rahoitetut 

toimet ovat johdonmukaisia asetuksen 

(EY) N:o 1257/96 mukaisesti rahoitettujen 

toimien kanssa ja täydentävät niitä. 

2. Muiden unionin välineiden, kuten 

koheesiopolitiikkaa, maaseudun 

kehittämistä, tutkimusta ja terveyttä sekä 

muuttoliike- ja turvallisuuskysymyksiä 

tukevien välineiden kanssa pyritään 

yhteisvaikutukseen ja täydentävyyteen. 

Humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi 

kolmansissa maissa toteutettavien 

avustustoimien osalta komissio varmistaa, 

että tämän päätöksen mukaisesti rahoitetut 

toimet ovat johdonmukaisia asetuksen 

(EY) N:o 1257/96 mukaisesti rahoitettujen 

toimien kanssa ja täydentävät niitä, ja 

samalla kunnioitetaan toimien ja niiden 

rahoituksen erillistä ja riippumatonta 

luonnetta ja varmistetaan, että ne ovat 

humanitaarista apua koskevan 

eurooppalaisen konsensuksen mukaisia. 

Perustelu 

Kun otetaan huomioon komission ehdotuksen 26 artiklan 1 kohta, joka mahdollistaa eri 

lähteistä tulevan rahoituksen pelastuspalvelutoimille, ehdotetulla tarkistuksella pyritään 

varmistamaan, että humanitaarinen apu ja pelastuspalvelutoimet ja niiden rahoitus erotetaan 

selkeästi toisistaan. 

 

 

 

 



 

PE618.133v02-00 12/13 AD\1151243FI.docx 

FI 

ASIAN KÄSITTELY 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

Otsikko Unionin pelastuspalvelumekanismi 

Viiteasiakirjat COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Asiasta vastaava valiokunta 

       Ilmoitettu istunnossa (pvä) 

ENVI 

14.12.2017 
   

Lausunnon antanut valiokunta 

       Ilmoitettu istunnossa (pvä) 

DEVE 

14.12.2017 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat - 

ilmoitettu istunnossa (pvä) 

15.3.2018 

Valmistelija 

       Nimitetty (pvä) 

Željana Zovko 

8.2.2018 

Valiokuntakäsittely 20.2.2018 20.3.2018   

Hyväksytty (pvä) 24.4.2018    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

21 

0 

1 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian 

Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-

Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent 

Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, 

Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna 

Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Pál Csáky, Monika Vana 

 



 

AD\1151243FI.docx 13/13 PE618.133v02-00 

 FI 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON 
ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

21 + 

ALDE Paavo Väyrynen 

ECR Eleni Theocharous 

EFDD Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano 

GUE/NGL Lola Sánchez Caldentey 

PPE Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, 

Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko 

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, 

Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein 

VERTS/ALE Maria Heubuch, Monika Vana 

 

0 - 

  

 

1 0 

ECR Nirj Deva 

 

Symbolien selitys: 

+ : puolesta 

- : vastaan 

0 : tyhjää 

 

 

 


