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LYHYET PERUSTELUT

Kehitysvaliokunnan lausuntoluonnoksen soveltamisala on rajallinen sen jälkeen, kun unionin 
pelastuspalvelumekanismista annettua päätöstä 1313/2013/EU muutettiin merkittävästi 
13. maaliskuuta 2019 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 
2019/420. Siinä pyritään korostamaan mekanismin kolmea tärkeää näkökohtaa seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027. Ne liittyvät mekanismin aktivointiin unionin 
ulkopuolella ja humanitaaristen kriisien yhteydessä.

Lausuntoluonnoksessa korostetaan ensinnäkin tarvetta vahvistaa mekanismin valmiuksia 
ilmastoon liittyvissä luonnonkatastrofeissa, erityisesti metsäpaloissa, joille kehitysmaat ovat 
erityisen alttiita.

Toiseksi ehdotuksella pyritään lisäämään unionin rahoitustukea Euroopan 
pelastuspalvelureserviin ennakkoon sidottuihin valmiuksiin, joita käytetään unionin 
ulkopuolella tapahtuviin katastrofeihin vastaamiseksi. Sekä neuvoston kannan että 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 
mietintöluonnoksen mukaisesti ehdotetaan, että unioni rahoittaisi jopa 75 prosenttia 
valmiuksien käyttökustannuksista, kuljetukset mukaan luettuina, mikä olisi samalla tasolla 
unionin sisäisten aktivointitoimien kanssa.

Kolmanneksi edellytetään humanitaaristen toimijoiden kuulemista ennen ihmisen 
aiheuttamiin katastrofeihin tai vaikeisiin hätätilanteisiin vastaamista.

TARKISTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Ilmastonmuutos johtaa 
luonnonkatastrofien yleistymiseen ja 
voimistumiseen sekä muuttumiseen 
monitahoisemmiksi kaikkialla 
maailmassa, ja kehitysmaat, erityisesti 
vähiten kehittyneet maat ja pienet 
kehittyvät saarivaltiot, ovat erityisen 
haavoittuvia yhtäältä siksi, että niillä on 
rajalliset valmiudet sopeutua 
ilmastonmuutoksen seurauksiin ja hillitä 
niitä sekä reagoida ilmastoon liittyviin 
katastrofeihin, ja toisaalta siksi, että ne 
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ovat maantieteellisesti alttiita tulville, 
kuivuudelle ja metsäpaloille.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Sen lisäksi, että metsäpalot 
uhkaavat tai tuhoavat ihmisiä, elinkeinoja 
ja biologista monimuotoisuutta, ne 
aiheuttavat myös suuria 
hiilidioksidipäästöjä ja vähentävät 
maapallon kykyä sitoa hiiltä, mikä 
pahentaa ilmastonmuutosta entisestään. 
Erityisen huolestuttavia ovat tilanteet, 
joissa tulipalo tuhoaa aarniometsiä, kuten 
äskettäin tapahtui tietyillä alueilla 
päiväntasaajalla. Metsäpalojen kaltaisten 
ilmastoon liittyvien katastrofien 
lisääntyminen edellyttää unionin 
pelastuspalvelumekanismin operaatioiden 
tehostamista unionin ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
16 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1) korvataan 16 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Tämän artiklan mukaiset 
avustustoimet voidaan toteuttaa joko 
itsenäisinä avustustoimina tai 
osallistumalla kansainvälisen järjestön 

”2. Tämän artiklan mukaiset 
avustustoimet voidaan toteuttaa joko 
itsenäisinä avustustoimina tai 
osallistumalla kansainvälisen järjestön 
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johtamaan avustustoimeen. Unionin 
koordinointi yhdennetään täysin 
Yhdistyneiden kansakuntien 
humanitaaristen asiain 
koordinointitoimiston (Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs, 
jäljempänä 'OCHA') suorittaman yleisen 
koordinoinnin kanssa ja sen johtoasemaa 
kunnioittaen. Jos kyseessä on ihmisen 
aiheuttama katastrofi tai monitahoinen 
hätätilanne, komissio varmistaa, että 
avustustoimet ovat humanitaarista apua 
koskevan eurooppalaisen konsensuksen 
mukaisia (*) ja että humanitaarisia 
periaatteita kunnioitetaan. 

johtamaan avustustoimeen. Unionin 
koordinointi yhdennetään täysin 
Yhdistyneiden kansakuntien 
humanitaaristen asiain 
koordinointitoimiston (Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs, 
jäljempänä 'OCHA') suorittaman yleisen 
koordinoinnin kanssa ja sen johtoasemaa 
kunnioittaen. Jos kyseessä on ihmisen 
aiheuttama katastrofi tai monitahoinen 
hätätilanne, komissio kuulee 
humanitaarisia toimijoita ennen 
tilanteeseen puuttumista ja varmistaa, että 
avustustoimet ovat humanitaarista apua 
koskevan eurooppalaisen konsensuksen 
mukaisia (*) ja että humanitaarisia 
periaatteita kunnioitetaan.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
23 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a) korvataan 23 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Unionin osuus Euroopan 
pelastuspalvelureservin käyttöön 
ennakkoon sidottuihin valmiuksiin 
annetusta rahoitustuesta on enintään 75 
prosenttia kustannuksista, joita aiheutuu 
valmiuksien käytöstä, kuljetus mukaan 
lukien, jos on kyse katastrofista tai 
välittömästi uhkaavasta katastrofista 
unionissa tai osallistuvassa valtiossa.

”2. Unionin osuus Euroopan 
pelastuspalvelureservin käyttöön 
ennakkoon sidottuihin valmiuksiin 
annetusta rahoitustuesta on enintään 75 
prosenttia kustannuksista, joita aiheutuu 
valmiuksien käytöstä, kuljetus mukaan 
lukien, jos on kyse katastrofista tai 
välittömästi uhkaavasta katastrofista 
unionissa tai unionin ulkopuolella.”;

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 b) kumotaan 23 artiklan 3 kohta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 5 on tarpeen, jotta vältetään mahdolliset epäjohdonmukaisuudet, jotka johtuvat 
siitä, että hyväksytään tarkistus 4, joka koskee rahoitustukea Euroopan 
pelastuspalvelureserviin ennalta sidotuille valmiuksille, jos katastrofi tapahtuu unionin 
ulkopuolella.


