
 

AD\1150128FI.docx  PE619.422v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 
 

2017/0309(COD) 

4.4.2018 

KANTA TARKISTUKSINA 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle 

ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin 

pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU 

muuttamisesta 

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

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta: 

Angelika Mlinar (valmistelija) 

 



 

PE619.422v01-00 2/13 AD\1150128FI.docx 

FI 

 

PA_LegPosition 



 

AD\1150128FI.docx 3/13 PE619.422v01-00 

 FI 

TARKISTUKSET 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta esittää asiasta vastaavalle 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle seuraavat 

tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Sukupuolten tasa-arvo on yksi 

unionin perusarvoista, joka on 

tunnustettu perussopimuksissa ja 

perusoikeuskirjassa ja jonka unioni on 

sitoutunut sisällyttämään kaikkeen 

toimintaansa. Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

8 artiklassa vahvistetaan sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisen periaate 

toteamalla, että ”unioni pyrkii kaikissa 

toimissaan poistamaan eriarvoisuutta 

miesten ja naisten välillä sekä edistämään 

miesten ja naisten välistä tasa-arvoa”. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Ennaltaehkäisy on keskeistä 

katastrofeilta suojautumisessa ja edellyttää 

lisätoimia. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi 

jaettava säännöllisesti riskinarviointeja ja 

tiivistelmiä katastrofien 

riskinhallintasuunnitelmistaan, jotta 

voidaan varmistaa katastrofinhallinnan 

yhdennetty lähestymistapa, jossa 

yhdistyvät ennaltaehkäisy, varautuminen ja 

avustustoimet. Lisäksi komission olisi 

voitava vaatia, että jäsenvaltiot toimittavat 

sille tietynlaisiin katastrofeihin liittyviä 

erityisiä ennaltaehkäisy- ja 

(5) Ennaltaehkäisy on keskeistä 

katastrofeilta suojautumisessa ja edellyttää 

lisätoimia. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi 

jaettava säännöllisesti riskinarviointeja ja 

tiivistelmiä katastrofien 

riskinhallintasuunnitelmistaan, jotta 

voidaan varmistaa katastrofinhallinnan 

yhdennetty lähestymistapa, jossa 

yhdistyvät ennaltaehkäisy, varautuminen ja 

avustustoimet. Jäsenvaltioiden olisi 

varmistettava kattava 

sukupuolinäkökulman huomioon ottava 

ohjelmasuunnittelu, sillä luonnon ja 
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varautumissuunnitelmia etenkin, jotta 

voidaan maksimoida unionin yleinen tuki 

katastrofiriskien hallintaan. Hallinnollista 

rasitusta olisi vähennettävä ja 

ennaltaehkäisyyn tähtääviä toimia 

vahvistettava muun muassa varmistamalla 

tarvittavat kytkökset unionin muihin 

keskeisiin politiikan aloihin ja välineisiin, 

erityisesti asetuksen (EU) N:o 1303/201313 

johdanto-osan 2 kappaleessa lueteltuihin 

Euroopan rakenne- ja 

investointirahastoihin. 

ihmisen aiheuttamat katastrofit sekä 

ympäristöpolitiikka vaikuttavat eri tavalla 

miehiin ja naisiin. Näin ollen 

sukupuolinäkökohdat olisi sisällytettävä 

kaikkiin vaiheisiin katastrofien 

ennaltaehkäisystä varautumiseen ja 

avustustoimiin, mukaan lukien jaetut 

riskinarvioinnit ja kriisinhallintatoimet 

sekä konfliktitilanteissa että konfliktien 

jälkeisissä tilanteissa, jotta voidaan 

tasapuolisesti ja tehokkaasti vähentää 

katastrofiriskiä ja vahvistaa 

pelastuspalvelumekanismeja. Lisäksi 

komission olisi voitava vaatia, että 

jäsenvaltiot toimittavat sille tietynlaisiin 

katastrofeihin liittyviä erityisiä 

ennaltaehkäisy- ja varautumissuunnitelmia 

etenkin, jotta voidaan maksimoida unionin 

yleinen tuki katastrofiriskien hallintaan. 

Hallinnollista rasitusta olisi vähennettävä 

ja ennaltaehkäisyyn tähtääviä toimia 

vahvistettava muun muassa varmistamalla 

tarvittavat kytkökset unionin muihin 

keskeisiin politiikan aloihin ja välineisiin, 

erityisesti asetuksen (EU) N:o 1303/201313 

johdanto-osan 2 kappaleessa lueteltuihin 

Euroopan rakenne- ja 

investointirahastoihin. 

_____________________ _____________________ 

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 

17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 

säännöksistä sekä Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 

koskevista yleisistä säännöksistä sekä 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 

kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 

s. 320). 

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 

17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 

säännöksistä sekä Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 

koskevista yleisistä säännöksistä sekä 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 

kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 

s. 320). 
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Tarkistus  3 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Unionin olisi kaikissa toimissaan 

otettava huomioon, että katastrofin 

välittömien vaikutusten lisäksi naisilla voi 

olla erityisiä terveydenhuoltotarpeita. 

Jäsenvaltioiden ja unionin olisi pidettävä 

ensisijaisena sen varmistamista, että 

raskaana olevat naiset saavat 

tarvitsemansa terveydenhuollon. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 b) Riskinhallinnan kaikissa vaiheissa 

olisi tarjottava saniteetti- ja 

hygieniakäyttöön tarvittavat tilat, palvelut 

ja resurssit siten, että naisten ja tyttöjen 

erityistarpeista ollaan tietoisia ja niihin 

kiinnitetään erityistä huomiota. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 7 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 c) Naisilla ja tytöillä on lisääntynyt 

riski joutua kokemaan fyysistä ja 

seksuaalista väkivaltaa hätätilanteissa. 

Näin ollen on erittäin tärkeää, että 

katastrofinhallintaa koskevat hankkeet 

sisältävät toimenpiteitä, joilla 

sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 

ennaltaehkäistään ja torjutaan 

tehokkaasti esimerkiksi suojelemalla 

naisia katastrofin jälkeen ja tarjoamalla 
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sukupuoleen perustuvan väkivallan 

uhreille terveydenhuoltoa, psykologista 

tukea ja muunlaista apua. Naisiin ja 

tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan 

liittyvät näkökohdat olisi sisällytettävä jo 

olemassa oleviin katastrofiriskien 

vähentämistä ja valmiustoimintaa 

koskeviin koulutukseen ja oppaisiin. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Naisiin ja tyttöihin hätätilanteissa 

kohdistuvien erityisten riskien 

ennaltaehkäisemiseksi ja niihin 

vastaamiseksi entistä tehokkaammalla 

tavalla suunnittelu-, käyttöönotto- ja 

hallinnointitehtävissä katastrofiriskien 

hallinnan ja pelastuspalvelun alalla 

työskentelevälle henkilöstölle olisi 

annettava sukupuolinäkökulman 

huomioon ottavaa koulutusta. Tätä varten 

EU:n pelastuspalvelun osaamisverkoston 

ja ympäristökatastrofeihin 

erikoistuneiden naisten oikeuksia 

puolustavien verkostojen ja järjestöjen 

välinen jatkuva vuoropuhelu ja toiminta 

on erittäin tärkeää, jotta löydetään 

kattava monialainen lähestymistapa 

unionissa ja jäsenvaltioissa tapahtuvien 

katastrofien ennaltaehkäisyyn, niihin 

varautumiseen ja niihin liittyviin 

avustustoimiin. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Jotta rescEU olisi 

toimintakykyinen, unionin mekanismin 

(10) Jotta rescEU olisi 

toimintakykyinen, unionin mekanismin 
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puitteissa toteutettavien toimien 

rahoittamiseksi olisi asetettava saataville 

lisää määrärahoja. 

puitteissa toteutettavien toimien 

rahoittamiseksi olisi asetettava saataville 

lisää määrärahoja, mutta ei niiden 

määrärahojen kustannuksella, joita 

myönnetään muihin unionin keskeisiin 

toimintapolitiikkoihin, joilla edistetään 

esimerkiksi perusoikeuksia, tasa-arvoa ja 

kansalaisuutta, oikeutta tai inhimillistä 

kehitystä maailmanlaajuisesti, mukaan 

lukien erityisesti sukupuolten tasa-arvoa 

ja naisten vaikutusmahdollisuuksien 

lisäämistä koskeviin ohjelmiin ja 

hankkeisiin myönnetyt kaikki 

määrärahat, kun otetaan erityisesti 

huomioon, että joidenkin näiden 

ohjelmien toteutus on ollut 

poikkeuksellisen onnistunutta 

(perusoikeus-, tasa-arvo- ja 

kansalaisuusohjelman 

maksumäärärahojen käyttöaste on ollut 

yli 99 prosenttia viimeksi kuluneiden 

kolmen vuoden aikana). 

Perustelu 

Uusille toimintapoliittisille 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. 

Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman lähes 100 prosentin käyttöaste osoittaa, 

että ohjelmasta ei voida kohdentaa varoja uudelleen ilman, että vaikutettaisiin kielteisesti 

tiettyihin hankkeisiin ja järjestöihin. FEMM-valiokunta on toistuvasti huomauttanut tarpeesta 

lisätä perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman rahoitusta Daphne-ohjelmaa ja 

sukupuolten tasa-arvoa koskevia ohjelmia silmällä pitäen. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) Uudistetulle unionin 

pelastuspalvelumekanismille olisi taattava 

erillinen rahoitus ja määrärahat. Kun 

otetaan huomioon tarve välttää nykyisten 

monivuotisten ohjelmien rahoitukseen 
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mahdolliset 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 1311/20131 a mukaisesti 

käytettävissä olevista varoista ja erityisesti 

joustovälineestä. 

 ___________________ 

 1 a 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 toimintapoliittisille 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  9 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 b) Uudistetun unionin 

pelastuspalvelumekanismin rahoituksen 

suunnitteluun ja jakamiseen sekä 

budjetointiin olisi sisällytettävä 

sukupuolitietoista budjetointia koskeva 

näkökulma, johon sisältyy 

sukupuolilähtöinen arviointi 

sukupuolinäkökulman sisällyttämiseksi 

entistä paremmin hätätilanteita 

koskevaan riskinhallintaan ja katastrofien 

ennaltaehkäisyyn. 
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Tarkistus  10 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

3 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) edistyminen katastrofien 

ennaltaehkäisyn puitteiden toteuttamisessa 

mitattuna niiden jäsenvaltioiden määrällä, 

jotka ovat toimittaneet komissiolle 

6 artiklassa tarkoitetut riskinarvioinnin, 

riskinhallintakykyään koskevan arvion ja 

yhteenvedon katastrofien 

hallintasuunnittelustaan; 

a) edistyminen katastrofien 

ennaltaehkäisyn puitteiden toteuttamisessa 

mitattuna niiden jäsenvaltioiden määrällä, 

jotka ovat toimittaneet komissiolle 

6 artiklassa tarkoitetut riskinarvioinnin, 

riskinhallintakykyään koskevan arvion ja 

yhteenvedon katastrofien 

hallintasuunnittelustaan; arviointien on 

oltava sukupuolilähtöisiä; 

 

Tarkistus  11 

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 

täytäntöönpanossa. 

Komissio tiedottaa joka toinen vuosi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

edistyksestä 11 ja 12 artiklan 

täytäntöönpanossa ja antaa tietoja 

erityisesti sukupuolinäkökulman 

huomioon ottamisesta. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Verkosto suorittaa seuraavia tehtäviä 

koulutuksen, harjoitusten, saatujen 

kokemusten ja osaamisen jakamisen alalla, 

Sukupuolten tasapuoliseen edustukseen 

pyrkivä verkosto suorittaa seuraavia 

tehtäviä koulutuksen, harjoitusten, saatujen 
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tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä 

asianomaisten osaamiskeskusten kanssa:' 

kokemusten ja osaamisen jakamisen alalla, 

tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä 

asianomaisten osaamiskeskusten kanssa: '  

 

Tarkistus  13 

Ehdotus päätökseksi 

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

Päätös N:o 1313/2013/EU 

13 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 9 a) Lisätään 13 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 2 a. Suorittaessaan 1 kohdassa 

tarkoitettuja tehtäviä komissio ja 

jäsenvaltiot varmistavat, että koulutus- ja 

pätevöitymisprosesseissa sekä riskien 

vähentämistä ja katastrofiapua koskevissa 

oppaissa otetaan huomioon 

sukupuolinäkökulma ja keskitytään 

erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 

väkivallan ehkäisemiseen ja torjumiseen. 

Perustelu 

Uudella kohdalla pyritään lisäämään sukupuolinäkökulman huomioon ottamista unionin 

pelastuspalvelun osaamisverkostossa koulutuksen ja oppaiden avulla. 

 

Tarkistus  14 

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 varmistaa, että 

katastrofeja koskevat tiedot ovat saatavilla 

sukupuolten mukaan eriteltyinä, kuten 

Sendain kehyksessä katastrofiriskien 
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vähentämiseksi edellytetään, jotta voidaan 

ottaa huomioon naisten rooli riskien 

vähentämistä koskevassa suunnittelussa 

ja sukupuolinäkökulma koko prosessissa. 

Perustelu 

Uudella kohdalla pyritään lisäämään sukupuolinäkökulman huomioon ottamista katastrofeja 

koskevia tietoja kerättäessä. Yhteistyön edistämisen ja tehostamisen kannalta tiedot ja tilastot 

ovat välttämättömiä katastrofiriskien hahmottamiseksi ja viime kädessä niihin reagoimiseksi. 

Sendain kehyksessä katastrofiriskien vähentämiseksi tuodaan selvästi esille, että asiaa 

koskevat tiedot olisi eriteltävä. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Monivuotisen rahoituskehyksen 

otsakkeesta 3 ”Turvallisuus ja 

kansalaisuus” otetaan 480 630 000 euroa 

käypinä hintoina ja otsakkeesta 4 

”Globaali Eurooppa” 150 936 000 euroa 

käypinä hintoina.” 

Euroopan parlamentti ja neuvosto 

hyväksyvät vaiheittain unionin 

pelastuspalvelumekanismia varten 

tarvittavat määrärahat vuotuisen 

talousarviomenettelyn yhteydessä 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 toimintapoliittisille ehdotuksille olisi osoitettava uusia resursseja. Valmistelija 

vastustaa voimakkaasti sitä, että määrärahoja kohdennetaan uudelleen sellaisten 

onnistuneiden ohjelmien kustannuksella, joiden rahoitus on kroonisesti riittämätöntä ja joita 
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ovat esimerkiksi perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma sekä oikeusalan ohjelma. 
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