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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission 
varapuheenjohtajan Lissabonin sopimuksen myötä saamaa uutta roolia EU:n 
operaatioiden koordinoijana EU:n ulkopuolisissa maissa EU:n kriisiavun ja yleisten 
poliittisten ja turvallisuusseikkojen välisen johdonmukaisuuden turvaamiseksi; kehottaa 
luomaan yhteistyöjärjestelyjä kaikkien pelastuspalvelun ja kriisinhallinnan parissa 
työskentelevien yksiköiden välillä komissiossa ja Euroopan ulkosuhdehallinnossa, EU:n 
edustustot mukaan luettuina;

2. korostaa, että EU:n eri välineiden käytön yhtenäisyyttä on parannettava, ja toteaa, että osa 
näistä kuuluu korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan toimivaltaan; korostaa 
niin ikään, että on parannettava koordinaatiota jo käynnissä olevien tai katastrofin 
sattuessa käynnistettävien yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) siviili- tai 
sotilasoperaatioiden kanssa; painottaa kriisien ennaltaehkäisyn, katastrofiavun ja 
katastrofien jälkeisen jälleenrakennuksen välistä yhteyttä;

3. korostaa, että sotilaallisten voimavarojen käyttö siviilipelastuspalvelun valvonnassa 
viimeisenä keinona ja Oslon suuntaviivoja noudattaen on usein tärkeä osa katastrofiapua, 
erityisesti silloin, kun tarvitaan erikoisresursseja, strategista kuljetuskykyä tai raskasta 
kalustoa; korostaa, että kaikkien valmiuksien – niin siviili kuin sotilaallistenkin – ja 
jäsenvaltioiden kriisinhallintaresurssien käytän koordinointia olisi tehostettava kalliiksi 
tulevien päällekkäisyyksien välttämiseksi;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kartoittamaan nykyisten valmiuksien puutteet ja 
asettamaan jäsenvaltioille selkeän aikataulun ja tavoitteet katastrofivalmiuksien 
asianmukaiseksi kehittämiseksi, jotta varmistetaan, että vastuu jakautuu tasaisesti 
jäsenvaltioiden kesken; katsoo sitä vastoin, että EU:n tason voimavarojen luomista olisi 
harkittava vain siinä tapauksessa, että niistä koituu huomattavia synergioita koko EU:lle;

5. painottaa, että EU:n näkyvyyden lisäämiseksi avunsaajamaissa sekä paremman tiedon 
tarjoamiseksi kansalaisille EU:n toimista on tärkeää, että laaditaan kattava 
viestintästrategia, joka välittää kuvan yhteisestä, johdonmukaisesta ja unionin arvojen ja 
politiikkojen mukaisesta EU:n katastrofiavusta; muistuttaa tässä yhteydessä, että on 
tarpeen perustaa EU:n pelastuspalvelujoukot sekä noudattaa Euroopan parlamentin 
toistuvia kehotuksia toteuttaa Barnier'n vuoden 2006 mietinnössä esitetyt ehdotukset; 
korostaa, että EU:n olisi katastrofiavulla vahvistettava Euroopan kansalaisten 
sitoutuminen solidaarisuuteen;

6. korostaa, että EU:n olisi koordinoitava voimavaransa ja tehtävä yhteistyötä EU:n 
ulkopuolisten valtioiden ja erityisesti Välimeren unionin naapurivaltioiden kanssa, sillä 
katastrofit eivät pysähdy rajoille;

7. muistuttaa YK:n keskeisestä asemasta kansainvälisen yhteisön katastrofiaputoimien 
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koordinoimisessa.
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