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LYHYET PERUSTELUT

Komissio on esittänyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen päätökseksi unionin 
pelastuspalvelumekanismista, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:n valmiuksia ehkäistä 
katastrofeja ja valmistautua niihin sekä EU:n alueella että sen ulkopuolella.

Ulkoasiainvaliokunta tukee laajasti ehdotuksen yleisnäkemyksiä, joihin kuuluu nykyisen 
tapauskohtaisen järjestelmän muuttaminen ennalta suunnitelluksi katastrofihallinnaksi niin, 
että jäsenvaltioiden johtoasemaa ja ensisijaista vastuuta pelastuspalveluista kunnioitetaan.

Lisäksi ulkoasiainvaliokunta pitää myönteisenä, että ennaltaehkäisyä ja valmistautumista 
painotetaan entistä enemmän, ja korostaa yhteisen riskinarvioinnin ja valmiussuunnittelun 
tärkeyttä. Valiokunta painottaa tarvetta varmistaa johdonmukaisuus tulevan 
yhteisvastuulausekkeen täytäntöönpanon kanssa.

Lopuksi valiokunta muistuttaa tarpeesta saavuttaa asianmukainen tasapaino yhtäältä nopean 
avustusvalmiuden mekanismin ja toisaalta EU:n ulkosuhteiden johdonmukaisuuden välillä.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Mekanismilla olisi oltava keskeinen 
rooli Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
täytäntöönpanossa, ja mekanismin 
resurssien ja valmiuksien olisi oltava 
käytettävissä, kun niitä tarvitaan.

Tarkistus 2
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unionin olisi avustettava jäsenvaltioita 
edistämällä osaltaan havainto- ja 
ennakkovaroitusjärjestelmien kehittämistä, 

(9) Unionin olisi avustettava jäsenvaltioita 
edistämällä osaltaan havainto- ja 
ennakkovaroitusjärjestelmien kehittämistä 
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jotta jäsenvaltiot voisivat käynnistää 
katastrofiaputoimet mahdollisimman 
pienellä viiveellä ja tiedottaa vaarasta 
unionin kansalaisille. Näissä järjestelmissä 
olisi otettava huomioon olemassa olevat ja 
tulevat tietolähteet ja -järjestelmät, joihin 
niiden olisi myös perustuttava.

ja tehokkaampaa yhtenäistämistä, jotta 
jäsenvaltiot voisivat käynnistää 
katastrofiaputoimet mahdollisimman 
pienellä viiveellä ja tiedottaa vaarasta 
unionin kansalaisille. Näissä järjestelmissä 
olisi otettava huomioon olemassa olevat ja 
tulevat tietolähteet ja -järjestelmät, joihin 
niiden olisi myös perustuttava.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Mekanismiin olisi sisällytettävä 
yleiset poliittiset puitteet, joiden 
tavoitteena on jatkuvasti parantaa 
pelastuspalvelujärjestelmien, niiden 
henkilöstön ja kansalaisten valmiustasoa 
unionissa. Tämä käsittää katastrofien 
ehkäisyä sekä valmius- ja avustustoimia 
koskevia koulutusohjelmia ja 
koulutusverkoston unionin ja
jäsenvaltioiden tasolla, kuten Euroopan 
katastrofihallintakoulutuksesta 14 päivänä 
marraskuuta 2008 tehdyissä neuvoston 
päätelmissä edellytetään.

(10) Mekanismiin olisi sisällytettävä 
yleiset poliittiset puitteet, joiden 
tavoitteena on jatkuvasti parantaa 
pelastuspalvelujärjestelmien ja kansalaisten 
valmiustasoa unionissa. Tämä käsittää 
katastrofien ehkäisyä sekä valmius- ja 
avustustoimia koskevia koulutusohjelmia 
ja koulutusverkoston sekä unionin että
jäsenvaltioiden tasolla, kuten Euroopan 
katastrofihallintakoulutuksesta 14 päivänä 
marraskuuta 2008 tehdyissä neuvoston 
päätelmissä edellytetään.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Silloin kun sotilaallisten valmiuksien 
käyttö pelastuspalveluoperaatioiden tukena 
katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, 
sotilaiden kanssa tehtävässä yhteistyössä 
olisi noudatettava yksityiskohtaisia 
menettelytapoja, menettelyjä ja perusteita, 
jotka neuvosto tai sen toimivaltaiset elimet 
vahvistavat, jotta mekanismin käytettävissä 
olisi sotilaallisia valmiuksia siviiliväestön 

(19) Silloin kun sotilaallisten valmiuksien 
käyttö viimeisenä keinona 
pelastuspalveluoperaatioiden tukena 
katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, 
sotilaiden kanssa tehtävässä yhteistyössä 
on noudatettava yksityiskohtaisia 
menettelytapoja, menettelyjä ja perusteita, 
jotka neuvosto tai sen toimivaltaiset elimet 
vahvistavat, jotta mekanismin käytettävissä 
olisi sotilaallisia valmiuksia siviiliväestön 
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suojelemiseksi. suojelemiseksi, ja erityisesti suuntaviivoja 
ulkomaisten sotilas- ja 
siviilipuolustusvoimavarojen käytöstä 
katastrofiavussa (Oslon suuntaviivat) sekä 
suuntaviivoja sotilas- ja 
siviilipuolustusvoimavarojen käytöstä 
monisyisissä Yhdistyneiden kansakuntien 
johdolla toteutettavissa humanitaarisen 
hätäavun operaatioissa 
(MCDA-suuntaviivat). Siviili- ja 
sotilasalan komentoketjut olisi pidettävä 
erillään toisistaan.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Terroritekojen ja ydin- tai 
säteilyonnettomuuksien aiheuttamissa 
katastrofeissa mekanismin olisi katettava 
ainoastaan pelastuspalvelun alaan kuuluvat 
valmius- ja avustustoimet.

(26) Terroritekojen ja ydin- tai 
säteilyonnettomuuksien aiheuttamissa 
katastrofeissa mekanismin olisi katettava 
ainoastaan pelastuspalvelun alaan kuuluvat 
valmius- ja avustustoimet. Tätä koskevat 
aloitteet olisi sovitettava yhteen niiden 
toimien kanssa, joita on jo toteutettu 
kemiallisen, biologisen, säteily- ja 
ydinturvallisuuden parantamisesta 
Euroopan unionissa – EU:n 
CBRN-toimintasuunnitelma1 annettujen 
neuvoston päätelmien täytäntöön 
panemiseksi, ja kyseisten aloitteiden olisi 
täydennettävä näitä toimia. 
________________
1 Neuvoston päätelmät 12. marraskuuta 
2009, 15505/1/09 REV.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Unionin toimilla tehostetaan 3. Unionin toimilla tehostetaan 
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jäsenvaltioiden kykyä ehkäistä 
suurkatastrofeja, valmistautua niihin ja 
antaa hätäapua ja minimoidaan siten 
ihmishenkien menetykset ja aineelliset 
tappiot. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän päätöksen 
tavoitetta, vaan se voidaan sen laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla.

jäsenvaltioiden kykyä ehkäistä 
suurkatastrofeja, valmistautua niihin ja 
antaa hätäapua ja minimoidaan siten 
erityisesti ihmishenkien menetykset mutta 
myös aineelliset tappiot. Jäsenvaltiot eivät 
voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
päätöksen tavoitetta, vaan se voidaan sen 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla noudattaen 
täysin toissijaisuus- ja 
oikeasuhteisuusperiaatteita.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mekanismilla edistetään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
222 artiklan täytäntöönpanoa.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa esitettyjen 
erityistavoitteiden saavuttamisessa 
tapahtunutta edistystä arvioidaan 
indikaattoreilla, jotka koskevat muun 
muassa seuraavia:

Edellä 1 kohdassa esitettyjen 
erityistavoitteiden saavuttamisessa 
tapahtunutta edistystä arvioidaan 
indikaattoreilla, ja tarvittaessa on 
tarkasteltava, soveltuvatko nämä 
indikaattorit kyseisten erityistavoitteiden 
saavuttamisen arviointiin; indikaattorit 
koskevat muun muassa seuraavia:

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) edistys katastrofien ennaltaehkäisyn 
puitteiden toteuttamisessa mitattuna niiden 
jäsenvaltioiden määrällä, joilla on 
4 artiklassa tarkoitettu katastrofiriskien 
hallintasuunnitelma;

(a) edistys katastrofien ennaltaehkäisyn 
puitteiden toteuttamisessa mitattuna niiden 
jäsenvaltioiden määrällä, joilla on 
4 artiklassa tarkoitettu 
riskinhallintasuunnitelma;

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle riskinhallintasuunnitelmansa 
tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi 
mekanismin puitteissa.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle riskinhallintasuunnitelmansa 
tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi 
mekanismin puitteissa. Komissio ja 
jäsenvaltiot varmistavat 
luottamuksellisten tietojen asianmukaisen 
suojan.

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) perustaa Euroopan hätäapukeskuksen ja 
hallinnoi sitä varmistamalla sen olevan 
toimintavalmiudessa ympäri vuorokauden 
seitsemänä päivänä viikossa ja palvelevan 
jäsenvaltioita ja komissiota mekanismin 
toimintaa varten;

(a) perustaa olemassa olevien kansallisten 
ja alueellisten rakenteiden kanssa yhteen 
sovitetun Euroopan hätäapukeskuksen ja 
hallinnoi sitä varmistamalla sen olevan 
toimintavalmiudessa ympäri vuorokauden 
seitsemänä päivänä viikossa ja palvelevan 
jäsenvaltioita ja komissiota mekanismin 
toimintaa varten;

Tarkistus 12
Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) hallinnoi yhteistä hätäviestintä- ja 
tietojärjestelmää (CECIS) tiedonvälityksen 
ja tietojen jakamisen mahdollistamiseksi 
Euroopan hätäapukeskuksen ja 
jäsenvaltioiden yhteyspisteiden välillä;

(b) hallinnoi yhteistä hätäviestintä- ja 
tietojärjestelmää (CECIS) tiedonvälityksen 
ja tietojen jakamisen mahdollistamiseksi 
Euroopan hätäapukeskuksen ja 
jäsenvaltioiden yhteyspisteiden välillä ja 
edistää järjestelmän kytkemistä olemassa 
oleviin komission ja neuvoston 
kriisitilanteiden koordinointifoorumeihin;

Tarkistus 13
Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) edistää katastrofien havaitsemis-, 
ennakkovaroitus- ja hälytysjärjestelmien 
kehittämistä, jotta nopeat avustustoimet 
ovat mahdollisia ja jotta järjestelmät 
saadaan linkitettyä toisiinsa sekä Euroopan
hätäapukeskukseen ja yhteiseen 
hätäviestintä- ja tietojärjestelmään. Näissä 
järjestelmissä on otettava huomioon 
olemassa olevat ja tulevat tieto-, seuranta-
ja havaintolähteet ja -järjestelmät, joihin 
niiden olisi myös perustuttava;

(c) edistää katastrofien havaitsemis-, 
ennakkovaroitus- ja hälytysjärjestelmien 
kehittämistä ja tehokkaampaa 
yhtenäistämistä, jotta nopeat avustustoimet 
ovat mahdollisia ja jotta järjestelmät 
saadaan linkitettyä Euroopan 
hätäapukeskukseen ja yhteiseen 
hätäviestintä- ja tietojärjestelmään. Näissä 
järjestelmissä on otettava huomioon 
olemassa olevat ja tulevat tieto-, seuranta-
ja havaintolähteet ja -järjestelmät, joihin 
niiden olisi myös perustuttava;

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edistää tarvittaessa hätäapuoperaatioiden 
koordinointia paikan päällä ja pitää 
tarvittaessa ja soveltuvin osin yhteyttä 
apua pyytävän valtion toimivaltaisiin 
viranomaisiin,

– edistää tarvittaessa hätäapuoperaatioiden 
koordinointia paikan päällä ja pitää 
yhteyttä apua pyytävän valtion 
toimivaltaisiin viranomaisiin,
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Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio määrittää eurooppalaisiin 
hätäapuvalmiuksiin sidottavien 
valmiuksien laatuvaatimukset. Jäsenvaltiot 
vastaavat niiden laadun varmistamisesta.

3. Komissio määrittää 
yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden 
kanssa laatuvaatimukset valmiuksille, 
jotka voidaan sitoa eurooppalaisiin 
hätäapuvalmiuksiin. Jäsenvaltiot vastaavat 
niiden laadun varmistamisesta.

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio laatii jäsenvaltioiden 
eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
käyttöön antamia valmiuksia varten 
hyväksyntä- ja rekisteröintiprosessin ja 
hallinnoi sitä.

4. Komissio laatii jäsenvaltioiden 
eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
käyttöön mahdollisesti antamia valmiuksia 
varten hyväksyntä- ja rekisteröintiprosessin 
ja hallinnoi sitä.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Eurooppalaisiin hätäapuvalmiuksiin 
rekisteröidyt valmiudet ovat käytettävissä 
hätäapuoperaatioihin mekanismin 
puitteissa Euroopan hätäapukeskuksen 
kautta esitetystä komission pyynnöstä. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava
komissiolle mahdollisimman nopeasti, jos 
on olemassa pakottavia syitä, jotka estävät 
niitä antamasta valmiuksiaan käyttöön 
tietyssä hätätilanteessa.

6. Eurooppalaisiin hätäapuvalmiuksiin 
rekisteröidyt valmiudet ovat periaatteessa 
käytettävissä hätäapuoperaatioihin 
mekanismin puitteissa Euroopan 
hätäapukeskuksen kautta esitetystä 
komission pyynnöstä. Jäsenvaltiot 
säilyttävät lopullisen päätäntävallan 
valmiuksien käytöstä, ja niiden on 
ilmoitettava komissiolle mahdollisimman 
nopeasti kansallisista hätätilanteista tai 
muista vakavista syistä, jotka estävät niitä 
antamasta valmiuksiaan käyttöön tietyssä 
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hätätilanteessa.

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa edistystä 
valmiustavoitteiden saavuttamisessa ja 
yksilöi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
eurooppalaisissa hätäapuvalmiuksissa 
olevat puutteet.

1. Komissio seuraa edistystä 
valmiustavoitteiden saavuttamisessa ja 
yksilöi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
eurooppalaisissa hätäapuvalmiuksissa 
olevat puutteet ottaen samalla 
asianmukaisesti huomioon 11 artiklassa 
määritettyjen eurooppalaisten 
hätäapuvalmiuksien vapaaehtoisen 
luonteen.

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tukee jäsenvaltioita 
valmiuksissa olevien puutteiden 
poistamisessa soveltuvimmalla ja 
mahdollisimman kustannustehokkaalla 
tavalla muun muassa

2. Komissio tukee asianomaisia
jäsenvaltioita valmiuksissa olevien 
puutteiden poistamisessa, jos jäsenvaltiot 
katsovat, että tämä on soveltuvin ja 
mahdollisimman kustannustehokas tapa,
muun muassa

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot ja komissio yksilöivät 
yhdessä arviointiperusteet sille, miten 
asianmukaista ja kustannustehokasta 
valmiuksissa olevien puutteiden 
poistaminen on.
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Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asianomaiset jäsenvaltiot määräävät 
tämän artiklan mukaisesti kehitetyistä 
valmiuksista ja hallinnoivat niitä. Komissio 
laatii komission ja asianomaisten 
jäsenvaltioiden välisiä sopimuksia varten 
sopimusmallit. Valmiuksia hallinnoivat 
jäsenvaltiot ovat vastuussa niiden 
rekisteröinnistä kansallisten menettelyjen 
mukaisesti.

3. Asianomaiset jäsenvaltiot määräävät 
tämän artiklan mukaisesti kehitetyistä 
valmiuksista ja hallinnoivat niitä komission 
ja asianomaisten jäsenvaltioiden välisten 
sopimusten pohjalta. Valmiuksia 
hallinnoivat jäsenvaltiot ovat vastuussa 
niiden rekisteröinnistä kansallisten 
menettelyjen mukaisesti.

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valmiudet ovat osa eurooppalaisia 
hätäapuvalmiuksia. Ne ovat käytettävissä 
hätäapuoperaatioihin mekanismin 
puitteissa Euroopan hätäapukeskuksen 
kautta esitetystä komission pyynnöstä. 
Valmiudet ovat käytettävissä niitä 
hallinnoivien jäsenvaltioiden kansallisiin 
tarkoituksiin silloin, kun niitä ei ole otettu 
käyttöön mekanismin puitteissa.

4. Valmiudet ovat osa eurooppalaisten 
hätäapuvalmiuksien vapaaehtoista 
reserviä. Ne ovat käytettävissä 
hätäapuoperaatioihin mekanismin 
puitteissa Euroopan hätäapukeskuksen 
kautta esitetystä komission pyynnöstä. 
Valmiudet ovat käytettävissä niitä 
hallinnoivien jäsenvaltioiden kansallisiin 
tarkoituksiin silloin, kun niitä ei ole otettu 
käyttöön mekanismin puitteissa.

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
tämän artiklan mukaisesti kehitetyillä 

5. Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
tämän artiklan mukaisesti kehitetyillä 
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valmiuksilla on asianmukainen näkyvyys. valmiuksilla on asianmukainen näkyvyys 
sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla.

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio tiedottaa joka toinen vuosi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
edistyksestä, jota on saavutettu 
valmiustavoitteiden suhteen, ja puutteista, 
joita eurooppalaisissa 
hätäapuvalmiuksissa edelleen on.

6. Komissio tiedottaa joka toinen vuosi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
edistyksestä, jota on saavutettu 
valmiustavoitteiden suhteen, ja puutteista, 
joita eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
vapaaehtoisessa reservissä edelleen on.

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) menettelytavat, joilla jäsenvaltioita 
tuetaan niiden avustusvalmiuksien 
kehittämisessä, joita eurooppalaisista 
hätäapuvalmiuksista ei ole lainkaan tai 
riittävästi saatavissa;

(a) menettelytavat, joilla jäsenvaltioita 
tuetaan niiden avustusvalmiuksien 
kehittämisessä, joita ei ole lainkaan tai 
riittävästi saatavissa eurooppalaisten 
hätäapuvalmiuksien vapaaehtoisesta 
reservistä;

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) menettelytavat, joilla kehitetään 
avustusvalmiuksia unionin tasolla 
yhteiseksi puskuriksi yhteisiä riskejä 
vastaan;

Poistetaan.
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Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) menettelytavat, joilla a ja b alakohdassa 
mainittuja valmiuksia hallinnoidaan ja niitä 
pidetään yllä;

(c) menettelytavat, joilla eurooppalaisten 
hätäapuvalmiuksien vapaaehtoiseen 
reserviin rekisteröityjä, a ja b alakohdassa 
mainittuja valmiuksia hallinnoidaan ja niitä 
pidetään yllä;

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kehittää unionin ja kansainväliseen 
pelastuspalvelukoulutukseen liittyviä 
ohjeita, myös ennaltaehkäisyä, 
valmistautumista ja avustustoimintaa 
koskevaa koulutusta varten;

(b) kehittää jäsenvaltioiden kokemuksia 
hyödyntäen unionin ja kansainväliseen 
pelastuspalvelukoulutukseen liittyviä 
ohjeita, myös ennaltaehkäisyä, 
valmistautumista ja avustustoimintaa 
koskevaa koulutusta varten;

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
16 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) se pitää yllä yhteyttä vahinkoa 
kärsineeseen maahan ja selvittää teknisiä 
yksityiskohtia, kuten avun täsmällistä 
tarvetta, tarjousten hyväksyntää ja 
käytännön järjestelyjä avun paikallisessa 
vastaanottamisessa ja jakelussa;

(c) se pitää yllä yhteyttä vahinkoa 
kärsineeseen kolmanteen maahan ja 
jäsenvaltioihin ja selvittää teknisiä 
yksityiskohtia, kuten avun täsmällistä 
tarvetta, tarjousten hyväksyntää ja 
käytännön järjestelyjä avun paikallisessa 
vastaanottamisessa ja jakelussa;

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
16 artikla – 3 kohta



PE496.418v02-00 14/15 AD\916400FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ilmoittaa mekanismin 
käyttöönoton yhteydessä asiasta Euroopan 
ulkosuhdehallinnolle, jotta 
pelastuspalveluoperaatio ja unionin yleiset 
suhteet vahinkoa kärsineeseen maahan 
olisivat johdonmukaisia, sanotun 
vaikuttamatta komission tehtävään 
sellaisena kuin se on määritelty 2 kohdassa 
ja ottaen huomioon mekanismin kautta 
annettavan operatiivisen avun pakottavan 
kiireellisyyden.

3. Komissio ilmoittaa mekanismin 
käyttöönoton yhteydessä asiasta Euroopan 
ulkosuhdehallinnolle, jotta 
pelastuspalveluoperaatio ja unionin yleiset 
suhteet vahinkoa kärsineeseen maahan 
olisivat johdonmukaisia, sanotun 
vaikuttamatta komission tehtävään 
sellaisena kuin se on määritelty 2 kohdassa 
ja ottaen huomioon mekanismin kautta 
annettavan operatiivisen avun pakottavan 
kiireellisyyden. Komissio ja Euroopan 
ulkosuhdehallinto vaihtavat säännöllisesti 
tietoja tavoitteena sovittaa yhteen asiaa 
koskevaa toimintaansa, jotta varmistetaan 
unionin ulkoisen toiminnan 
johdonmukaisuus Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 21 artiklan 
mukaisesti. Komissio ja Euroopan 
ulkosuhdehallinto raportoivat 
säännöllisesti asiasta Euroopan 
parlamentille. 

Tarkistus 31
Ehdotus päätökseksi
16 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Yhteisvaikutusta muiden unionin 
välineiden kanssa ja erityisesti asetuksen 
(EY) N:o 1257/96 mukaisesti rahoitettujen 
toimien kanssa pyritään tavoittelemaan.

11. Yhteisvaikutusta muiden unionin 
välineiden kanssa ja erityisesti asetuksen 
(EY) N:o 1257/96 mukaisesti rahoitettujen 
ja yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan mukaisesti 
kehitettyjen toimien kanssa pyritään 
tavoittelemaan.
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