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LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Komission päätösehdotuksessa esitetään uuden pelastuspalvelumekanismin perustamista 
unionille. Mekanismin tarkoituksena on tukea, koordinoida ja täydentää jäsenvaltioiden 
toimia pelastuspalvelualalla parantamalla niiden järjestelmien tehokkuutta, joilla pyritään 
ehkäisemään kaikenlaisia luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja unionissa ja 
sen ulkopuolella sekä valmistautumaan niihin ja antamaan apua. Tarkoituksena on luoda 
yhtenäinen lähestymistapa katastrofien hallintaan. Valmistelija suhtautuu myönteisesti tähän 
kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ja erityisesti siihen, että ehdotuksessa painotetaan 
kuljetustoimien tukemista katastrofiavun antamisessa.

Määrärahat
Ehdotuksessa esitetään EU:n pelastuspalvelupolitiikkaa varten (käypinä hintoina) 
513 miljoonan euron talousarviositoumuksia seuraavasti: 276 miljoonaa euroa käytettäväksi 
unionin sisällä ja 237 miljoonaa euroa unionin ulkopuolisiin operaatioihin. Tukikelpoisia ovat 
seuraavat toimet: yleiset toimet, ennaltaehkäisy- ja valmiustoimet, avustustoimet ja kuljetus. 
Valmistelija katsoo, että seitsemän vuoden ajanjaksoksi ehdotetut määrärahat ovat melko 
vaatimattomat ja mahdollistavat vain rajallisen EU:n toiminnan ja vaikutuksen.

Tavoitteet
Ehdotuksen erityistavoitteita ovat (1) katastrofeilta suojelun korkean tason saavuttaminen 
ehkäisemällä tai lieventämällä niiden vaikutuksia ja edistämällä ennaltaehkäisyn kulttuuria, 
2) katastrofeissa tarvittavien unionin avustusvalmiuksien parantaminen ja 3) nopeiden ja 
tehokkaiden hätäaputoimien edistäminen suurkatastrofien yhteydessä. 

Ennaltaehkäisy
Jokainen ennaltaehkäisyyn käytetty euro tuottaa moninkertaiset säästöt suurten katastrofien 
sattuessa, joissa sekä aineelliset että ihmishenkien menetykset ovat merkittäviä. Ehdotuksella 
pyritään (1) parantamaan katastrofiriskejä koskevaa tietopohjaa ja helpottamaan osaamisen, 
parhaiden käytäntöjen ja tietojen jakamista sekä varmistamaan tehokas yhteistyö mekanismin 
sisällä, (2) tukemaan ja edistämään jäsenvaltioiden riskinarviointia ja riskien kartoittamista 
pyytämällä jäsenvaltioita toimittamaan riskinhallintasuunnitelmansa vuoden 2016 loppuun 
mennessä, (3) laatimaan luettelo niistä luonnon ja ihmisen aiheuttamista riskeistä, joita unioni 
voi kohdata ottaen huomioon muun muassa ilmastonmuutoksen tulevan vaikutuksen ja 
(4) lisäämään tietoisuutta riskien ehkäisemisen tärkeydestä ja tukemaan jäsenvaltioita 
julkisissa tiedotus-, koulutus- ja valistustoimissa jne. Valmistelija pyrkii tarkistuksillaan 
vahvistamaan pelastuspalvelun ennaltaehkäisevää ulottuvuutta.

Synergia
Alustavasti varatut 513 miljoonan euron määrärahat vaikuttavat vain pisaralta meressä, koska 
hätäavun kustannukset ovat nykyisin hyvin suuret. Tämän osoittaa selvästi se tosiasia, että EU:n 
viime vuosikymmenen aikana myöntämän kokonaishätäavun määrän pelkästään unionin sisällä
arvioidaan olevan 2 500 miljoonaa euroa.
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Valmistelija yrittää yksilöidä määrärahojen ja sisäisissä ja ulkoisissa toimissa käytettyjen 
muiden välineiden, kuten yleisiä säännöksiä koskevan asetukseen sisältyvien rahastojen 
(EAKR, ESR, koheesiorahasto, Euroopan maaseuturahasto, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto) ja Euroopan unionin solidaarisuusrahaston väliset mahdolliset 
synergiavaikutukset. On ollut tapauksia, joissa varojen käyttöönotto viimeksi mainitusta 
rahastosta ei ole ollut tarpeeksi nopeaa. Siksi on suositeltavaa tarkistaa säännöksiä, jotka 
koskevat käyttöönoton nopeutta, niin että tätä välinettä voidaan käyttää oikea-aikaisesti ja 
reagoida tehokkaasti katastrofien aiheuttamiin hätätilanteisiin.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. huomauttaa, että 
lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt 
rahoituspuitteet ovat lainsäädäntövallan 
käyttäjän kannalta vain ohjeelliset eikä 
niitä voida vahvistaa, ennen kuin vuosien 
2014–2020 monivuotista rahoituskehystä 
koskevasta asetusehdotuksesta on päästy 
sopimukseen;

Perustelu

Alakohtaisiin oikeusperustoihin sisältyviä lukuja ei periaatteen "mitään ei ole päätetty, ennen 
kuin kaikesta on päätetty" mukaan voida pitää lopullisina, koska monivuotista 
rahoituskehystä koskevat neuvottelut ovat vielä kesken.

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 b. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman 
"Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys 
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kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten1; muistuttaa, 
että seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä tarvitaan riittävästi 
lisävaroja, jotta unioni kykenee 
huolehtimaan nykyisistä poliittisista 
painopisteistään ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
mukaisista uusista tehtävistä sekä 
reagoimaan ennakoimattomiin 
tapahtumiin; jos neuvosto on tästä asiasta 
eri mieltä, kehottaa sitä yksilöimään 
selkeästi, mistä sen poliittisista 
painopisteistä tai hankkeista voitaisiin 
kokonaan luopua, vaikka niillä olisikin 
todistettua eurooppalaista lisäarvoa; 
huomauttaa, että hyväksyttyjen unionin 
tavoitteiden ja sitoumusten sekä unionin 
yhteisvastuullisuuden periaatteen 
edistämiseen voidaan osoittaa vain 
rajallisesti määrärahoja, vaikka 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen määrärahojen tasoa 
korotettaisiin vähintään viisi prosenttia 
vuoden 2013 tasosta;
________________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Perustelu

Jos neuvosto pienentää MRK:n määriä, Euroopan parlamentti vaatii sitä yksilöimään 
"negatiiviset painopisteet" niiden todistetusta lisäarvosta huolimatta ja uudet tehtävät, jotka 
unionin on suoritettava Lissabonin sopimuksen tultua voimaan.

Tarkistus 3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. palauttaa mieliin, että 8. kesäkuuta 
2011 antamassaan päätöslauselmassa 
"Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
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Euroopan unionia varten1" parlamentti 
piti kansalaisten suojelua yhtenä niistä 
aloista, joilla Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo on antanut unionille 
merkittäviä uusia valtaoikeuksia (SEUT:n 
196 artikla), ja viittaa tässä yhteydessä 
SEUT:n 311 artiklaan, jonka mukaisesti 
unionin on huolehdittava siitä, että sillä 
on tavoitteidensa saavuttamiseksi ja 
politiikkansa toteuttamiseksi tarvittavat 
varat;
_______________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Pelastuspalvelumekanismi todistaa 
näkyvällä tavalla Euroopan 
solidaarisuudesta varmistamalla oikea-
aikainen käytännön osallistuminen 
katastrofien ennaltaehkäisyyn ja niihin 
valmistautumiseen sekä avustustoimiin 
suurkatastrofin tapahtuessa ja sellaisen 
välittömästi uhatessa. Tämä päätös ei tästä 
syystä saisi vaikuttaa jäsenvaltioille 
sellaisten kahden- tai monenvälisten 
sopimusten nojalla kuuluviin keskinäisiin 
oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jotka 
liittyvät tämän päätöksen soveltamisalaan 
kuuluviin asioihin, eikä jäsenvaltioiden 
velvollisuuteen suojella ihmisiä, 
ympäristöä ja omaisuutta omalla 
alueellaan.

(4) Pelastuspalvelumekanismi todistaa 
näkyvällä, konkreettisella ja merkittävällä
tavalla Euroopan solidaarisuudesta 
varmistamalla oikea-aikainen käytännön 
osallistuminen katastrofien 
ennaltaehkäisyyn ja niihin 
valmistautumiseen sekä avustustoimiin 
suurkatastrofin tapahtuessa ja sellaisen 
välittömästi uhatessa. Tämä päätös ei tästä 
syystä saisi vaikuttaa jäsenvaltioille 
sellaisten kahden- tai monenvälisten 
sopimusten nojalla kuuluviin keskinäisiin 
oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jotka 
liittyvät tämän päätöksen soveltamisalaan 
kuuluviin asioihin, eikä jäsenvaltioiden 
velvollisuuteen suojella ihmisiä, 
ympäristöä ja omaisuutta omalla 
alueellaan.
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Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Mekanismissa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon asiaa koskeva 
unionin lainsäädäntö ja kansainväliset 
sitoumukset, ja siinä olisi hyödynnettävä 
yhteisvaikutusta unionin asiaan liittyvien 
aloitteiden kanssa. Sellaisia ovat muun 
muassa Euroopan maanseurantaohjelma 
(GMES), elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamista koskeva Euroopan unionin 
ohjelma (EPCIP) ja yhteinen 
tietojenvaihtoympäristö.

(5) Mekanismissa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon asiaa koskeva 
unionin lainsäädäntö ja kansainväliset 
sitoumukset, ja siinä olisi hyödynnettävä 
yhteisvaikutusta unionin asiaan liittyvien 
aloitteiden kanssa. Sellaisia ovat muun 
muassa Euroopan maanseurantaohjelma 
(GMES), elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamista koskeva Euroopan unionin 
ohjelma (EPCIP) ja yhteinen 
tietojenvaihtoympäristö sekä yleisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
sisältyvät rahastot (EAKR, ESR, 
koheesiorahasto, Euroopan 
maaseuturahasto, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto) ja ulkoisiin toimiin 
käytettävät välineet.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Mekanismin olisi sisällettävä yleiset 
poliittiset puitteet unionin katastrofiriskien 
ehkäisytoimia varten tavoitteena korkea 
suojelutaso ja hyvä katastrofien sietokyky 
ehkäisemällä tai vähentämällä katastrofien 
vaikutuksia ja edistämällä ennaltaehkäisyn 
kulttuuria. Riskinhallintasuunnitelmat ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta katastrofien 
hallintaan voidaan luoda yhtenäinen 
lähestymistapa, jossa yhdistyvät 
ennaltaehkäisy-, valmius- ja avustustoimet. 
Tästä syystä mekanismiin olisi 
sisällytettävä yleiset puitteet niiden 
tiedoksiantoa ja toteuttamista varten. 

(6) Mekanismin olisi sisällettävä yleiset 
poliittiset puitteet unionin katastrofiriskien 
ehkäisytoimia varten tavoitteena korkea 
suojelutaso ja hyvä katastrofien sietokyky 
ehkäisemällä tai vähentämällä katastrofien 
vaikutuksia ja edistämällä ennaltaehkäisyn 
kulttuuria. Riskinhallintasuunnitelmat ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta katastrofien 
hallintaan voidaan luoda yhtenäinen 
lähestymistapa, jossa yhdistyvät 
ennaltaehkäisy-, valmius- ja avustustoimet. 
Riskinhallintasuunnitelmien on 
perustuttava standardoituun tieteelliseen 
näyttöön riskien todennäköisyydestä ja 
mahdollisista riskeistä. Tästä syystä 
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mekanismiin olisi sisällytettävä yleiset 
puitteet niiden tiedoksiantoa ja 
toteuttamista varten. 

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Ennaltaehkäisy on keskeisen tärkeää 
katastrofeilta suojelussa, ja se edellyttää 
lisätoimia, kuten 30 päivänä 
marraskuuta 2009 tehdyissä neuvoston 
päätelmissä ja komission tiedonannosta 
Luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn 
sovellettava yhteisön lähestymistapa 
21 päivänä syyskuuta 2010 annetussa 
Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 
edellytetään.

(7) Ennaltaehkäisy on keskeisen tärkeää 
katastrofeilta suojelussa, ja se edellyttää 
lisätoimia, kuten 30 päivänä 
marraskuuta 2009 tehdyissä neuvoston 
päätelmissä ja komission tiedonannosta 
Luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn 
sovellettava yhteisön lähestymistapa 
21 päivänä syyskuuta 2010 annetussa 
Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 
edellytetään. Ennaltaehkäisy on 
kustannustehokasta pitkällä aikavälillä ja 
se on avain menestyksekkääseen 
pelastuspalveluun sekä jäsenvaltioiden 
että unionin tasolla.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Mekanismille osoitetuilla 
määrärahoilla olisi voitava tukea 
taloudellisesti kaikkia katastrofin 
hallintaprosessin eri osatekijöihin liittyviä 
toimia. Tukea on hallinnoitava 
joustavasti, jotta sitä voidaan lisätä 
tarpeen vaatiessa.

Tarkistus 9
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Mekanismin olisi mahdollistettava 
avustustoimien käynnistäminen ja niiden 
koordinoinnin edistäminen. Tiiviimmän 
yhteistyön olisi perustuttava unionin 
rakenteeseen, johon kuuluu Euroopan 
hätäapukeskus, eurooppalaiset 
hätäapuvalmiudet jäsenvaltioiden 
ennakkoon sitomien valmiuksien
vapaaehtoisen reservin muodossa, 
koulutetut asiantuntijat, komission 
hallinnoima yhteinen hätäviestintä- ja 
tietojärjestelmä ja jäsenvaltioiden 
yhteyspisteet. Sen olisi mahdollistettava 
tarkennettujen hätätilannetietojen 
kerääminen, tietojen jakaminen 
jäsenvaltioille ja pelastuspalvelutoimista 
saatujen kokemusten vaihtaminen.

(13) Mekanismin olisi mahdollistettava 
avustustoimien käynnistäminen ja niiden 
koordinoinnin edistäminen. Tiiviimmän 
yhteistyön olisi perustuttava unionin 
rakenteeseen, johon kuuluu Euroopan 
hätäapukeskus, eurooppalaiset 
hätäapuvalmiudet jäsenvaltioiden 
ennakkoon sitomien resurssien
vapaaehtoisen reservin muodossa, 
koulutetut asiantuntijat, komission 
hallinnoima yhteinen hätäviestintä- ja 
tietojärjestelmä ja jäsenvaltioiden 
yhteyspisteet. Sen olisi mahdollistettava 
tarkennettujen hätätilannetietojen 
kerääminen, tietojen jakaminen 
jäsenvaltioille ja pelastuspalvelutoimista 
saatujen kokemusten vaihtaminen 
mahdollisimman lyhyellä viiveellä.

Tarkistus 11
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a. Perustamalla Euroopan 
hätäapukeskus ja vahvistamalla sen 
suunnittelu- ja koordinointivalmiuksia 
sekä ottamalla käyttöön eurooppalaiset 
hätäapuvalmiudet pyritään toteuttamaan 
jäsenvaltiotasolla säästöjä, joiden olisi 
oltava suuremmat kuin EU:n 
talousarviosta katettavat kustannukset, 
vaikkei ihmishenkien pelastamisesta 
nopealla ja tehokkaalla toiminnalla 
aiheutuvia hyötyjä voi mitata pelkästään 
rahassa.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Riittävän kuljetuskaluston saatavuutta 
on parannettava, jotta nopean 
toimintavalmiuden kehittämistä voidaan 
tukea unionin tasolla. Unionin olisi 
tuettava ja täydennettävä jäsenvaltioiden 
toimia helpottamalla jäsenvaltioiden 
kuljetuskaluston yhdistämistä sekä 
osallistumalla tarvittaessa lisäkaluston 
rahoitukseen tiettyjen perusteiden 
mukaisesti.

(16) Riittävän kuljetuskaluston saatavuutta 
on parannettava, jotta nopean 
toimintavalmiuden kehittämistä voidaan
tukea unionin tasolla. Unionin olisi 
tuettava ja täydennettävä jäsenvaltioiden 
toimia helpottamalla jäsenvaltioiden 
kuljetuskaluston koordinointia ja
yhdistämistä sekä osallistumalla 
tarvittaessa lisäkaluston rahoitukseen 
tiettyjen perusteiden mukaisesti.

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän päätöksen tavoitetta, vaan 
se voidaan sen laajuuden ja vaikutusten 

(22) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän päätöksen tavoitetta yksin, 
vaan se voidaan sen laajuuden ja 
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vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla 
ottaen huomioon hyödyt, jotka mekanismin 
toiminnasta saadaan ihmishenkien 
säästämisen ja vahinkojen vähentämisen 
kannalta. Jos vakavasta hätätilanteesta 
kärsivän jäsenvaltion toimintavalmiudet 
eivät ole riittävät, kyseisen jäsenvaltion 
olisi voitava pyytää yhteisön mekanismista 
täydennystä sen omille pelastuspalvelu- ja 
muille hätäapuresursseille. Unioni voi 
tämän vuoksi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla ottaen huomioon hyödyt, 
jotka mekanismin toiminnasta saadaan 
ihmishenkien säästämisen ja vahinkojen 
vähentämisen kannalta. Jos vakavasta 
hätätilanteesta kärsivän jäsenvaltion 
toimintavalmiudet eivät ole riittävät, 
kyseisen jäsenvaltion olisi voitava pyytää 
yhteisön mekanismista täydennystä sen 
omille pelastuspalvelu- ja muille 
hätäapuresursseille. Unioni voi tämän 
vuoksi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) lisätä yleistä tietoisuutta suurista 
katastrofeista ja valmiutta niiden 
kohtaamiseen.

Perustelu

Helmi–maaliskuussa 2012 tehdyn pelastuspalvelua koskevan erityiseurobarometrin n:o 383 
mukaan EU:n kansalaiset ovat yleisesti hyvin huolissaan luonnonkatastrofeista ja ihmisen
aiheuttamista katastrofeista, mutta tietävät hyvin vähän EU:n toimista tällä alalla. 
Vastaajista 75 prosenttia sanoi olevansa huolissaan öljyvuodoista ja 
ydinvoimalaonnettomuuksista ja 67 prosenttia tulvista ja maanjäristyksistä. Vain 
38 prosenttia vastaajista tiesi, että EU koordinoi pelastuspalvelutoimia EU:ssa ja sen 
ulkopuolella.
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Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tukee jäsenvaltioita ja 28 artiklassa 
tarkoitettuja kolmansia maita 
suurkatastrofien ehkäisyssä;

(f) tukee jäsenvaltioita ja 28 artiklassa 
tarkoitettuja kolmansia maita 
suurkatastrofien ehkäisyssä ja painottaa 
erityisesti kestävää kehitystä, vihreää 
taloutta ja ilmastonmuutoksen ehkäisyä;

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Riskinhallintasuunnitelmassa on 
otettava huomioon kansalliset 
riskinarvioinnit ja muut asiaan liittyvät 
riskinarvioinnit, ja sen on oltava 
johdonmukainen muiden kyseisessä 
jäsenvaltiossa voimassa olevien asiaan 
liittyvien suunnitelmien kanssa.

(2) Riskinhallintasuunnitelmien on 
sisällettävä kansalliset riskinarvioinnit ja 
muut asiaan liittyvät riskinarvioinnit, ja 
niiden on oltava johdonmukaisia muiden 
kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevien 
asiaan liittyvien suunnitelmien kanssa.
Niiden on perustuttava tieteelliseen 
tietoon. 

Perustelu

Määrittämällä riskinhallintasuunnitelmien sisältö selkeästi yhdenmukaistetaan eri 
jäsenvaltioiden suunnitelmia.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltion on ajantasaistettava 
riskinhallintasuunnitelma kolmen vuoden 
välein varmistaakseen, että riskien 
muuttuva luonne, rakenne ja vakavuus on 
katettu täysimääräisesti. Ajantasaistetut 
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riskinhallintasuunnitelmat on toimitettava 
komissiolle.

Perustelu

Koska riskien rakenne, yleisyys ja vakavuus vaihtelee jatkuvasti, olisi myös riskinhallinta 
saatettava ajan tasalle, jotta jäsenvaltiot ja unioni voivat hallita riskejä asianmukaisesti.

Tarkistus 18

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 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. Vapaaehtoiseen reserviin 
on ratkaisujen löytämiseksi tilanteissa, 
joissa jäsenvaltio on estynyt antamasta 
valmiuksiaan käyttöön, ja nopean ja 
riittävän avun takaamiseksi sisällytettävä 
riittävä määrä kaikentyyppisiä resursseja.

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kehittämällä avustusvalmiuksia unionin 
tasolla, jos se on kustannustehokkainta, 
yhteiseksi puskuriksi yhteisiä riskejä 
vastaan.

(b) kehittämällä avustusvalmiuksia, kuten 
alakohtaisia resursseja, logistiikkaa, 
arviointia ja koordinointia, unionin 
tasolla, jos se on kustannustehokkainta, 
yhteiseksi puskuriksi yhteisiä riskejä 
vastaan.
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Perustelu

On aloja, joilla EU:n rahoitus saattaisi olla tarpeellisempaa.

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) perustaa katastrofien ehkäisyä, niihin 
valmistautumista ja avustustoimintaa 
koskevan koulutusohjelman ja 
koulutusverkoston 
pelastuspalveluhenkilöstölle ja muulle 
hätäavun hallintohenkilöstölle, jotta 
koordinoinnin yhteensopivuutta sekä 
yksiköiden ja muiden 8, 9 ja 11 artiklassa 
tarkoitettujen valmiuksien keskinäistä 
täydentävyyttä voidaan tehostaa ja 
7 artiklan d alakohdassa tarkoitettujen 
asiantuntijoiden pätevyyttä voidaan lisätä.
Ohjelmaan sisältyy yhteisiä kursseja ja 
harjoituksia sekä 
asiantuntijavaihtojärjestelmä, jossa 
henkilöitä voidaan lähettää komennukselle 
muihin jäsenvaltioihin;

(a) perustaa katastrofien ehkäisyä, niihin 
valmistautumista ja avustustoimintaa 
koskevan koulutusohjelman ja 
koulutusverkoston 
pelastuspalveluhenkilöstölle ja muulle 
hätäavun hallintohenkilöstölle ja varmistaa 
niiden toimivuuden, jotta koordinoinnin 
yhteensopivuutta sekä yksiköiden ja 
muiden 8, 9 ja 11 artiklassa tarkoitettujen 
valmiuksien keskinäistä täydentävyyttä 
voidaan tehostaa ja 7 artiklan 
d alakohdassa tarkoitettujen 
asiantuntijoiden pätevyyttä voidaan lisätä. 
Ohjelmaan sisältyy yhteisiä kursseja ja 
harjoituksia sekä 
asiantuntijavaihtojärjestelmä, jossa 
henkilöitä voidaan lähettää komennukselle 
muihin jäsenvaltioihin;

Perustelu

Komission on osallistuttava koulutusohjelman ja -verkoston perustamisen lisäksi myös niiden 
toimintaan.

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusohje tämän päätöksen 
täytäntöönpanoon kaudella 2014–2020 on 
513 000 000 euroa käypinä hintoina.

1. Budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta ... päivänä ...kuuta tehdyn 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten 
sopimuksen [17] kohdassa tarkoitettu 
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ensisijainen rahoitusohje budjettivallan 
käyttäjälle vuotuisessa 
talousarviomenettelyssä tämän päätöksen 
täytäntöönpanoon kaudella 2014–2020 on
XXX XXX XXX euroa vuoden 2011 
hintoina.

Rahoituskehyksen otsakkeesta 3 
"Turvallisuus ja kansalaisuus" otetaan 
276 000 000 euroa käypinä hintoina ja 
otsakkeesta 4 "Globaali Eurooppa" 
237 000 000 euroa käypinä hintoina.

Rahoituskehyksen otsakkeesta 3 
"Turvallisuus ja kansalaisuus" otetaan XXX 
XXX XXX euroa vuoden 2011 hintoina ja 
otsakkeesta 4 "Globaali Eurooppa" XXX 
XXX XXX euroa vuoden 2011 hintoina.

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy 
kutakin varainhoitovuotta varten 
käytettävissä olevat määrärahat tämän 
rajoittamatta vuosia 2014–2020 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annetun asetuksen 
säännöksiä ja budjettiyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta tehdyn 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten 
sopimuksen xxx/201z määräyksiä.

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
21 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) riskinhallintasuunnitelmien ja unionin 
laajuisen riskikatsauksen valmistelu;

(a) riskinhallintasuunnitelmien ja unionin 
laajuisen riskikatsauksen valmistelu ja 
täytäntöönpano;

Perustelu

Komission olisi tuettava jäsenvaltioita riskinhallintasuunnitelmien valmistelussa ja 
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täytäntöönpanossa, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus 5 artiklan kanssa ja ennaltaehkäisyä 
koskevien tavoitteiden toteutuminen.

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
21 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) 11 artiklassa tarkoitettujen 
eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
perustaminen ja ylläpitäminen. 

(g) 11 artiklassa tarkoitettujen 
eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
perustaminen ja ylläpitäminen. 

Unionin rahoitusosuus tämän alakohdan 
mukaisiin toimiin lasketaan 
valmiuslajikohtaisesti määritettyjen 
yksikkökustannusten muodossa, ja se voi 
olla enintään 25 prosenttia kaikista 
tukikelpoisista kustannuksista; 

Unionin rahoitusosuus tämän alakohdan 
mukaisiin toimiin lasketaan 
valmiuslajikohtaisesti määritettyjen 
yksikkökustannusten muodossa, ja se voi 
olla enintään 50 prosenttia kaikista 
tukikelpoisista kustannuksista;

Perustelu

Riittävän suuren reservin perustamiseksi ja sen takaamiseksi, että tärkeimpiä resursseja on 
käytettävissä kaikenlaisissa hätätilanteissa, ehdotetaan vähintään 50 prosentin suuruista 
EU:n rahoitusosuutta. 

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
21 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
puutteiden tunnistaminen ja poistaminen 
12 artiklan mukaisesti. Tämän alakohdan 
mukaisesti toteutetut toimet perustuvat 
perinpohjaiseen valmiuslajikohtaiseen 
tarve- ja kustannus-hyötyanalyysiin 
ottamalla huomioon asiaankuuluvien 
riskien todennäköisyys ja vaikutus. 
Unionin rahoitusosuus tämän alakohdan 
mukaisista toimista voi olla enintään 
85 prosenttia kaikista tukikelpoisista 
kustannuksista;

(h) eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
puutteiden tunnistaminen ja poistaminen 
12 artiklan mukaisesti. Tämän alakohdan 
mukaisesti toteutetut toimet perustuvat 
perinpohjaiseen valmiuslajikohtaiseen 
tarve- ja kustannus-hyötyanalyysiin 
ottamalla huomioon sen horisontaalinen 
luonne ja siitä erilaisissa hätätilanteissa 
mahdollisesti saatavat hyödyt sekä sen 
erityisluonne ja kustannukset tai
asiaankuuluvien riskien todennäköisyys ja 
vaikutus. Unionin rahoitusosuus tämän 
alakohdan mukaisista toimista voi olla 
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enintään 85 prosenttia kaikista 
tukikelpoisista kustannuksista; 

Perustelu

On vahvistettava EU:n yhteisrahoituksen soveltamisalaa, niin että voidaan poistaa erilaisia 
valmiuksien puutteita.

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
21 artikla – k kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(k) pelastuspalveluopistoille, 
koulutuskeskuksille ja muulle hätäavun 
hallintohenkilöstölle tarkoitetun 
katastrofien ehkäisyä, niihin 
valmistautumista ja avustustoimintaa 
jäsenvaltioissa koskevan 
koulutusohjelman ja EU:n 
koulutusverkoston tukeminen.

Perustelu

Päätöksen 13 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää rahoitustukea 
EU:n talousarviosta.

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muiden unionin välineiden kanssa 
pyritään yhteisvaikutukseen ja 
täydentävyyteen. Kolmansissa maissa 
annettavan avun tapauksessa komissio 
varmistaa, että tämän päätöksen mukaisesti 
rahoitetut toimet ovat yhtenäisiä asetuksen 
(EY) N:o 1257/96 mukaisesti rahoitettujen 
toimien kanssa ja täydentävät niitä.

2. Muiden unionin välineiden, kuten 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
sisältyvien rahastojen (EAKR, ESR, 
koheesiorahasto, Euroopan 
maaseuturahasto, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto), kanssa pyritään 
yhteisvaikutukseen ja täydentävyyteen. 
Kolmansissa maissa annettavan avun 
tapauksessa komissio varmistaa, että tämän 
päätöksen mukaisesti rahoitetut toimet ovat 
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yhtenäisiä asetuksen (EY) N:o 1257/96 
mukaisesti rahoitettujen toimien kanssa ja 
täydentävät niitä. Ennalta ehkäisevissä 
ulkoisissa toimissa olisi hyödynnettävä 
ydinturvallisuuteen liittyvän yhteistyön 
välineen perustamisesta annetun 
asetuksen N:o ... ja 
kehitysyhteistyövälineen perustamisesta 
annetun asetuksen N:o ... kanssa syntyviä 
yhteisvaikutuksia. Kriisin jälkeisissä 
toimissa olisi varmistettava täydentävyys 
humanitaarisesta avusta 20 päivänä 
kesäkuuta 1996 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1257/96, EU:n 
humanitäärisen avun 
vapaaehtoisjoukkojen, Euroopan 
kehitysrahaston ja hätäapuvarauksen 
kanssa.

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
26 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tuen toimittamisen ja poliittisen 
vuoropuhelun tuloksellisuuden ja 
tehokkuuden parantamiseksi unioni ja 
jäsenvaltiot sovittavat omat 
tukiohjelmansa yhteen toiminnan 
koordinoinnin vahvistamista sekä 
toimintaperiaatteiden ja menettelyjen 
yhdenmukaistamista koskevien 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Koordinointiin on sisällytettävä 
säännöllisiä neuvotteluja sekä tiivistä 
asiaankuuluvien tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa tukiprosessin eri 
vaiheissa.
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