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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Koska luonnonkatastrofit ja ihmisen 
aiheuttamat katastrofit ovat viime vuosina 
lisääntyneet huomattavasti ja muuttuneet 
selvästi vakavammiksi ja koska on 
todennäköistä, että tulevat katastrofit ovat 
erityisesti ilmastonmuutoksen ja useiden 
luonnosta johtuvien ja teknisten riskien 
mahdollisen vuorovaikutuksen takia entistä 
suurempia ja monimutkaisempia ja niillä 
on pitkälle ulottuvia ja pitkäaikaisia 
seurauksia, on yhä tärkeämpää omaksua 
katastrofien hallintaan yhtenäinen 
lähestymistapa. Unionin olisi tuettava, 
koordinoitava ja täydennettävä 
jäsenvaltioiden toimia pelastuspalvelualalla 
niiden järjestelmien tehostamiseksi, joiden 
tavoitteena on luonnonkatastrofien ja 
ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy 
ja niihin valmistautuminen sekä 
avustustoimet.

(1) Koska luonnonkatastrofit ja ihmisen 
aiheuttamat katastrofit ovat viime vuosina 
lisääntyneet ja muuttuneet vakavammiksi 
ja koska on todennäköistä, että tulevat 
katastrofit ovat erityisesti 
ilmastonmuutoksen, joka vaikuttaa 
suhteettomasti kehitysmaihin, ja useiden 
luonnosta johtuvien ja teknisten riskien 
mahdollisen vuorovaikutuksen takia entistä 
suurempia ja monimutkaisempia ja niillä 
on pitkälle ulottuvia ja pitkäaikaisia 
seurauksia, on yhä tärkeämpää omaksua 
katastrofien hallintaan yhtenäinen 
lähestymistapa. Unionin olisi tuettava, 
koordinoitava ja täydennettävä 
jäsenvaltioiden toimia pelastuspalvelualalla 
niiden järjestelmien tehostamiseksi, joiden 
tavoitteena on luonnonkatastrofien ja 
ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy 
ja niihin valmistautuminen sekä 
avustustoimet.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Unionin nopeiden avustustoimien 
edistämiseksi katastrofitilanteissa olisi 
kehitettävä valmiuksia hätäapuresurssien 
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ennakoivaan sijoittamiseen. Unionin 
taloudellisen tuen säilyttäminen olisi tässä 
yhteydessä välttämätöntä, jotta voidaan 
perustaa varastoja/keskuksia, joilla 
taataan toiminnan tehokkuus nopeuden, 
laadun ja kustannustehokkuuden osalta. 
Unionin kannattaisi hyödyntää 
syrjäisimpiä alueitaan ja merentakaisia 
maita ja alueita (ei kuitenkaan 
pelkästään) tukiperustoina, joiden avulla 
voidaan sijoittaa ennakoivasti elintärkeitä 
tuotteita ja logistiikkaa, mikä helpottaisi 
unionin henkilöstön ja aineellisten 
voimavarojen käyttöönottoa, kun tulee 
tarvetta kiireelliselle humanitaariselle 
toiminnalle unionin ulkopuolella.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unionin ulkopuolella toteutettavien 
katastrofiaputoimien osalta mekanismin 
olisi edistettävä ja tuettava jäsenvaltioiden 
ja unionin kokonaisuutena toteuttamia 
toimia kansainvälisen pelastuspalvelutyön 
johdonmukaisuuden lisäämiseksi. 
Yhdistyneillä Kansakunnilla on 
hätäaputoimien yleiskoordinoijan asema 
niissä kolmansissa maissa, joissa se on 
läsnä. Mekanismin puitteissa tarjottava 
pelastuspalveluapu olisi koordinoitava 
Yhdistyneiden Kansakuntien ja muiden 
kansainvälisten toimijoiden kanssa, jotta 
käytettävissä olevien resurssien käyttö 
voitaisiin maksimoida ja jotta tarpeeton 
päällekkäisyys voitaisiin välttää. Yleisen 
koordinoinnin tukeminen edellyttää 
unionin pelastuspalvelutoimien tehostettua 
koordinointia mekanismin avulla, ja siten 
voidaan myös varmistaa, että unionin 
panos hätäaputoimiin on kattava. 
Suurkatastrofeissa, joissa apua annetaan 
sekä mekanismin kautta että 

(15) Unionin ulkopuolella toteutettavien 
katastrofiaputoimien osalta mekanismin 
olisi edistettävä ja tuettava jäsenvaltioiden 
ja unionin kokonaisuutena toteuttamia 
toimia kansainvälisen pelastuspalvelutyön 
johdonmukaisuuden lisäämiseksi. Suurin 
osa pelastuspalvelumekanismin toimista 
toteutetaan unionin ulkopuolella, 
pääasiassa kehitysmaissa. Yhdistyneillä 
Kansakunnilla on hätäaputoimien 
yleiskoordinoijan asema niissä kolmansissa 
maissa, joissa se on läsnä. Mekanismin 
puitteissa tarjottava pelastuspalveluapu 
olisi koordinoitava Yhdistyneiden 
Kansakuntien ja muiden kansainvälisten 
toimijoiden kanssa, jotta käytettävissä 
olevien resurssien käyttö voitaisiin 
maksimoida ja jotta tarpeeton 
päällekkäisyys voitaisiin välttää. Yleisen 
koordinoinnin tukeminen edellyttää 
unionin pelastuspalvelutoimien tehostettua 
koordinointia mekanismin avulla, ja siten 
voidaan myös varmistaa, että unionin 
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humanitaarisesta avusta 20 päivänä 
kesäkuuta 1996 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1257/96 nojalla, 
komissio varmistaa yhteisön kaikkien 
toimien tehokkuuden, johdonmukaisuuden 
ja täydentävyyden humanitaarista apua 
koskevan eurooppalaisen konsensuksen 
mukaisesti.

panos hätäaputoimiin on kattava. 
Suurkatastrofeissa, joissa apua annetaan 
sekä mekanismin kautta että 
humanitaarisesta avusta 20 päivänä 
kesäkuuta 1996 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1257/96 nojalla, 
komissio varmistaa yhteisön kaikkien 
toimien tehokkuuden, johdonmukaisuuden 
ja täydentävyyden humanitaarista apua 
koskevan eurooppalaisen konsensuksen 
mukaisesti.

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 
suojelemiseksi.

(19) Sotilaallisten keinojen käyttö voi olla 
merkittävä tuki humanitaarisissa 
operaatioissa, joilla vastataan 
luonnonkatastrofeihin. 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 
suojelemiseksi, sekä suuntaviivoja sotilas-
ja siviilipuolustusvoimavarojen käyttöä 
varten katastrofiavussa (Oslon 
suuntaviivat, tarkistus 1.1, 2007) ja 
suuntaviivoja sotilas- ja 
siviilipuolustusvoimavarojen käytöstä 
monitahoisissa hätätilanteissa 
(MCDA-suuntaviivat, tarkistus I, 2006). 
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Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. "katastrofilla" tarkoitetaan tilannetta, 
jolla on tai jolla voi olla haitallisia 
vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön tai 
omaisuuteen;

1. "katastrofilla" tarkoitetaan tilannetta, 
joka on ihmisen tai luonnonilmiön 
aiheuttama ja jolla on tai jolla voi olla 
haitallisia vaikutuksia ihmisiin, 
ympäristöön tai omaisuuteen;

Perustelu

On tärkeää erottaa toisistaan ihmisen (poliittisten levottomuuksien, aseellisten konfliktien) 
aiheuttamat katastrofit ja luonnonilmiöistä johtuvat katastrofit, sillä hätäaputoimien 
(humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu) ongelmat ja säännöt riippuvat tilanteesta.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ja jäsenvaltiot määrittävät 
luontoissuorituksina annettavan avun sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden antaman 
humanitaarisen avun rahoituksen 
yhteisvaikutuksen suunnitellessaan 
avustusoperaatioita unionin ulkopuolella ja 
varmistavat yhteisvaikutuksen 
toteutumisen.

2. Komissio ja jäsenvaltiot määrittävät 
luontoissuorituksina annettavan avun sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden antaman 
humanitaarisen avun rahoituksen 
yhteisvaikutuksen suunnitellessaan 
avustusoperaatioita unionin ulkopuolella ja 
puuttuakseen humanitaariseen kriisiin ja 
varmistavat yhteisvaikutuksen 
toteutumisen.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
avustustoimilla on asianmukainen 

8. Euroopan unioni tuo selkeästi esiin 
läsnäolonsa ja toimensa ja jäsenvaltiot ja 
komissio varmistavat, että eurooppalaisten 
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näkyvyys. hätäapuvalmiuksien avustustoimilla, niin 
henkilöstöllä kuin laitteilla, on 
asianmukainen näkyvyys, etenkin 
käyttämällä kansallista ja eurooppalaista 
tunnusta.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) perustaa ohjelman, jotta mekanismin 
puitteissa järjestetyistä avustustoimista, 
harjoituksista ja koulutuksesta saatuja 
kokemuksia voidaan hyödyntää myös 
ennaltaehkäisyyn, valmistautumiseen ja 
avustustoimintaan liittyvien näkökohtien 
osalta, sekä levittää tietoa kokemuksista ja 
toteuttaa tarvittaessa kokemusten myötä 
saadut opit;

(d) perustaa ohjelman, jotta mekanismin 
puitteissa järjestetyistä avustustoimista, 
harjoituksista ja koulutuksesta myös 
unionin ulkopuolella saatuja kokemuksia 
voidaan hyödyntää myös ennaltaehkäisyyn, 
valmistautumiseen ja avustustoimintaan 
liittyvien näkökohtien osalta, sekä levittää 
tietoa kokemuksista ja toteuttaa tarvittaessa 
kokemusten myötä saadut opit;

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
16 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) se pitää yhteyttä kaikkiin 
asiaankuuluviin toimijoihin erityisesti 
mekanismin puitteissa toteutetun 
avustustoimen lopetusvaiheessa, jotta 
sujuva tehtävien siirto helpottuisi. 

(e) se pitää yhteyttä kaikkiin 
asiaankuuluviin toimijoihin erityisesti 
mekanismin puitteissa toteutetun 
avustustoimen lopetusvaiheessa, jotta 
sujuva tehtävien siirto helpottuisi; se tukee 
hätäavun, kunnostustoimien ja 
kehitysyhteistyön niveltämistä 
humanitaarista apua ja kehitysapua 
antavien toimijoiden välillä.

Perustelu

Humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön vaiheiden väliin jää usein tyhjiö, ja niiden välillä ei 
ole koordinointia eikä täydentävyyttä. Hätäapuvaiheessa käytettävä pelastuspalvelu voi 
vahvistaa tätä yhteyttä (hätäavun, kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltämistä) ja sen 
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toimilla voidaan ennakoida kehitysyhteistyövaihetta.

Tarkistus 10

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 
humanitaarisesta avusta 20 päivänä 
kesäkuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1257/96 mukaisesti 
rahoitettujen toimien kanssa pyritään 
tavoittelemaan. Tämän päätöksen 
mukaisille toimille, jotka voivat saada 
tämän päätöksen mukaista rahoitusta, ei 
voida myöntää humanitaarisesta avusta 
annetun asetuksen mukaista rahoitusta.

Tarkistus 11

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. Rahoitusohje tämän päätöksen 
täytäntöönpanoon kaudella 2014–2020 on 
[...] euroa käypinä 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.

Tästä määrästä otetaan 50 prosenttia
rahoituskehyksen otsakkeesta 3 
"Turvallisuus ja kansalaisuus" ja 
50 prosenttia otsakkeesta 4 "Globaali 
Eurooppa".

Perustelu

Unionin ulkopuolella toteutettavien toimien kokonaiskustannukset nousevat jaksolla 2014–
2020 seuraavista syistä: 

(1) tämän päätöksen 23 artiklassa määritelty korkeampi yhteisrahoituksen osuus kuljetus- ja 
logistiikkakustannuksista 

(2) ennaltaehkäisy- ja valmiustoimien tehostaminen 
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(3) tämän päätöksen 20 artiklassa ja 21 artiklan a–f alakohdassa tarkoitettujen toimien 
laajentaminen Euroopan naapuruuspolitiikan alaan kuuluviin valtioihin ja mahdollisiin 
ehdokasvaltioihin, jotka eivät osallistu mekanismin toimintaan, sekä valmistelijan ehdotuksen 
mukaan myös tapauskohtaisesti vähiten kehittyneisiin valtioihin. 

Lisäksi viime vuosina valtaosa unionin pelastusaputoimista on toteutettu unionin 
ulkopuolella, pääosin kehitysmaissa. Vuosille 2014–2020 osoitettavien määrärahojen on 
oltava sen mukaisia.

Tarkistus 12

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 kanssa 
pyritään yhteisvaikutukseen ja 
täydentävyyteen. Humanitaariseen kriisiin 
puuttumiseen tarkoitetun 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. 

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
26 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jos mekanismin puitteissa annettu apu 
on osa unionin laajempaa humanitaarista 
avustustoimintaa, tämän päätöksen 
mukaista rahoitustukea saavien toimien on 
oltava humanitaarista apua koskevassa 
eurooppalaisessa konsensuksessa 
tarkoitettujen humanitaaristen periaatteiden 
mukaisia.

3. Jos mekanismin puitteissa annettu apu 
on osa unionin humanitaarista 
avustustoimintaa, erityisesti 
monitahoisissa hätätilanteissa, tämän 
päätöksen mukaista rahoitustukea saavien 
toimien on oltava humanitaarista apua 
koskevassa eurooppalaisessa 
konsensuksessa tarkoitettujen 
humanitaaristen periaatteiden mukaisia. 
Eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
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käytön on perustuttava yksilöityihin 
tarpeisiin, ja siinä on noudatettava 
humanitaarista apua koskevassa 
eurooppalaisessa konsensuksessa 
vahvistettuja pelastuspalvelujen ja 
sotilaallisten voimavarojen ja valmiuksien 
käyttöä koskevia periaatteita.

Perustelu

Humanitaarisen toiminnan ja pelastuspalvelun toimien olisi perustuttava humanitaaristen 
periaatteiden (puolueettomuus, tasapuolisuus, riippumattomuus ja humaanisuus) 
kunnioittamiseen ja tarpeiden arviointiin. Näin on erityisesti monitahoisissa hätätilanteissa, 
joissa eri toimijoiden välillä voi olla epäselvyyksiä, jotka vaikeuttavat avun toimittamista ja 
väestön tavoittamista. 

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
28 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 20 artiklassa ja 21 artiklan a–
f alakohdassa tarkoitettua rahoitustukea 
voidaan myöntää myös Euroopan 
naapuruuspolitiikan alaan kuuluville 
valtioille ja mahdollisille ehdokasvaltioille, 
jotka eivät osallistu mekanismin 
toimintaan.

2. Edellä 20 artiklassa ja 21 artiklan a–
f alakohdassa tarkoitettua rahoitustukea 
voidaan myöntää myös Euroopan 
naapuruuspolitiikan alaan kuuluville 
valtioille, mahdollisille ehdokasvaltioille, 
jotka eivät osallistu mekanismin 
toimintaan, ja vähiten kehittyneille 
valtioille tapauskohtaisesti ja 
kehitysmaiden katastrofiriskin 
vähentämistä koskevan tukistrategian 
mukaisesti1.

_______________

1 Komission tiedonanto neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille: EU:n 
tukistrategia kehitysmaiden 
katastrofiriskin vähentämiseksi, 
23.2.2009, COM(2009)0084.

Perustelu

Päätöksen olisi mahdollistettava ennaltaehkäisy- ja valmistautumistoimien rahoittaminen 
vähiten kehittyneissä maissa ja erityistapauksissa, kuten Haitissa, jossa luonnonkatastrofeja 
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on säännöllisesti.
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