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Tarkistus 38
Oreste Rossi

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 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 ja 
täydennettävä jäsenvaltioiden kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason toimia 
pelastuspalvelualalla niiden järjestelmien 
tehostamiseksi, joiden tavoitteena on 
luonnonkatastrofien tai ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ehkäisy ja niihin 
valmistautuminen sekä toimet 
katastrofitilanteessa.

Or. it

(Vrt. SEUT:n 196 artiklan 1 kohta.)

Tarkistus 39
Philippe Juvin

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 

(1) Luonnonkatastrofit ja ihmisen 
aiheuttamat katastrofit ovat viime vuosina 
lisääntyneet ja muuttuneet vakavammiksi. 
On todennäköistä, että tulevat katastrofit 
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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.

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. Siksi olisi tärkeää siirtyä 
kiireellisesti tilapäisestä 
koordinointijärjestelmästä tehokkaaseen 
eurooppalaiseen 
katastrofinhallintamekanismiin, joka 
perustuu yhtenäiseen lähestymistapaan. 
Unionin on tuettava, koordinoitava ja 
täydennettävä jäsenvaltioiden toimia 
pelastuspalvelualalla niiden järjestelmien 
tehostamiseksi, joiden tavoitteena on 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ehkäisy ja niihin 
valmistautuminen sekä avustustoimet.

Or. fr

Tarkistus 40
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin pelastuspalvelumekanismin 
avulla varmistettavan suojelun olisi 
katettava ensisijaisesti ihmisten mutta 
myös ympäristön ja omaisuuden sekä 
kulttuuriperinnön suojelu sekä unionin 
alueella että sen ulkopuolella 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien yhteydessä, 
terroriteot, teknologian aiheuttamat 
onnettomuudet ja säteilyonnettomuudet 
sekä ympäristökatastrofit, meren 
pilaantuminen ja akuutit terveysuhat 
mukaan luettuina. Pelastuspalvelua ja 
muuta hätäapua voidaan tarvita kaikissa 
näissä katastrofeissa täydentämään 
vahinkoa kärsineen maan 

(3) Unionin pelastuspalvelumekanismin 
avulla varmistettavan suojelun olisi 
katettava ensisijaisesti ihmisten mutta 
myös ympäristön ja omaisuuden sekä 
kulttuuriperinnön suojelu sekä unionin 
alueella että sen ulkopuolella 
luonnonkatastrofien tai ihmisen 
aiheuttamien katastrofien yhteydessä, 
terroriteot, teknologian aiheuttamat 
onnettomuudet ja säteilyonnettomuudet 
sekä ympäristökatastrofit, meren 
pilaantuminen ja akuutit terveysuhat 
mukaan luettuina. Pelastuspalvelua ja 
muuta hätäapua voidaan tarvita kaikissa 
näissä katastrofeissa täydentämään 
vahinkoa kärsineen maan 
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avustusvalmiuksia. avustusvalmiuksia.

Or. it

Tarkistus 41
Philippe Juvin, Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin pelastuspalvelumekanismin 
avulla varmistettavan suojelun olisi 
katettava ensisijaisesti ihmisten mutta 
myös ympäristön ja omaisuuden sekä 
kulttuuriperinnön suojelu sekä unionin 
alueella että sen ulkopuolella 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien yhteydessä, 
terroriteot, teknologian aiheuttamat 
onnettomuudet ja säteilyonnettomuudet 
sekä ympäristökatastrofit, meren 
pilaantuminen ja akuutit terveysuhat 
mukaan luettuina. Pelastuspalvelua ja 
muuta hätäapua voidaan tarvita kaikissa 
näissä katastrofeissa täydentämään 
vahinkoa kärsineen maan 
avustusvalmiuksia.

(3) Unionin pelastuspalvelumekanismin 
avulla varmistettavan suojelun olisi 
katettava ensisijaisesti ihmisten mutta 
myös ympäristön ja omaisuuden sekä 
kulttuuriperinnön suojelu sekä unionin 
alueella että sen ulkopuolella 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien yhteydessä, 
maanjäristykset ja tsunamit, tulipalot ja 
metsäpalot, tulvat ja maanvyörymät, 
terroriteot, teknologian ja teollisuuden 
aiheuttamat onnettomuudet ja 
säteilyonnettomuudet, meren 
pilaantuminen ja akuutit terveysuhat 
(pandemiat) mukaan luettuina. 
Pelastuspalvelua ja muuta hätäapua 
voidaan tarvita kaikissa näissä 
katastrofeissa täydentämään vahinkoa 
kärsineen maan avustusvalmiuksia.

Or. fr

Tarkistus 42
Philippe Juvin

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan mukaan 
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unionin ja sen jäsenvaltioiden on 
toimittava yhdessä yhteisvastuun 
hengessä, jos jäsenvaltio joutuu 
terrori-iskun taikka luonnon tai ihmisen 
aiheuttaman suuronnettomuuden 
kohteeksi.

Or. fr

Tarkistus 43
Oreste Rossi

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 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 tai 
niiden alueille 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. Näistä syistä jäsenvaltion 
mekanismiin osallistumisen pitäisi olla 
vapaaehtoista.

Or. it

Tarkistus 44
Alda Sousa
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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 tavalla Euroopan 
solidaarisuudesta varmistamalla 
yhtenäinen, tehokas ja 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.

Or. en

Tarkistus 45
Alojz Peterle

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 

(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. On kuitenkin 
ensisijaisesti jäsenvaltioiden velvollisuus 
suojella omalla alueellaan ihmisiä, 
ympäristöä ja omaisuutta katastrofeilta ja 
varustaa katastrofeja koskeva 
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liittyvät tämän päätöksen soveltamisalaan 
kuuluviin asioihin, eikä jäsenvaltioiden 
velvollisuuteen suojella ihmisiä, 
ympäristöä ja omaisuutta omalla 
alueellaan.

valmiusjärjestelmänsä riittävin resurssein, 
joten 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.

Or. sl

Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan, että jäsenvaltiot ovat ensisijaisesti vastuussa pelastuspalveluista.

Tarkistus 46
Georgios Koumoutsakos

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 tavalla Euroopan 
solidaarisuudesta ja auttaa varmistamaan 
yhteisvastuulausekkeen täytäntöönpanon
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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Or. el

Tarkistus 47
Alda Sousa

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. 
Tästä syystä mekanismiin olisi 
sisällytettävä yleiset puitteet niiden 
tiedoksiantoa ja toteuttamista varten, ja 
komission olisi laadittava yleisohjeet, 
joilla edistetään jäsenvaltioiden 
riskinhallintasuunnitelmien 
vertailukelpoisuutta ja yhtenäisyyttä.

Or. en

Tarkistus 48
Philippe Juvin

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 

(6) Mekanismin olisi sisällettävä yleiset ja 
yhtenäiset poliittiset puitteet unionin 
katastrofiriskien ehkäisytoimia varten 
tavoitteena korkea suojelutaso ja hyvä 
katastrofien sietokyky ja katastrofivalmius 
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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.

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.

Or. fr

Tarkistus 49
Jolanta Emilia Hibner

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. 
Tästä syystä mekanismiin olisi 
sisällytettävä yleiset puitteet niiden 
tiedoksiantoa ja toteuttamista varten. 
Komission olisi laadittava yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa yksityiskohtaiset 
ohjeet jäsenvaltioiden tekemien 
riskinhallintasuunnitelmien vertailua 
varten ja tuettava näitä suunnitelmia 
koskevien hyvien käytäntöjen vaihtamista.

Or. pl
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Tarkistus 50
Satu Hassi

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, ottaen asianmukaisesti 
huomioon muun muassa 
ilmastonmuutoksen todennäköiset 
vaikutukset ja tarpeen asianmukaisiin 
mukauttamistoimiin.

Or. en

Tarkistus 51
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

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) Tehokkaat ennaltaehkäisevät toimet 
ovat keskeisen tärkeitä katastrofeilta 
suojelussa. Ennaltaehkäisy 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.
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Or. de

Tarkistus 52
Philippe Juvin

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 ja 
tulevat tieto- ja viestintälähteet ja 
-järjestelmät, joihin niiden olisi myös 
perustuttava.

Or. fr

Tarkistus 53
Philippe Juvin

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 

(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 
hätätilanteiden hallintaa koskevan 
koulutusverkoston unionin ja 
jäsenvaltioiden tasolla, kuten Euroopan 
katastrofihallintakoulutuksesta 14 päivänä 
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päätelmissä edellytetään. marraskuuta 2008 tehdyissä neuvoston 
päätelmissä edellytetään. 
Koulutusverkostoa voitaisiin kehittää ja 
valvoa eurooppalaisen 
pelastuspalvelualan ja humanitaaristen 
toimien koulutuskeskuksen avulla.

Or. fr

Tarkistus 54
Philippe Juvin

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Lisäksi eurooppalaisen 
pelastuspalvelumekanismin olisi 
perustuttava periaatteeseen, jonka 
mukaan jäsenvaltiot erikoistuvat yhden 
tai useamman riskin hallintaan.

Or. fr

Tarkistus 55
Philippe Juvin

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 

(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, 
hätätilanteiden hallintaan koulutetut 
asiantuntijat, komission hallinnoima 
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tietojärjestelmä ja jäsenvaltioiden 
yhteyspisteet. Sen olisi mahdollistettava 
tarkennettujen hätätilannetietojen 
kerääminen, tietojen jakaminen 
jäsenvaltioille ja pelastuspalvelutoimista 
saatujen kokemusten vaihtaminen.

yhteinen hätäviestintä- ja tietojärjestelmä ja 
jäsenvaltioiden yhteyspisteet. Sen olisi 
mahdollistettava tarkennettujen 
hätätilannetietojen kerääminen, tietojen 
jakaminen jäsenvaltioille ja 
pelastuspalvelutoimista saatujen 
kokemusten vaihtaminen.

Or. fr

Tarkistus 56
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Unionin syrjäisimmät alueet ja 
unioniin assosioituneet merentakaiset 
maat ja alueet ovat tärkeitä valtteja 
unionin katastrofivalmiuksien kannalta. 
Merentakaisten maiden ja alueiden 
ansiosta unionin alueet ja väestö ovat 
läsnä koko maailmassa. Näitä maita ja 
alueita olisi käytettävä tukiperustoja, 
joiden avulla helpotetaan logistiikan ja 
resurssien ennakoivaa sijoittamista. 

Or. fr

Tarkistus 57
Rebecca Taylor

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jäsenvaltioita kannustetaan 
kehittämään alueellista lähestymistapaa 
eurooppalaisista hätäapuvalmiuksista 
erillään pidettävien valmiuksien 
yhteydessä. Alue- ja paikallishallinnon 
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välisen yhteistyön pitäisi tehostaa 
varautumista ja reagointia varmistamalla, 
että vähäiset resurssit käytetään 
tehokkaasti ja hyödyntämällä muun 
muassa kunkin hallintotason valmiuksista 
ja vapaaehtoisista yhteisistä resursseista 
julkistettuja tietoja. Komission olisi oltava 
valmis tarjoamaan apua ja tukea, jos 
jäsenvaltiot valitsevat tämän 
toimintatavan.

Or. en

Perustelu

Komissio aikoo vertailla riskinhallintasuunnitelmia ja perustaa eurooppalaiset 
hätäapuvalmiudet, joiden avulla voidaan korjata koko EU:ssa ilmeneviä puutteita ja virheitä 
valmiuksissa. EU:n laajuinen malli näiden puutteiden korjaamiseksi voi olla liian 
hankalakäyttöinen tietyissä tapauksissa, joissa ongelman voisivat ratkaista alueelliset ja 
paikalliset viranomaiset yhteistyössä ja resurssinsa yhdistäen. Toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti tähän pitäisi kannustaa, mutta sitä varten ei pitäisi antaa toimeksiantoa.

Tarkistus 58
Philippe Juvin

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Eri puolilla maailmaa sijaitsevia 
jäsenvaltioiden pysyviä toimipaikkoja, 
varsinkin sotilastukikohtia, olisi myös 
käytettävä tukiperustoina, joiden avulla 
helpotetaan logistiikan ja resurssien 
ennakoivaa sijoittamista ja unionin 
toimintaa katastrofitilanteessa.

Or. fr

Tarkistus 59
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis
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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 
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.

(15) Unionin ulkopuolella toteutettavien 
katastrofiaputoimien osalta mekanismin 
olisi edistettävä ja tuettava jäsenvaltioiden 
ja unionin kokonaisuutena toteuttamia 
toimia kansainvälisen pelastuspalvelutyön 
johdonmukaisuuden lisäämiseksi. 
Kolmansien maiden luonnokset 
rahoitusehdotuksiksi olisi toimitettava 
jäsenvaltioille. 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 
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.

Or. en

Tarkistus 60
Philippe Juvin
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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 
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.

(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, etenkin 
humanitaarista toimintaa harjoittavien 
kansalaisjärjestöjen, kanssa. 
Tarkoituksena on maksimoida
käytettävissä olevien resurssien käyttö ja 
välttää tarpeeton päällekkäisyys. 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 
humanitaarisesta avusta 20 päivänä 
kesäkuuta 1996 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1257/96 nojalla, 
komissio varmistaa yhteisön kaikkien 
toimien tehokkuuden, johdonmukaisuuden 
ja täydentävyyden sekä humanitaarista 
toimintaa harjoittavien 
kansalaisjärjestöjen huomioonottamisen 
ja osallistumisen humanitaarista apua 
koskevan eurooppalaisen konsensuksen 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 61
Philippe Juvin
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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 yhdistämistä sekä 
osallistumalla tarvittaessa lisäkaluston 
rahoitukseen tiettyjen perusteiden 
mukaisesti. Jos katastrofi tapahtuu 
unionin alueiden ulkopuolella, 
kuljetuskaluston saatavuudessa olisi 
otettava huomioon olemassa olevat 
järjestelmät (YK, Nato ja jäsenvaltiot).

Or. fr

Tarkistus 62
Alda Sousa

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) Silloin kun sotilaallisten valmiuksien 
käyttö siviilivalvonnan alaisuudessa 
katsotaan viimeisenä keinona 
välttämättömäksi 
pelastuspalveluoperaatioiden tukemisen 
kannalta ja samalla kun taataan, että 
katastrofiapu ei jää koskaan toissijaiseksi 
kauppaan, politiikkaan tai strategisiin 
kysymyksiin nähden, sotilaiden kanssa 
tehtävässä yhteistyössä olisi noudatettava 
yksityiskohtaisia menettelytapoja, 
menettelyjä ja perusteita, jotka neuvosto tai 
sen toimivaltaiset elimet vahvistavat, 
Oslon suuntaviivojen mukaisesti, jotta 
mekanismin käytettävissä olisi sotilaallisia 
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valmiuksia siviiliväestön suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 63
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Tämän päätöksen säännösten 
täydentämiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, mitä 
tulee maiden mekanismiin liittymistä ja 
siitä eroamista koskevien sääntöjen 
määrittämiseen.

Or. it

Tarkistus 64
Alda Sousa

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Kustannusten korvaaminen, julkisten 
hankintasopimusten tekeminen ja 
avustusten myöntäminen pelastuspalvelun 
rahoitusvälineestä olisi toteutettava 
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 (varainhoitoasetuksen) 
mukaisesti. Pelastuspalvelualan toimien 
erikoisluonteen takia on asianmukaista 
säätää, että avustuksia voidaan antaa 
myös yksityisoikeudellisille henkilöille. On 

(29) Kustannusten korvaaminen, julkisten 
hankintasopimusten tekeminen ja 
avustusten myöntäminen pelastuspalvelun 
rahoitusvälineestä olisi toteutettava 
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 (varainhoitoasetuksen) 
mukaisesti. On myös tärkeää, että 
varainhoitoasetuksen sääntöjä noudatetaan 
erityisesti asetuksen mukaisten 
tehokkuuden ja vaikuttavuuden 
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myös tärkeää, että varainhoitoasetuksen 
sääntöjä noudatetaan erityisesti asetuksen 
mukaisten taloudellisuuden, tehokkuuden 
ja vaikuttavuuden periaatteiden osalta.

periaatteiden osalta.

Or. en

Tarkistus 65
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin pelastuspalvelumekanismin, 
jäljempänä 'mekanismi', tarkoituksena on 
tukea, koordinoida ja täydentää
jäsenvaltioiden toimia 
pelastuspalvelualalla, jotta voitaisiin 
tehostaa järjestelmiä, joiden tavoitteena on 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ehkäisy ja niihin 
valmistautuminen sekä avustustoimet.

1. Unionin pelastuspalvelumekanismin, 
jäljempänä 'mekanismi', tarkoituksena on 
parantaa jäsenvaltioiden ja unionin 
yhteistyötä pelastuspalvelualalla, jotta 
voitaisiin tehostaa järjestelmiä, joiden 
tavoitteena on luonnonkatastrofien ja 
ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy 
ja niihin valmistautuminen sekä 
avustustoimet.

Or. en

Tarkistus 66
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin pelastuspalvelumekanismin, 
jäljempänä 'mekanismi', tarkoituksena on 
tukea, koordinoida ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia 
pelastuspalvelualalla, jotta voitaisiin 
tehostaa järjestelmiä, joiden tavoitteena on 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ehkäisy ja niihin 
valmistautuminen sekä avustustoimet.

1. Unionin pelastuspalvelumekanismin, 
jäljempänä 'mekanismi', tarkoituksena on 
tukea ja täydentää jäsenvaltioiden 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen 
tason toimia pelastuspalvelualalla, jotta 
voitaisiin tehostaa järjestelmiä, joiden 
tavoitteena on luonnonkatastrofien tai
ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy 
ja niiltä suojelu.
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Or. it

(Vrt. SEUT:n 196 artiklan 1 kohta.)

Tarkistus 67
Alda Sousa

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin pelastuspalvelumekanismin, 
jäljempänä 'mekanismi', tarkoituksena on 
tukea, koordinoida ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia 
pelastuspalvelualalla, jotta voitaisiin 
tehostaa järjestelmiä, joiden tavoitteena on 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ehkäisy ja niihin 
valmistautuminen sekä avustustoimet.

1. Unionin pelastuspalvelumekanismin, 
jäljempänä 'mekanismi', tarkoituksena on 
tukea, koordinoida ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia 
pelastuspalvelualalla, jotta voitaisiin 
tehostaa sellaisten järjestelmien 
eurooppalaista yhtenäisyyttä, joiden 
tavoitteena on luonnonkatastrofien ja 
ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy 
ja niihin valmistautuminen sekä 
avustustoimet.

Or. en

Tarkistus 68
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin pelastuspalvelumekanismin, 
jäljempänä 'mekanismi', tarkoituksena on 
tukea, koordinoida ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia 
pelastuspalvelualalla, jotta voitaisiin 
tehostaa järjestelmiä, joiden tavoitteena on 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ehkäisy ja niihin 
valmistautuminen sekä avustustoimet.

1. Unionin pelastuspalvelumekanismin, 
jäljempänä 'mekanismi', tarkoituksena on 
tukea, koordinoida ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia 
pelastuspalvelualalla. Sen tarkoituksena 
on vahvistaa yhteistyötä ja helpottaa 
koordinointia, jotta voitaisiin tehostaa 
järjestelmiä, joiden tavoitteena on 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ja 
hätätilanteiden ehkäisy ja niihin 
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valmistautuminen sekä avustustoimet.

Or. en

Tarkistus 69
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Mekanismin avulla varmistettava suojelu 
kattaa ensisijaisesti ihmisten mutta myös 
ympäristön ja omaisuuden sekä 
kulttuuriperinnön suojelun sekä unionin 
alueella että sen ulkopuolella tapahtuvien 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien yhteydessä, 
terroriteot, teknologian aiheuttamat 
onnettomuudet ja säteilyonnettomuudet 
sekä ympäristökatastrofit, meren 
pilaantuminen ja akuutit terveysuhat 
mukaan luettuina.

2. Mekanismin avulla varmistettava suojelu 
kattaa ensisijaisesti ihmisten mutta myös 
ympäristön ja omaisuuden sekä 
kulttuuriperinnön suojelun sekä unionin 
alueella että sen ulkopuolella tapahtuvien 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien yhteydessä, 
terroriteot ja niiden seuraukset, 
teknologian aiheuttamat onnettomuudet ja 
säteilyonnettomuudet sekä 
ympäristökatastrofit, meren pilaantuminen 
ja akuutit terveysuhat mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 70
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Mekanismin avulla varmistettava suojelu 
kattaa ensisijaisesti ihmisten mutta myös 
ympäristön ja omaisuuden sekä 
kulttuuriperinnön suojelun sekä unionin 
alueella että sen ulkopuolella tapahtuvien 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien yhteydessä, 
terroriteot, teknologian aiheuttamat 
onnettomuudet ja säteilyonnettomuudet 

2. Mekanismin avulla varmistettava suojelu 
kattaa ensisijaisesti ihmisten mutta myös 
ympäristön ja omaisuuden sekä 
kulttuuriperinnön suojelun sekä unionin 
alueella että sen ulkopuolella tapahtuvien 
luonnonkatastrofien tai ihmisen 
aiheuttamien katastrofien yhteydessä, 
terroriteot, teknologian aiheuttamat 
onnettomuudet ja säteilyonnettomuudet 



AM\916467FI.doc 23/60 PE496.667v03-00

FI

sekä ympäristökatastrofit, meren 
pilaantuminen ja akuutit terveysuhat 
mukaan luettuina.

sekä ympäristökatastrofit, meren 
pilaantuminen ja akuutit terveysuhat 
mukaan luettuina.

Or. it

Tarkistus 71
Philippe Juvin, Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Mekanismin avulla varmistettava suojelu 
kattaa ensisijaisesti ihmisten mutta myös 
ympäristön ja omaisuuden sekä 
kulttuuriperinnön suojelun sekä unionin 
alueella että sen ulkopuolella tapahtuvien 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien yhteydessä, 
terroriteot, teknologian aiheuttamat 
onnettomuudet ja säteilyonnettomuudet 
sekä ympäristökatastrofit, meren 
pilaantuminen ja akuutit terveysuhat 
mukaan luettuina.

2. Mekanismin avulla varmistettava suojelu 
kattaa ensisijaisesti ihmisten mutta myös 
ympäristön ja omaisuuden sekä 
kulttuuriperinnön suojelun sekä unionin 
alueella että sen ulkopuolella 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien yhteydessä, 
maanjäristykset ja tsunamit, tulipalot ja 
metsäpalot, tulvat ja maanvyörymät, 
terroriteot, teknologian ja teollisuuden 
aiheuttamat onnettomuudet ja 
säteilyonnettomuudet, meren 
pilaantuminen ja akuutit terveysuhat 
(pandemiat) mukaan luettuina.

Or. fr

Tarkistus 72
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Unionin toimilla tehostetaan 
jäsenvaltioiden kykyä ehkäistä 
suurkatastrofeja, valmistautua niihin ja 
antaa hätäapua ja minimoidaan siten 
ihmishenkien menetykset ja aineelliset 

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

tappiot tapauksen mukaan. Jäsenvaltiot 
eivät voi aina riittävällä tavalla saavuttaa 
tämän päätöksen tavoitetta, vaan se 
voidaan sen laajuuden ja vaikutusten 
vuoksi toisinaan saavuttaa paremmin 
unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 73
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Unionin toimilla tehostetaan
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.

3. Unionin toimilla pyritään tehostamaan
jäsenvaltioiden kykyä ehkäistä
suurkatastrofeja, valmistautua niihin ja 
antaa hätäapua kansallisella, alueellisella 
ja paikallisella tasolla 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.

Or. it

(Vrt. SEUT:n 196 artiklan 1 kohta.)

Tarkistus 74
Edite Estrela

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Unionin toimilla tehostetaan 
jäsenvaltioiden kykyä ehkäistä 
suurkatastrofeja, valmistautua niihin ja 
antaa hätäapua ja minimoidaan siten 

3. Unionin toimilla tehostetaan 
jäsenvaltioiden kykyä ehkäistä 
suurkatastrofeja, valmistautua niihin ja 
antaa hätäapua ja minimoidaan siten 
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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.

ihmishenkien menetykset, 
ympäristövahingot ja aineelliset tappiot. 
Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän päätöksen tavoitetta, vaan 
se voidaan sen laajuuden ja vaikutusten 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla.

Or. pt

Tarkistus 75
Matthias Groote

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Unionin toimilla tehostetaan 
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.

3. Unionin tuki-, koordinointi- ja 
täydennystoimilla tehostetaan 
jäsenvaltioiden kykyä ehkäistä 
suurkatastrofeja, valmistautua niihin ja 
antaa hätäapua ja minimoidaan siten 
ihmishenkien menetykset ja aineelliset 
tappiot. On mahdollista toimia unionin 
tasolla mekanismin tehokkuuden ja 
toimivuuden parantamista ja resurssien 
nopeampaa käyttöönottoa koskevan 
tavoitteen saavuttamiseksi ja säilyttää silti 
jäsenvaltioiden yksilölliset velvollisuudet. 

Or. de

Tarkistus 76
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Mekanismi ei vaikuta jäsenvaltioiden 
velvollisuuteen suojella omalla alueellaan 
ihmisiä, ympäristöä ja omaisuutta 
katastrofeilta ja varustaa 

5. Mekanismi ei vaikuta jäsenvaltioiden 
velvollisuuteen suojella omalla alueellaan 
ihmisiä, ympäristöä ja omaisuutta 
katastrofeilta ja varustaa 
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valmiusjärjestelmänsä riittävin resurssein, 
jotta ne voivat selviytyä riittävän hyvin 
laajamittaisista katastrofeista, joita voidaan 
kohtuudella ennakoida tapahtuvaksi ja 
joihin voidaan valmistautua.

valmiusjärjestelmänsä riittävin resurssein, 
jotta ne voivat selviytyä riittävän hyvin 
laajamittaisista katastrofeista, joita voidaan 
kohtuudella ennakoida tapahtuvaksi ja 
joihin voidaan valmistautua ottaen 
huomioon myös ilmastonmuutoksen 
todennäköiset vaikutukset ja tarpeen 
asianmukaisiin mukauttamistoimiin.

Or. en

Tarkistus 77
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Mekanismi ei vaikuta jäsenvaltioiden 
velvollisuuteen suojella omalla alueellaan 
ihmisiä, ympäristöä ja omaisuutta 
katastrofeilta ja varustaa 
valmiusjärjestelmänsä riittävin resurssein, 
jotta ne voivat selviytyä riittävän hyvin 
laajamittaisista katastrofeista, joita voidaan 
kohtuudella ennakoida tapahtuvaksi ja 
joihin voidaan valmistautua.

5. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 196 artiklan mukaan on 
ensisijaisesti jäsenvaltioiden velvollisuus
suojella omalla alueellaan ihmisiä, 
ympäristöä ja omaisuutta katastrofeilta. 
Jäsenvaltioiden on yksin varmistettava, 
että niiden valmiusjärjestelmät 
varustetaan riittävin resurssein, jotta ne 
voivat selviytyä riittävän hyvin 
laajamittaisista katastrofeista, joita voidaan 
kohtuudella ennakoida tapahtuvaksi ja 
joihin voidaan valmistautua.

Or. de

Perustelu

SEUT-sopimuksen 196 artiklan perusteella EU ei voi perustaa itsenäistä 
katastrofinhallintajärjestelmää.

Tarkistus 78
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Mekanismi ei vaikuta unionin tai 
Euroopan atomienergiayhteisön voimassa 
olevan asiaan liittyvän lainsäädännön tai 
voimassa olevien kansainvälisten 
sopimusten mukaisiin velvoitteisiin.

3. Mekanismi ei vaikuta: unionin tai 
Euroopan atomienergiayhteisön voimassa 
olevan asiaan liittyvän lainsäädännön 
mukaisiin velvoitteisiin; voimassa olevien 
kansainvälisten sopimusten, 
jäsenvaltioiden väliset sopimukset 
mukaan lukien, mukaisiin velvoitteisiin; 
voimassa olevien, useampien 
jäsenvaltioiden alueiden välisten tai 
tiettyjen jäsenvaltioiden alueiden ja 
kolmansien maiden alueiden välisten, 
pelastuspalvelua koskevien sopimusten 
mukaisiin velvoitteisiin.

Or. it

Tarkistus 79
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Mekanismiin osallistuminen

1. Tietyn jäsenvaltion tai 28 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun kolmannen maan 
osallistuminen mekanismiin on 
vapaaehtoista. Kaikilla mekanismiin 
osallistuvilla jäsenvaltioilla tai 
kolmansilla mailla on mahdollisuus erota 
siitä.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 29 a artiklan 
mukaisesti, mitä tulee maiden 
mekanismiin liittymistä ja siitä eroamista 
koskevien sääntöjen määrittämiseen.

Or. it
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Tarkistus 80
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä päätöstä sovelletaan kaikenlaisten 
katastrofien ehkäisy- ja 
valmiustoimenpiteisiin unionissa ja 
28 artiklassa tarkoitetuissa maissa.

1. Tätä päätöstä sovelletaan unionin ja 
jäsenvaltioiden yleiseen yhteistyöhön 
pelastuspalvelualalla sekä hätätilanteiden 
ja kaikenlaisten katastrofien ehkäisy- ja 
valmiustoimenpiteisiin unionissa ja 
28 artiklassa tarkoitetuissa maissa.

Or. en

Tarkistus 81
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä päätöstä sovelletaan toimiin, joilla 
annetaan apua suurkatastrofien välittömiin 
haitallisiin seurauksiin katastrofin 
luonteesta riippumatta unionissa ja sen 
ulkopuolella, jos apua on pyydetty tämän 
päätöksen mukaisesti.

2. Tätä päätöstä sovelletaan toimiin, joilla 
annetaan apua suurkatastrofien välittömiin 
haitallisiin seurauksiin katastrofin 
luonteesta riippumatta unionissa ja sen 
ulkopuolella, jos apua on pyydetty.

Or. en

Tarkistus 82
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä päätöstä sovelletaan toimiin, joilla 
annetaan apua suurkatastrofien välittömiin 

2. Tätä päätöstä sovelletaan toimiin, joilla 
annetaan apua suurkatastrofien välittömiin 
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haitallisiin seurauksiin katastrofin 
luonteesta riippumatta unionissa ja sen 
ulkopuolella, jos apua on pyydetty tämän 
päätöksen mukaisesti.

haitallisiin seurauksiin katastrofin 
luonteesta riippumatta unionissa ja 
28 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
maissa sekä sen ulkopuolella, jos toimiin 
on päätetty ryhtyä tämän päätöksen 
mukaisesti esitetyn avunpyynnön 
johdosta.

Or. it

Tarkistus 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä päätöstä sovelletaan toimiin ja 
suosituksiin, jotta voidaan toimittaa 
teknistä apua katastrofien hallintaan 
katastrofialueilla. Toimielinten välistä 
koordinaatiota soveltamalla helpotetaan 
elämän palaamista normaalitilaan ja 
talouden elvyttämistä.

Or. en

Tarkistus 84
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tässä päätöksessä otetaan huomioon 
unionin eristyneiden, syrjäisimpien ja 
muiden alueiden tai saarien erityistarpeet 
katastrofitilanteissa.

3. Tässä päätöksessä otetaan huomioon 
unionin eristyneiden, syrjäisimpien ja 
muiden alueiden tai saarien sekä unioniin 
assosioituneiden merentakaisten maiden 
ja alueiden edut ja erityistarpeet 
katastrofitilanteissa.

Or. fr



PE496.667v03-00 30/60 AM\916467FI.doc

FI

Tarkistus 85
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Mekanismin avulla tuetaan, 
koordinoidaan ja täydennetään tiivistä 
yhteistyötä unionin ja jäsenvaltioiden 
välillä seuraavien erityistavoitteiden 
saavuttamiseksi:

1. Mekanismin avulla tuetaan ja 
täydennetään jäsenvaltioiden toimia
seuraavien erityistavoitteiden 
saavuttamiseksi:

Or. en

Tarkistus 86
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Mekanismin avulla tuetaan, 
koordinoidaan ja täydennetään tiivistä
yhteistyötä unionin ja jäsenvaltioiden
välillä seuraavien erityistavoitteiden 
saavuttamiseksi:

1. Mekanismin avulla tuetaan ja 
täydennetään operatiivista yhteistyötä 
kansallisten pelastuspalvelujen välillä 
seuraavien erityistavoitteiden 
saavuttamiseksi:

Or. it

Tarkistus 87
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tehostaa unionin valmiustilaa toimia 
katastrofeissa;

(b) tehostaa jäsenvaltioiden ja Euroopan 
unionin valmiustilaa toimia katastrofeissa;
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Or. en

Tarkistus 88
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tehostaa unionin valmiustilaa toimia 
katastrofeissa;

(b) tehostaa jäsenvaltioiden 
pelastuspalvelualoilla toimivien 
henkilöiden valmiustilaa toimia 
katastrofeissa;

Or. it

(Vrt. SEUT:n 196 artiklan 1 kohta.)

Tarkistus 89
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tehostaa unionin valmiustilaa toimia 
katastrofeissa;

(b) tehostaa jäsenvaltioiden valmiustilaa 
toimia katastrofeissa;

Or. de

Tarkistus 90
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) edistää nopeita ja tehokkaita 
hätäaputoimia suurkatastrofin yhteydessä 

(c) edistää nopeita ja tehokkaita toimia 
katastrofin yhteydessä tai sellaisen 
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tai sellaisen välittömästi uhatessa. välittömästi uhatessa.

Or. en

Tarkistus 91
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) toimittaa tarvittavaa teknistä apua, 
koordinoida apua ja edistää tehokkuutta, 
ihmisten paluuta alueelle ja 
itsejärjestäytymistä.

Or. en

Tarkistus 92
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

(a) edistys katastrofien ennaltaehkäisyn 
puitteiden toteuttamisessa mitattuna 
niiden jäsenvaltioiden määrällä, joilla on 
4 artiklassa tarkoitettu katastrofiriskien 
hallintasuunnitelma;
(b) edistys katastrofeihin 
valmistautumisen tason kohottamisessa 
mitattuna mekanismin mukaisesti 
hätäaputoimiin käytettävissä olevien 
avustusvalmiuksien määrällä ja niiden 
yhteentoimivuusasteella;
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(c) edistys katastrofien avustustoimien 
tehostamisessa mitattuna mekanismin 
puitteissa toteutettujen avustustoimien 
nopeudella ja koordinaatioasteella ja 
annetun avun riittävyydellä kentän 
tarpeisiin.

Or. de

Perustelu

SEUT-sopimuksen 196 artiklassa ei myönnetä komissiolle valvontavaltaa. Arviointi- ja 
valvontajärjestelmän perustaminen unionin tasolla kaventaisi jäsenvaltioiden itsenäisyyttä 
pelastuspalvelualalla.

Tarkistus 93
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 94
Anna Rosbach

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

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;
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Or. en

Tarkistus 95
Alda Sousa

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

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 ja 
6 artiklassa tarkoitettu riskien ja 
katastrofien hallintasuunnitelma;

Or. en

Tarkistus 96
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

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

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 katastrofien ja 
riskien hallintasuunnitelma;

Or. ro

Tarkistus 97
Oreste Rossi

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

(e) edistys katastrofeihin valmistautumisen 
tason kohottamisessa mitattuna 
mekanismin mukaisesti hätäaputoimiin 
käytettävissä olevien avustusvalmiuksien 
määrällä ja niiden yhteentoimivuusasteella;

(e) edistys katastrofeihin valmistautumisen 
tason kohottamisessa mitattuna 
mekanismin mukaisesti hätäaputoimiin 
käytettävissä olevien avustusvalmiuksien 
määrällä ja toimivuudella sekä niiden 
yhteentoimivuusasteella;

Or. it

Tarkistus 98
Edite Estrela

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

Komission teksti Tarkistus

(b) edistys katastrofeihin valmistautumisen 
tason kohottamisessa mitattuna 
mekanismin mukaisesti hätäaputoimiin 
käytettävissä olevien avustusvalmiuksien 
määrällä ja niiden yhteentoimivuusasteella;

(b) edistys katastrofeihin valmistautumisen 
tason kohottamisessa mitattuna 
mekanismin mukaisesti hätäaputoimiin 
käytettävissä olevien avustusvalmiuksien 
määrällä ja niiden yhteentoimivuusasteella 
sekä havainto- ja 
ennakkovaroitusjärjestelmien 
tehokkuudella;

Or. pt

Tarkistus 99
Oreste Rossi

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 tapahtumaa 
(myös sellaista, jota ei voida ennakoida tai 
välttää), jolla on haitallisia vaikutuksia 
ihmisiin, ympäristöön tai omaisuuteen, tai 
tilannetta, jolla voi olla tällaisia 
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vaikutuksia;

Or. it

Tarkistus 100
Philippe Juvin

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 äkillistä ja 
uhkaavaa tapahtumaa, joka on luonnon 
tai ihmisen aiheuttama ja jolla on tai jolla 
voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisiin, 
ympäristöön tai omaisuuteen;

Or. fr

Tarkistus 101
Georgios Koumoutsakos

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, 
jolla on tai jolla voi olla haitallisia 
vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön,
omaisuuteen tai kulttuuriperintöön;

Or. en

Tarkistus 102
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 103
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. "suurkatastrofilla" tarkoitetaan 
tilannetta, jolla on tai jolla voi olla
haitallisia vaikutuksia ihmisiin, 
ympäristöön tai omaisuuteen ja jonka 
johdosta voidaan esittää mekanismin 
puitteissa annettavaa apua koskeva pyyntö;

2. "suurkatastrofilla" tarkoitetaan
tapahtumaa (myös sellaista, jota ei voida 
ennakoida tai välttää), jolla on haitallisia 
vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön tai 
omaisuuteen, tai tilannetta, jolla voi olla 
tällaisia vaikutuksia ja jonka johdosta 
voidaan esittää mekanismin puitteissa 
annettavaa apua koskeva pyyntö;

Or. it

Tarkistus 104
Philippe Juvin

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. "suurkatastrofilla" tarkoitetaan 
tilannetta, jolla on tai jolla voi olla 
haitallisia vaikutuksia ihmisiin, 
ympäristöön tai omaisuuteen ja jonka 
johdosta voidaan esittää mekanismin 
puitteissa annettavaa apua koskeva pyyntö;

2. "suurkatastrofilla" tarkoitetaan äkillistä 
ja uhkaavaa tapahtumaa, joka on 
luonnon tai ihmisen aiheuttama ja jolla 
on tai jolla voi olla haitallisia vaikutuksia 
ihmisiin, ympäristöön tai omaisuuteen tai 
tuhoisia seurauksia niiden kannalta ja 
jonka johdosta voidaan esittää mekanismin 
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puitteissa annettavaa apua koskeva pyyntö;

Or. fr

Tarkistus 105
Pavel Poc

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. "suurkatastrofilla" tarkoitetaan 
tilannetta, jolla on tai jolla voi olla 
haitallisia vaikutuksia ihmisiin, 
ympäristöön tai omaisuuteen ja jonka 
johdosta voidaan esittää mekanismin 
puitteissa annettavaa apua koskeva 
pyyntö;

2. "suurkatastrofilla" tarkoitetaan laajaa 
tilannetta, jolla on tai jolla voi olla 
haitallisia vaikutuksia ihmisiin, 
ympäristöön tai omaisuuteen ja jota on 
vaikea hallita asianmukaisesti unionin 
jäsenvaltioiden käytössä olevien 
riskiapuvalmiuksien avulla;

Or. cs

Tarkistus 106
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. "suurkatastrofilla" tarkoitetaan 
tilannetta, jolla on tai jolla voi olla 
haitallisia vaikutuksia ihmisiin, 
ympäristöön tai omaisuuteen ja jonka 
johdosta voidaan esittää mekanismin 
puitteissa annettavaa apua koskeva 
pyyntö;

2. "suurkatastrofilla" tarkoitetaan 
tilannetta, jolla on tai jolla voi olla 
haitallisia vaikutuksia ihmisiin, 
ympäristöön tai omaisuuteen ja jota on 
vaikea hallita asianmukaisesti 
jäsenvaltion käytössä olevien 
katastrofiapuvalmiuksien avulla;

Or. ro

Tarkistus 107
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz
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Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. "suurkatastrofilla" tarkoitetaan 
tilannetta, jolla on tai jolla voi olla 
haitallisia vaikutuksia ihmisiin, 
ympäristöön tai omaisuuteen ja jonka 
johdosta voidaan esittää mekanismin 
puitteissa annettavaa apua koskeva pyyntö;

2. "suurkatastrofilla" tarkoitetaan 
äärioloja, jotka aiheuttavat 
poikkeuksellista vahinkoa, jota 
asianosaiset ihmiset eivät kykene 
käsittelemään itse, ja jolla on tai jolla voi 
olla haitallisia vaikutuksia ihmisiin, 
ympäristöön tai omaisuuteen ja jonka 
johdosta voidaan esittää mekanismin 
puitteissa annettavaa apua koskeva pyyntö;

Or. de

Tarkistus 108
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. "valmiudella" tarkoitetaan henkilöiden ja 
tarvikkeiden valmiina olemista ja ennalta 
toteutettuihin toimiin perustuvaa kykyä 
varmistaa nopeat ja tehokkaat 
avustustoimet hätätilanteessa;

4. "valmiudella" tarkoitetaan henkilöiden ja 
tarvikkeiden valmiina olemista ja ennalta 
toteutettuihin toimiin perustuvaa kykyä 
varmistaa nopeat ja tehokkaat 
avustustoimet katastrofitilanteessa;

Or. en

Perustelu

Koska päätöksessä määritellään "katastrofi" muttei "hätätilannetta", tekstissä olisi selvyyden 
vuoksi käytettävä ilmaisua "katastrofi".

Tarkistus 109
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

5. "ennaltaehkäisyllä" tarkoitetaan toimia, 
joilla on tarkoitus vähentää riskejä tai estää 
katastrofeista ihmisille, ympäristölle tai 
omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja;

5. "ennaltaehkäisyllä" tarkoitetaan toimia, 
joilla on tarkoitus vähentää riskejä tai estää 
katastrofeista ihmisille, ympäristölle,
omaisuudelle tai kulttuuriperinnölle
aiheutuvia vahinkoja;

Or. en

Tarkistus 110
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. "ennakkovaroituksella" tarkoitetaan 
oikea-aikaista ja tehokasta tiedottamista, 
jonka ansiosta voidaan toteuttaa toimia 
riskien välttämiseksi tai vähentämiseksi ja 
varmistaa valmius tehokkaisiin 
avustustoimiin;

6. "ennakkovaroituksella" tarkoitetaan 
oikea-aikaista ja tehokasta tiedottamista, 
jonka ansiosta voidaan toteuttaa toimia 
riskien välttämiseksi tai vähentämiseksi ja 
edistää valmiutta tehokkaisiin 
avustustoimiin;

Or. en

Tarkistus 111
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. "osallistujamaalla" tarkoitetaan 
jäsenvaltiota tai 28 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua kolmatta maata, joka on 
päättänyt mekanismiin osallistumisesta;

Or. it
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Tarkistus 112
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. "riskinhallintasuunnitelmalla"
tarkoitetaan jäsenvaltion valmistelemaa 
suunnitteluvälinettä, jonka avulla 
ennakoidaan riskejä, arvioidaan niiden 
vaikutuksia ja kehitetään, valitaan ja 
toteutetaan toimenpiteitä riskien ja niiden 
vaikutusten vähentämiseksi, niihin 
mukautumiseksi ja niiden lievittämiseksi 
kustannustehokkaasti sekä luodaan puitteet 
eri alojen tai vaarakohtaisten 
riskinhallintavälineiden integroimiseksi 
yhteiseen kokonaissuunnitelmaan;

9. "riskinhallintasuunnitelmalla"
tarkoitetaan jäsenvaltion kansallisella tai 
sitä alemmalla tasolla valmistelemaa 
suunnitteluvälinettä, jonka avulla 
yksilöidään riskejä, arvioidaan niiden 
vaikutuksia ja kehitetään, valitaan ja 
toteutetaan toimenpiteitä riskien ja niiden 
vaikutusten vähentämiseksi, niihin 
mukautumiseksi ja niiden lievittämiseksi 
kustannustehokkaasti sekä luodaan puitteet 
eri alojen tai vaarakohtaisten 
riskinhallintavälineiden integroimiseksi 
yhteiseen kokonaissuunnitelmaan;

Or. en

Perustelu

Tässä päätöksessä on tärkeää ottaa huomioon, että eri jäsenvaltiot käsittelevät näitä asioita 
eri tasoilla. Joissakin jäsenvaltioissa käsitellään asiat kansallisella tasolla ja joissakin sitä 
alemmalla tasolla.

Tarkistus 113
Alda Sousa

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. "riskinhallintasuunnitelmalla"
tarkoitetaan jäsenvaltion valmistelemaa 
suunnitteluvälinettä, jonka avulla 
ennakoidaan riskejä, arvioidaan niiden 
vaikutuksia ja kehitetään, valitaan ja 
toteutetaan toimenpiteitä riskien ja niiden 
vaikutusten vähentämiseksi, niihin 
mukautumiseksi ja niiden lievittämiseksi 

9. "riskinhallintasuunnitelmalla"
tarkoitetaan jäsenvaltion valmistelemaa 
suunnitteluvälinettä, jonka avulla 
ennakoidaan mahdollisia riskejä, 
arvioidaan niiden vaikutuksia ja kehitetään, 
valitaan ja toteutetaan toimenpiteitä riskien 
ja niiden vaikutusten vähentämiseksi, 
niihin mukautumiseksi ja niiden 
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kustannustehokkaasti sekä luodaan puitteet 
eri alojen tai vaarakohtaisten 
riskinhallintavälineiden integroimiseksi 
yhteiseen kokonaissuunnitelmaan;

lievittämiseksi kustannustehokkaasti sekä 
luodaan puitteet eri alojen tai 
vaarakohtaisten riskinhallintavälineiden 
integroimiseksi yhteiseen 
kokonaissuunnitelmaan;

Or. en

Tarkistus 114
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
4 artikla - 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. "jälkikoordinoinnilla" tarkoitetaan 
toimia ja säädöksiä, joilla tuetaan 
kaikkien asiasta vastaavien järjestöjen, 
elinten ja hallintotasojen, asianomaisten 
alojen ja talouden toimijoiden välistä 
koordinaatiota.

Or. en

Tarkistus 115
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toteuttaa toimia katastrofiriskejä 
koskevan tietopohjan parantamiseksi sekä 
osaamisen, parhaiden käytäntöjen ja 
tietojen jakamiseksi;

(a) toteuttaa toimia jäsenvaltioiden 
viranomaisten ja yleisön katastrofiriskejä 
koskevan tietopohjan parantamiseksi sekä 
osaamisen, parhaiden käytäntöjen ja 
tietojen jakamiseksi;

Or. ro
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Tarkistus 116
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) laatii ja saattaa säännöllisesti ajan 
tasalle yleiskatsauksen niistä luonnon ja 
ihmisen aiheuttamista riskeistä, joita 
unioni voi kohdata ottaen huomioon 
tulevan ilmastonmuutoksen vaikutuksen;

(c) laatii ja saattaa säännöllisesti ajan 
tasalle yleiskatsauksen niistä luonnon ja 
ihmisen aiheuttamista katastrofeista, joita 
unioni voi kohdata ottaen huomioon 
tulevan ilmastonmuutoksen vaikutuksen;

Or. en

Tarkistus 117
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) laatii ja saattaa säännöllisesti ajan 
tasalle yleiskatsauksen niistä luonnon ja 
ihmisen aiheuttamista riskeistä, joita 
unioni voi kohdata ottaen huomioon 
tulevan ilmastonmuutoksen vaikutuksen;

(c) laatii ja saattaa säännöllisesti ajan 
tasalle yleiskatsauksen niistä luonnon tai
ihmisen aiheuttamista riskeistä, joita 
jäsenvaltiot voivat kohdata ottaen 
huomioon tulevan ilmastonmuutoksen 
vaikutuksen;

Or. it

Tarkistus 118
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) laatii ja saattaa säännöllisesti ajan 
tasalle yleiskatsauksen niistä luonnon ja 
ihmisen aiheuttamista riskeistä, joita unioni 

(c) laatii ja saattaa säännöllisesti ajan 
tasalle yleiskatsauksen niistä luonnon ja 
ihmisen aiheuttamista riskeistä, joita unioni 
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voi kohdata ottaen huomioon tulevan
ilmastonmuutoksen vaikutuksen;

voi kohdata ottaen asianmukaisesti 
huomioon ilmastonmuutoksen 
todennäköiset vaikutukset;

Or. en

Tarkistus 119
Edite Estrela

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) laatii ja saattaa säännöllisesti ajan 
tasalle yleiskatsauksen niistä luonnon ja 
ihmisen aiheuttamista riskeistä, joita unioni 
voi kohdata ottaen huomioon tulevan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksen;

(c) laatii ja saattaa säännöllisesti ajan 
tasalle yleiskatsauksen ja kartan niistä 
luonnon ja ihmisen aiheuttamista riskeistä, 
joita unioni voi kohdata ottaen huomioon 
tulevan ilmastonmuutoksen vaikutuksen;

Or. pt

Tarkistus 120
Pavel Poc

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) laatii ja saattaa säännöllisesti ajan 
tasalle yleiskatsauksen niistä luonnon ja 
ihmisen aiheuttamista riskeistä, joita unioni 
voi kohdata ottaen huomioon tulevan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksen;

(c) laatii ja saattaa säännöllisesti ajan 
tasalle yleiskatsauksen niistä luonnon ja 
ihmisen aiheuttamista riskeistä, joita unioni 
voi kohdata ottaen huomioon tulevan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksen, ja antaa 
suosituksia tavoista, joilla kansallisia 
pelastuspalvelujärjestelmiä voidaan 
muokata vastaamaan ilmastonmuutoksen 
vaikutukseen; 

Or. cs
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Tarkistus 121
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistää ja tukee jäsenvaltioiden 
riskinhallintasuunnitelmien kehittämistä 
ja täytäntöönpanoa muun muassa 
antamalla ohjeita niiden sisällöstä ja 
antamalla tarvittaessa riittäviä 
kannustimia;

(d) edistää ja tukee jäsenvaltioiden 
riskinhallintavalmiuksia koskevien 
kuvausten kehittämistä muun muassa 
antamalla ohjeita niiden sisällöstä 
tarvittaessa;

Or. en

Perustelu

Kaikilla jäsenvaltioilla ei ole kansallisia riskinhallintasuunnitelmia, ja valtioiden 
riskinhallintavalmiuksien kuvaaminen voisi sitä paitsi olla selkeämpää ja hyödyllisempää 
kuin kansallisten, kansallista tasoa alempien, alueellisten ja paikallisten 
riskinhallintasuunnitelmien kokoaminen.

Tarkistus 122
Alda Sousa

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistää ja tukee jäsenvaltioiden 
riskinhallintasuunnitelmien kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa muun muassa antamalla 
ohjeita niiden sisällöstä ja antamalla 
tarvittaessa riittäviä kannustimia;

(d) edistää ja tukee jäsenvaltioiden 
riskinhallintasuunnitelmien kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa muun muassa antamalla 
ohjeita niiden sisällöstä koordinoinnin ja 
yhteensopivuuden parantamiseksi ja 
antamalla tarvittaessa riittäviä kannustimia;

Or. en

Tarkistus 123
Edite Estrela
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Ehdotus päätökseksi
5 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistää ja tukee jäsenvaltioiden 
riskinhallintasuunnitelmien kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa muun muassa antamalla 
ohjeita niiden sisällöstä ja antamalla 
tarvittaessa riittäviä kannustimia;

(d) edistää ja tukee jäsenvaltioiden 
riskinhallintasuunnitelmien kehittämistä, 
pitämistä ajan tasalla ja täytäntöönpanoa 
muun muassa antamalla ohjeita niiden 
sisällöstä ja antamalla tarvittaessa riittäviä 
kannustimia;

Or. pt

Tarkistus 124
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) toteuttaa muita 
ennaltaehkäisytehtäviä, joita tarvitaan 
3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 125
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) toteuttaa muita ennaltaehkäisytehtäviä, 
joita tarvitaan 3 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa määritellyn tavoitteen 
saavuttamiseksi.

(g) toteuttaa muita ennaltaehkäisytehtäviä, 
joita tarvitaan 3 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa määritellyn tavoitteen 
saavuttamiseksi, jos osallistujamaat sitä 
pyytävät.

Or. it
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Tarkistus 126
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Ehdotus päätökseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Riskinhallintasuunnitelmat

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle riskinhallintasuunnitelmansa 
tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi 
mekanismin puitteissa.
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.
3. Jäsenvaltioiden on viimeistään vuoden 
2016 loppuun mennessä varmistettava, 
että niiden riskinhallintasuunnitelmat 
ovat valmiita ja että ne on toimitettu 
komissiolle ajantasaisessa muodossa.

Or. de

Perustelu

SEUT-sopimuksen 196 artiklan 1 kohdan nojalla EU:lla ei ole oikeusperustaa soveltaa 
tällaista rinnakkaista vastuuta ja rakennetta katastrofeilta suojelemiseksi, ja ehdotetut toimet 
rikkovat suojelun täydentävyyttä koskevaa vaatimusta samoin kuin toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 127
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kuvaus 
riskinhallintavalmiuksistaan tehokkaan 
yhteistyön varmistamiseksi mekanismin 
puitteissa.

Or. en

Perustelu

Kaikilla jäsenvaltioilla ei ole kansallisia riskinhallintasuunnitelmia, ja valtioiden 
riskinhallintavalmiuksien kuvaaminen voisi sitä paitsi olla selkeämpää ja hyödyllisempää 
kuin kansallisten, kansallista tasoa alempien, alueellisten ja paikallisten 
riskinhallintasuunnitelmien kokoaminen.

Tarkistus 128
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden ja kolmansien 
osallistujamaiden on toimitettava 
komissiolle lyhyt kuvaus
riskinhallintasuunnitelmastaan
mekanismin tehokkuuden
varmistamiseksi.

Or. it

Tarkistus 129
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

komissiolle riskinhallintasuunnitelmansa 
merkittävät muut kuin arkaluonteiset osat 
tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi 
mekanismin puitteissa.

Or. en

Tarkistus 130
Pavel Poc

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 
välittömästi niiden laatimisen jälkeen 
tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi 
mekanismin puitteissa.

Or. cs

Tarkistus 131
Anna Rosbach

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. Jäsenvaltioiden 
riskinhallintavalmiuksia koskevissa 
kuvauksissa on otettava huomioon 
kansalliset riskinarvioinnit soveltuvin osin
ja muut asiaan liittyvät riskinarvioinnit, ja 
sen on oltava johdonmukainen muiden 
kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevien 
asiaan liittyvien suunnitelmien kanssa.

Or. en
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Perustelu

Kaikilla jäsenvaltioilla ei ole kansallisia riskinhallintasuunnitelmia, ja valtioiden 
riskinhallintavalmiuksien kuvaaminen voisi sitä paitsi olla selkeämpää ja hyödyllisempää 
kuin kansallisten, kansallista tasoa alempien, alueellisten ja paikallisten 
riskinhallintasuunnitelmien kokoaminen.

Tarkistus 132
Satu Hassi

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. Riskinhallintasuunnitelmassa on otettava 
huomioon kansalliset riskinarvioinnit ja 
muut asiaan liittyvät riskinarvioinnit, ja sen 
on oltava johdonmukainen muiden 
kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevien 
asiaan liittyvien suunnitelmien, muun 
muassa ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevien kansallisten 
suunnitelmien, kanssa.

Or. en

Tarkistus 133
Edite Estrela

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

Or. pt
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Tarkistus 134
Oreste Rossi

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

Or. it

Tarkistus 135
Pavel Poc

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

Or. cs

Tarkistus 136
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

21. 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. Riskinhallintasuunnitelmassa on otettava 
huomioon kansalliset, alueelliset ja 
paikalliset riskinarvioinnit ja muut asiaan 
liittyvät riskinarvioinnit, ja sen on oltava 
johdonmukainen muiden kyseisessä 
jäsenvaltiossa voimassa olevien asiaan 
liittyvien suunnitelmien kanssa.

Or. ro

Tarkistus 137
Rebecca Taylor

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun jäsenvaltioilla on käytössä paljon 
riskinhallintasuunnitelmia eri 
hallintotasoilla, komissiolle on 
toimitettava vähintään tiivistelmä näiden 
suunnitelmien sisältämästä tiedosta, 
muun muassa mutta ei ainoastaan 
mahdollisista riskeistä, käytettävissä 
olevista valmiuksista ja käytössä olevista 
valmiussuunnitelmista. Jäsenvaltioita 
olisi kannustettava toimittamaan 
alueellisten riskinhallintasuunnitelmien 
alkuperäiset versiot ja muut 
asiaankuuluvat tiedot.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa aiheesta on saatavilla paljon tietoa, mutta sen ei pitäisi häiritä 
yleisen riskinhallintasuunnitelman toimittamista komissiolle pelastuspalvelumekanismin 
yhteydessä.
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Tarkistus 138
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Riskinhallintasuunnitelmiaan 
laatiessaan jäsenvaltioiden ja kolmansien 
osallistujamaiden on varmistettava omien 
sääntöjensä mukaisesti eri alueellisten 
hallinnonalojen ja pitkälle 
erikoistuneiden laitosten mukanaolo.

Or. it

Tarkistus 139
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on viimeistään vuoden 
2016 loppuun mennessä varmistettava, että 
niiden riskinhallintasuunnitelmat ovat 
valmiita ja että ne on toimitettu komissiolle 
ajantasaisessa muodossa.

3. Jäsenvaltioiden on viimeistään vuoden 
2016 loppuun mennessä varmistettava, että 
kuvaukset niiden 
riskinhallintavalmiuksista ovat valmiita ja 
että ne on toimitettu komissiolle 
ajantasaisessa muodossa.

Or. en

Perustelu

Kaikilla jäsenvaltioilla ei ole kansallisia riskinhallintasuunnitelmia, ja valtioiden 
riskinhallintavalmiuksien kuvaaminen voisi sitä paitsi olla selkeämpää ja hyödyllisempää 
kuin kansallisten, kansallista tasoa alempien, alueellisten ja paikallisten 
riskinhallintasuunnitelmien kokoaminen.

Tarkistus 140
Edite Estrela
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Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on viimeistään vuoden 
2016 loppuun mennessä varmistettava, että 
niiden riskinhallintasuunnitelmat ovat 
valmiita ja että ne on toimitettu
komissiolle ajantasaisessa muodossa.

3. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
vuoden 2014 loppuun mennessä 
varmistettava, että niiden 
riskinhallintasuunnitelmat ovat valmiita, ja 
tiedotettava niistä komissiolle 
ajantasaisessa muodossa. Jäsenvaltioiden 
on pidettävä nämä suunnitelmat 
jatkuvasti ajan tasalla ja toimitettava ne 
vuosittain komissiolle ajantasaisessa 
muodossa.

Or. pt

Tarkistus 141
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on viimeistään vuoden 
2016 loppuun mennessä varmistettava, että 
niiden riskinhallintasuunnitelmat ovat 
valmiita ja että ne on toimitettu komissiolle 
ajantasaisessa muodossa.

3. Jäsenvaltioiden ja kolmansien 
osallistujamaiden on viimeistään vuoden 
2016 loppuun mennessä varmistettava, että 
niiden riskinhallintasuunnitelmat ovat 
valmiita ja että ne on toimitettu komissiolle 
ajantasaisessa muodossa.

Or. it

Tarkistus 142
Pavel Poc

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on viimeistään vuoden 3. Jäsenvaltioiden on viimeistään vuoden 
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2016 loppuun mennessä varmistettava, että 
niiden riskinhallintasuunnitelmat ovat 
valmiita ja että ne on toimitettu komissiolle 
ajantasaisessa muodossa.

2014 loppuun mennessä varmistettava, että 
niiden nykyiset riskinhallintasuunnitelmat 
ovat valmiita ja että ne on toimitettu 
komissiolle ajantasaisessa muodossa.
Jäsenvaltioiden on päivitettävä jatkuvasti 
riskinhallintasuunnitelmiaan ja 
toimitettava ne komissiolle vähintään 
kerran vuodessa kunkin vuoden loppuun 
mennessä vuodesta 2015 alkaen.

Or. cs

Perustelu

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 143
Pavel Poc

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiossa noudatettavista 
käytännöistä ja menettelyistä riippumatta 
riskinhallintasuunnitelmien olisi 
sisällettävä
(a) uhan luonne ja arvio sen toteutumisen 
mahdollisuudesta, mukaan luettuna 
vaikutukset elintärkeisiin 
infrastruktuureihin, sekä riski- ja 
uhkakartat
(b) turvallisuusverkon muodossa 
tapahtuvaan katastrofien hallintaan 
osallistuvien tehtävät ja velvollisuudet 
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mukaan luettuna paikallis- ja 
alueviranomaisten tehtävät 
riskinhallinnassa
(c) hätätilanteissa käyttöön otettaviksi 
suunniteltujen resurssien laajuus.

Or. cs

Perustelu

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 144
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Ehdotus päätökseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Komission yleiset valmiustoimet

Komissio toteuttaa seuraavat 
valmiustoimet:
(a) perustaa Euroopan hätäapukeskuksen 
ja hallinnoi sitä varmistamalla sen olevan 
toimintavalmiudessa ympäri vuorokauden 
seitsemänä päivänä viikossa ja palvelevan 
jäsenvaltioita ja komissiota mekanismin 
toimintaa varten;
(b) hallinnoi yhteistä hätäviestintä- ja 
tietojärjestelmää (CECIS) 
tiedonvälityksen ja tietojen jakamisen 
mahdollistamiseksi Euroopan 
hätäapukeskuksen ja jäsenvaltioiden 
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yhteyspisteiden välillä;
(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;
(d) luo valmiuden ja pitää yllä valmiutta 
koota ja lähettää mahdollisimman 
nopeasti paikalle asiantuntijaryhmiä, 
joiden tehtävänä on
– arvioida apua pyytävän valtion tarpeita,
– edistää tarvittaessa 
hätäapuoperaatioiden koordinointia 
paikan päällä ja pitää tarvittaessa ja 
soveltuvin osin yhteyttä apua pyytävän 
valtion toimivaltaisiin viranomaisiin,
– tukea apua pyytävää valtiota antamalla 
ennaltaehkäisy-, valmius- tai 
avustustoimia koskevaa asiantuntija-
apua;
(e) luo valmiuden ja pitää yllä valmiutta 
antaa logistista tukea ja apua 
asiantuntijaryhmille, yksiköille ja muille 
mekanismin puitteissa käyttöön otetuille 
avustusvalmiuksille sekä muille toimijoille 
kentällä;
(f) avustaa jäsenvaltioita sijoittamaan 
ennakoivasti hätäapuresursseja logistisiin 
keskuksiin unionin sisällä;
(g) toteuttaa muita mekanismin kannalta 
tarpeellisia tuki- ja 
täydennystoimenpiteitä, jotta 3 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa mainittu tavoite 
voidaan saavuttaa.

Or. de
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Perustelu

SEUT-sopimuksen 196 artiklan 1 kohdan nojalla EU:lla ei ole oikeusperustaa soveltaa 
tällaista rinnakkaista vastuuta ja rakennetta katastrofeilta suojelemiseksi, ja ehdotetut toimet 
rikkovat suojelun täydentävyyttä koskevaa vaatimusta samoin kuin toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 145
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 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 Euroopan 
katastrofivalmiuskeskuksen ja hallinnoi 
sitä varmistamalla sen olevan 
toimintavalmiudessa ympäri vuorokauden 
seitsemänä päivänä viikossa ja palvelevan 
jäsenvaltioita ja komissiota mekanismin 
toimintaa varten;
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

(Ks. tämän päätöksen 1 ja 4 artikla)

Perustelu

Tämän päätöksen 4 artiklassa (Määritelmät) käsitellään "katastrofeja" eikä "hätätilanteita"
ja myös 1 a artiklassa viitataan katastrofeihin eikä hätätilanteisiin. Mietinnön 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi olisi käytettävä samaa ilmaisua: katastrofi.

Tarkistus 146
Pavel Poc

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

koordinoi sen toimintaa nykyisten 
kansallisten ja alueellisten elinten kanssa
ja hallinnoi sitä varmistamalla sen olevan 
toimintavalmiudessa ympäri vuorokauden 
seitsemänä päivänä viikossa ja palvelevan 
jäsenvaltioita ja komissiota mekanismin 
toimintaa varten;

Or. cs

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että Euroopan hätäapukeskuksen perustaminen ja hallinnointi ei 
aiheuta päällekkäisiä rakenteita tai epäselviä toimintatapoja unionin tasolla. Euroopan 
hätäapukeskusta koskevassa päätösehdotuksen 7 artiklassa olisi siksi vahvistettava, että 
kansalliset ja alueelliset elimet otetaan huomioon ja että hätäapukeskuksen toiminta 
koordinoidaan niiden kanssa.

Tarkistus 147
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) hallinnoi yhteistä katastrofiviestintä- ja 
tietojärjestelmää (CDCIS)
tiedonvälityksen ja tietojen jakamisen 
mahdollistamiseksi Euroopan 
katastrofivalmiuskeskuksen ja 
jäsenvaltioiden yhteyspisteiden välillä;
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Tämän päätöksen 4 artiklassa (Määritelmät) käsitellään "katastrofeja" eikä "hätätilanteita"
ja myös 1 a artiklassa viitataan katastrofeihin eikä hätätilanteisiin. Mietinnön 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi olisi käytettävä samaa ilmaisua: katastrofi.

Tarkistus 148
Oreste Rossi
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Ehdotus päätökseksi
7 artikla – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) luo valmiuden ja pitää yllä valmiutta
koota ja lähettää mahdollisimman nopeasti 
paikalle asiantuntijaryhmiä, joiden 
tehtävänä on

(d) luo valmiuden koota ja lähettää 
mahdollisimman nopeasti paikalle 
asiantuntijaryhmiä, joiden tehtävänä on

Or. it


