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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

aiheesta "Kohti parempaa Euroopan katastrofiapua: pelastuspalvelun ja 
humanitaarisen avun rooli"
(2011/2023(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 196 artiklan, 
jonka mukaan "unioni kannustaa jäsenvaltioita keskinäiseen yhteistyöhön niiden 
järjestelmien tehostamiseksi, joilla on tarkoitus ehkäistä ennalta luonnon tai ihmisen 
aiheuttamia suuronnettomuuksia ja suojautua niiltä",

– ottaa huomioon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 26. lokakuuta 2010 annetun 
komission tiedonannon "Kohti parempaa Euroopan katastrofiapua: pelastuspalvelun ja 
humanitaarisen avun rooli" (KOM(2010)0600),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 5. maaliskuuta 2008 annetun 
komission tiedonannon "Euroopan unionin katastrofivalmiuksien lujittaminen" 
(KOM(2008)0130),

– ottaa huomioon toukokuussa 2006 annetun Michel Barnier'n EU:n 
pelastuspalvelujoukkoja käsittelevän kertomuksen "For a European civil protection force: 
Europe aid",

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2010 annetut neuvoston päätelmät, joissa suhtaudutaan 
myönteisesti 26. lokakuuta 2010 annetussa komission tiedonannossa esitettyihin 
tavoitteisiin, joiden avulla pyritään paremmin ennakoitavaan, tehokkaampaan, 
johdonmukaisempaan ja näkyvämpään Euroopan katastrofiapuun, 

– ottaa huomioon neuvoston joulukuussa 2007 esittämät päätelmät, joissa kehotetaan 
komissiota käyttämään mahdollisimman tehokkaasti yhteisön pelastuspalvelumekanismia 
ja vahvistamaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, 

– ottaa huomioon pelastuspalvelun rahoitusvälineen perustamisesta 5. maaliskuuta 2007 
tehdyn neuvoston päätöksen 2007/162/EY, Euratom1 sekä yhteisön 
pelastuspalvelumekanismin perustamisesta 23. lokakuuta 2001 tehdyn neuvoston 
päätöksen muuttamisesta 8. marraskuuta 2007 tehdyn neuvoston 
päätöksen 2007/779/EY2, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin nopeiden avustustehtävien valmiuksien luomisesta 
14. joulukuuta 20103, Haitin äskettäisestä maanjäristyksestä 10. helmikuuta 20104, 
metsäpaloista kesällä 2009 16. syyskuuta 20095, Euroopan unionin katastrofivalmiuksien 

                                               
1 EUVL L 71, 10.3.2007, s. 9.
2 EUVL L 314, 1.12.2007, s. 9.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0465.
4 EUVL C 341E, 16.12.2010, s. 5.
5 EUVL C 224 E, 19.8.2010, s. 1.
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lujittamisesta 19. kesäkuuta 20081 ja tämän kesän luonnonkatastrofeista 
4. syyskuuta 20072 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan sekä 
aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että unioniin, sen kansalaisiin ja muihin maihin ja alueisiin ympäri 
maailmaa vaikuttavien luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien määrä on 
kasvanut huomattavasti ja ne ovat olleet entistä vakavampia, mistä on osoituksena 
äskettäin Japanissa sattunut maanjäristyksen, tsunamin ja ydintuhon yhdistelmäkatastrofi, 
ja että ihmishenkien menetysten sekä taloudellisten, sosiaalisten, ympäristöön liittyvien ja 
kulttuuriperintöä koskevien vahinkojen määrä on noussut vastaavasti,

B. katsoo, että viimeaikaiset tragediat, erityisesti Haitin maanjäristys ja Pakistanin tulvat, 
ovat osoittaneet, että tärkeimmät EU:n käytettävissä olevat katastrofitilanteisiin 
vastaamiseen tarkoitetut välineet (humanitaarinen apu ja EU:n pelastuspalvelumekanismi) 
ovat osoittautuneet hyvin toimiviksi siinä tarkoituksessa, mihin ne on suunniteltu, ja 
olosuhteet huomioon ottaen, mutta että EU:n tuen kokonaisuuden kannalta parantamisen 
varaa on edelleen tehokkuudessa, johdonmukaisuudessa ja näkyvyydessä,

C. ottaa huomioon, että erilaisia järjestelyjä, joissa edellytettiin jäsenvaltioiden ennalta 
määrittämiä sekä EU:n rahoittamia voimavaroja, testattiin menestyksekkäästi Euroopan 
parlamentin käynnistämien pilottihankkeiden avulla3,

D. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on johdonmukaisesti kehottanut komissiota 
esittämään säädösehdotuksia EU:n pelastuspalvelujoukkojen luomisesta Barnier'n 
vuoden 2006 mietinnössä esitetyn hahmotelman mukaisesti siten, että kunnioitetaan 
kaikilta osin toissijaisuusperiaatetta ja täydennetään näin ollen jäsenvaltioiden toimia 
SEUT:n 196 artiklan mukaisesti,

E. katsoo, että välitön koordinointi, johdonmukaisuus ja viestintä EU:n sisällä ja 
kansainvälisten toimijoiden kanssa on ratkaisevan tärkeää, että toimien päällekkäisyyttä 
on vältettävä ja että oikeanlaista apua on toimitettava pikaisesti sitä tarvitsevalle väestölle,

F. ottaa huomioon, että EU:n tason poliittinen koordinointi eri toimielinten tehtävien osalta 
on varmistettava estämättä tai hidastamatta katastrofiapuoperaatioita ja että koordinointi 
olisi rakennettava käytössä olevien järjestelmien varaan ilman että luodaan uusia 
rakenteita; katsoo, että EU:n katastrofivalmiuden operatiivisen ja poliittisen koordinoinnin 
itsenäisyys on säilytettävä,

G. katsoo, että kaikki vaaratekijät huomioon ottava linjaus, jossa suuronnettomuuksien 
ennaltaehkäisy (vaikutusten lieventäminen ja riskien vähentäminen mukaan lukien) 

                                               
1 EUVL C 286 E, 27.11.2009, s. 15.
2 EUVL C 187 E, 24.7.2008, s. 55.
3 Mainittakoon erityisesti pilottihanke jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tehostamiseksi metsäpalojen torjunnassa 
(2008) sekä EU:n nopeita avustustehtäviä koskeva valmistelutoimi (2008–2010).
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yhdistetään hätätilanteisiin varautumiseen, niihin liittyviin avustustoimiin ja niistä 
toipumiseen on tehokkain strategia katastrofien torjumiseen,

1. suhtautuu myönteisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettuun komission 
tiedonantoon "Kohti parempaa Euroopan katastrofiapua: pelastuspalvelun ja 
humanitaarisen avun rooli" ja siihen sisältyviin tavoitteisiin; korostaa, että tiedonannossa 
esitettyjä ehdotuksia olisi tarkasteltava lähemmin, jotta voidaan täyttää odotukset 
parannetusta, tehokkaasta, kustannustehokkaasta ja näkyvästä eurooppalaisesta 
katastrofiavusta;

2. korostaa tarvetta yksinkertaistaa Euroopan nykyisen katastrofiavun toimintaa ja optimoida 
käytössä olevat yhteisen edun mukaiset resurssit ja kannustaa samalla kaikkia 
jäsenvaltioita osallistumaan Euroopan katastrofiapuun ja siten turvaamaan eurooppalaisen 
solidaarisuuden;

3. tunnustaa tarpeen toteuttaa EU:n pelastuspalvelumekanismin puitteissa laadullinen 
siirtymä nykyisestä tapauskohtaisesta koordinoinnista ennakoitavaan ja ennalta 
suunniteltuun järjestelmään, joka perustuu ennalta määriteltyihin voimavaroihin, jotka on 
mahdollista ottaa välittömästi käyttöön EU:n katastrofiapuoperaatioissa;

4. kehottaa jälleen komissiota esittämään sille mahdollisimman pian ehdotuksia, joissa 
esitetään EU:n pelastuspalvelumekanismiin pohjautuvien sellaisten EU:n 
pelastuspalvelujoukkojen perustamista, joiden avulla unioni pystyy kokoamaan tarvittavat 
resurssit välittömän hätäavun toimittamiseksi uhreille;

5. on yhtä mieltä siitä, että Euroopan katastrofiavun olisi perustuttava eurooppalaisiin 
hätäapuvalmiuksiin siten, että lujitetaan EU:n pelastuspalvelumekanismia, joka perustuu 
ennalta määriteltyihin ja niin ollen ennakoitaviin jäsenvaltioiden hätäresursseihin sekä 
Euroopan hätäapukeskukseen, sillä nämä kaksi ovat 26. lokakuuta 2010 annetussa 
tiedonannossa esitetyn strategian kulmakiviä; korostaa, että tässä kehityksessä olisi 
noudatettava kaikki vaaratekijät kattavaa linjausta, jonka avulla kootaan yhteen kaikki 
asiaan liittyvät toimijat ja hyödynnetään käytössä olevien eri välineiden keskinäisiä 
synergioita;

6. vahvistaa, että suhteellisuusperiaatetta on noudatettava jäsenvaltioiden valmiuksissa 
käyttää omia voimavarojaan erityisesti, jos kansalliset tarpeet ovat ristiriitaiset;

Eurooppalaiset hätäapuvalmiudet 

7. katsoo, että yhteen kootut ennalta määritetyt voimavarat, jotka annetaan vapaaehtoisesti 
EU:n katastrofiavun käyttöön sekä unionin sisällä että sen ulkopuolella, muodostavat 
EU:n hätäapuvalmiuksien ytimen, jota voidaan täydentää jäsenvaltioiden tapauskohtaisilla 
lisäavustustarjouksilla; suosittelee sellaisen kannustinjärjestelmän suunnittelemista, jonka 
avulla jäsenvaltioille voitaisiin antaa mahdollisuus varata riittävästi valmiuksia 
vapaaehtoiseen reserviin jäsenvaltioiden kokonaismenoja kasvattamatta;

8. vahvistaa, että jäsenvaltioiden hallinnoimilla EU:n rahoittamilla resursseilla olisi 
täydennettävä avustusoperaatioihin käytettävissä olevia jäsenvaltioiden resursseja; 
huomauttaa, että näiden olisi perustuttava pilottitoimien avulla kehitettyihin malleihin, 
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joita on menestyksekkäästi testattu viimeaikaisissa hätätilanteissa sekä Euroopan sisä- että 
ulkopuolella;

9. kehottaa komissiota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tunnistamaan puutteet valmiuksissa; 
katsoo, että EU:n tason voimavarojen luomista olisi harkittava ja vältettävä kaikki 
mahdollinen kilpailu ja/tai päällekkäisyydet kansallisten voimavarojen kanssa nykyisiä 
valmiuksia koskevien aukkojen paikkaamiseksi silloin, kun niillä voitaisiin saada aikaan 
huomattavia säästöjä koko EU:lle tai mahdollistaa se, että yksin toimivilla jäsenvaltioilla
on mahdollisuus hyödyntää resursseja, jotka eivät ole muutoin niiden saatavilla, mikä näin 
ollen tarjoaisi käyttökelpoisen mallin vastuun jakamiseen;

10. katsoo, että ennakkosuunnittelu ja operaatioiden valmistelu viiteskenaarioita kehittämällä 
ja kartoittamalla jäsenvaltioiden resurssit, jotka voisivat olla käytettävissä EU:n 
katastrofiapuoperaatioissa, sekä valmiussuunnittelu ovat EU:n tehostetun katastrofiavun 
tärkeimpiä elementtejä ja siltäkin kannalta ratkaisevan tärkeitä, että niiden avulla 
mahdollistetaan nopea käyttöönotto ja reagoiminen kuhunkin hätätilanteeseen välittömästi 
ja asianmukaisesti; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan täytäntöön nämä 
toimenpiteet välittömästi ja muita toimia rajoittamatta;

Euroopan hätäapukeskus

11. pitää myönteisenä askeleena oikeaan suuntaan komission päätöstä yhdistää seuranta- ja 
tiedotuskeskus sekä humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston ECHOn 
humanitaarisen avun kriisikeskus sellaisen ympärivuorokautisesti toimivan todellisen 
hätäapukeskuksen luomiseksi, joka toimii suunnittelun ja toiminnan 
koordinaatiofoorumina; kehottaa komissiota vahvistamaan keskusta, jotta se voi toimia 
luontoissuorituksina annettavan EU:n avun sekä humanitaarisen rahoitustuen nopean ja 
tehokkaan koordinaation solmukohtana; edellyttää, että sen on toimittava ainoana 
vastaanottopisteenä kaikentyyppisiä luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia 
katastrofeja koskeville pyynnöille siten, että EU:n on mahdollista vastata niihin 
johdonmukaisesti;

12. kehottaa toteuttamaan ECHOn kriisikeskuksen sekä seuranta- ja tiedotuskeskuksen 
yhdistämisen tehokkaasti myös taloudellisesta näkökulmasta;

13. kehottaa komissiota koordinoimaan toimia hätätilanteen varalta yksinkertaistamalla ja 
optimoimalla käytössä olevaa yleispalvelua ja 112-hätänumeron käyttöä;

14. vaatii, että hätäapukeskuksen on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tehtävä pikaisesti 
päätöksiä, jotka koskevat resurssireservin voimavarojen käyttöönottoa välittömän ja 
tehokkaan avun varmistamiseksi uhreille sekä viivästysten ja päällekkäisyyksien 
välttämiseksi;

15. kehottaa koordinoimaan poliittisesti komission, unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan ulkosuhdehallinnon institutionaalisia 
tehtäviä, sillä nämä ovat yhdessä vastuussa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
poliittisista näkökohdista, estämättä tai hidastamatta avustusoperaatioita; kehottaa sen 
vuoksi komissiota ja EUH:ta kehittämään toimintajärjestelmiä EU:n katastrofiapua 
koskevien kysymysten koordinoimiseksi;
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Logistiikka ja liikenne

16. kehottaa ottamaan käyttöön jaetut ja tehokkaat logistiikkajärjestelyt etenkin myös EU:n 
rahoittamien yleisluontoisten teknisen avun tukiryhmien osalta, joiden avulla voitaisiin 
tukea kaikkia kentällä toimivia EU:n virkamiehiä tai kansallisia virkamiehiä sekä ryhmiä 
varsinkin, jos paikallinen infrastruktuuri on romahtanut;

17. edellyttää parempia, vahvistettuja, kustannustehokkaampia ja hyvin koordinoituja 
kuljetuksia luontoissuorituksina annettavan avun toimittamiseen erityisesti 
virtaviivaistettujen yksinkertaistettujen menettelyjen avulla ja kehottaa lisäämään 
yhteisrahoitusosuuden määrää ja ottamaan käyttöön uusia tapoja, joiden avulla annetaan 
mahdollisuus saada käyttöön lisää kuljetusresursseja, mahdollisesti puitesopimusten 
kautta;

Viestintä, näkyvyys, koulutus ja tutkimus

18. kehottaa laatimaan kattavan tiedotusstrategian, johon kaikki EU:n toimielimet ja 
jäsenvaltiot osallistuvat ja jolla parannetaan Euroopan toimien yleistä näkyvyyttä;

19. kehottaa tarjoamaan säännöllistä koulutusta kaikille asianomaisille asiantuntijoille, jotta 
resurssien yhteentoimivuutta voidaan parantaa, sekä tekemään lisäselvityksiä ja -arvioita 
mahdollisista tai jo tunnistetuista puutteista;

20. kehottaa komissiota esittämään kyseiseen päämäärään tähtääviä kattavia 
lainsäädäntöehdotuksia mahdollisimman nopeasti ja viimeistään vuoden 2011 loppuun 
mennessä;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Elämme aikana, jolloin katastrofit ovat entistä yleisempiä. Kuluneena vuonna Eurooppaa 
koettelivat monet vakavat katastrofit, kuten rankkasadetulvat ja muut laajamittaiset tulvat, 
rajumyrskyt ja metsäpalot puhumattakaan Islannin Eyjafjallajökull-tulivuoren 
purkautumista seuranneesta tuhkapilvestä. Myös Euroopan ulkopuolella erittäin vakavat 
katastrofit, erityisesti Haitin maanjäristys ja Pakistanin tulvat, aiheuttivat valtavan määrän 
kuolonuhreja ja suurta tuhoa. Öljynporauslautta Deepwater Horizonin räjähdys 
Meksikonlahdella aiheutti kaikkien aikojen tuhoisimman öljyvuodon, ja ankara kuivuus 
koetteli Sahelin aluetta. Juuri nyt maailmaa järkyttävät Japaniin iskeneen voimakkaan 
maanjäristyksen, tsunamin ja ydinonnettomuuden yhdistelmä ja siitä seuranneet 
dramaattiset tapahtumat.

Kirjattujen katastrofien määrä maailmassa on viisinkertaistunut 35 kuluneen vuoden 
aikana ja on saavuttanut nykyisen lähes 400 katastrofin vuotuisen määrän. Viimeksi 
kuluneiden 20 vuoden aikana katastrofit ovat yksin Euroopassa vaatineet lähes 
90 000 ihmishenkeä, vaikuttaneet yli 29 miljoonan ihmisen elämään ja aiheuttaneet 
211 miljardin euron taloudelliset tappiot.

Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella sattuneiden luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien dramaattisen kasvun taustaa vasten esittelijä kehottaa lisäämään 
Euroopan katastrofihallinnan kaikkien vaiheiden tehokkuutta, ennaltaehkäiseminen, 
valmius, avustustoimet ja toipuminen mukaan luettuina. Tämä linjaus saa suurta 
kannatusta EU:n kansalaisilta, sillä noin 90 prosenttia kansalaisista odottaa EU:n tekevän 
enemmän katastrofitilanteeseen joutuneen maan auttamiseksi ja yhtä suuri osuus 
kansalaisista tukee EU:n humanitaarisia toimia EU:n ulkopuolella. Tämä tavoite on otettu 
huomioon myös Lissabonin sopimuksessa, jossa vahvistetaan pelastuspalvelulle ja 
humanitaariselle avulle kullekin uusi oikeusperusta, jonka avulla EU:n sisällä ja 
ulkopuolella sattuviin katastrofeihin voidaan reagoida nopeasti ja tehokkaasti.

Koska tässä mietinnössä keskitytään katastrofiapuun, esittelijä korostaa, että katastrofien 
torjumista on tehostettava määrittämällä etukäteen jäsenvaltioiden käytettävissä olevat 
resurssit, jotka luovutetaan vapaaehtoiselta pohjalta EU:n pelastuspalvelumekanismin 
käyttöön. Tämä merkitsisi tärkeää siirtymistä pois nykyisin käytössä olevasta 
tapauskohtaisesta katastrofiavusta kohti ennakolta tehtyä suunnittelua viiteskenaarioita 
kehittämällä, jäsenvaltioiden resursseja kartoittamalla ja valmiussuunnittelulla. 

Lisäksi esittelijä kannattaa liian byrokraattisena pidetyn EU:n pelastuspalvelumekanismin 
yksinkertaistamista. Sen vuoksi esittelijä suhtautuu myönteisesti myös seuranta- ja 
tiedotuskeskuksen sekä ECHOn kriisikeskuksen yhdistämiseen ja sellaisen todellisen 
ympärivuorokautisesti toimivan hätäapukeskuksen luomiseen, jossa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa tehtäisiin päätöksiä hätätilanteessa käytettävistä resursseista 
välittömän ja tehokkaan avun varmistamiseksi uhreille. 

Euroopan katastrofiavun lujittamiseksi esittelijä kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian hätäapukeskukseen pohjautuvan ehdotuksen EU:n 
pelastuspalvelujoukoista.
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Toinen tärkeä seikka on tarve parantaa eri toimijoiden välistä koordinointia, millä 
vältetään toimien päällekkäisyys sekä poliittisella että toiminnallisella puolella, joista 
kunkin olisi pystyttävä toimimaan itsenäisesti, jotta ei estettäisi avun nopeaa ja tehokasta 
toimittamista uhreille.

Lopuksi esittelijä vielä tähdentää, että on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat 
Euroopan katastrofiapuun Euroopan solidaarisuuden hengessä. Kannustinjärjestelmä, 
jonka avulla jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus varata riittävästi valmiuksia 
vapaaehtoiseen reserviin ilman, että niiden kokonaiskustannukset kasvavat, saattaisi lisätä 
tarjousten määrää. Jäsenvaltioissa saatavilla olevien resurssien käyttöä olisi toisin sanoen
optimoitava yhteisen edun ajamiseksi niin, että vältetään rakenteiden, toimien ja kulujen 
päällekkäisyys. 


