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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin 
pelastuspalvelumekanismista
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0934),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 196 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0519/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. korostaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetty rahoituskehys on lainsäädäntövallan 
käyttäjälle vain ohjeellinen eikä sitä voida vahvistaa ennen kuin on päästy sopimukseen 
ehdotuksesta asetukseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Pelastuspalvelumekanismi todistaa 
näkyvällä tavalla Euroopan 
solidaarisuudesta varmistamalla oikea-

(4) Pelastuspalvelumekanismi todistaa 
näkyvällä tavalla Euroopan 
solidaarisuudesta varmistamalla oikea-
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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.

aikainen käytännön osallistuminen 
katastrofien ennaltaehkäisyyn ja niihin 
valmistautumiseen sekä avustustoimiin 
suurkatastrofin tapahtuessa ja sellaisen 
välittömästi uhatessa. Koska jäsenvaltiot 
ovat kuitenkin ensisijaisesti vastuussa 
ihmisten, ympäristön ja omaisuuden 
suojelemisesta katastrofeilta omalla 
alueellaan ja sen varmistamisesta, että 
niiden valmiusjärjestelmillä on riittävät 
resurssit, tämä päätös ei vaikuta kyseiseen 
vastuuseen eikä jäsenvaltioille sellaisten 
kahden- tai monenvälisten sopimusten 
nojalla kuuluviin keskinäisiin oikeuksiin 
tai velvollisuuksiin, jotka liittyvät tämän 
päätöksen soveltamisalaan kuuluviin 
asioihin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan edelleen, että ensisijainen vastuu pelastuspalveluista kuuluu 
jäsenvaltioille.

Tarkistus 2

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 ohjeet 
helpottaakseen jäsenvaltioiden 
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riskinhallintasuunnitelmien 
vertailtavuutta.

Or. en

Perustelu

Riskinhallintasuunnitelmien laatiminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta 
suunnitelmien on oltava vertailukelpoisia, jotta mekanismi toimisi asianmukaisesti. Komission 
olisi suunnitelmien vertailtavuuden parantamiseksi laadittava ohjeet, kuten 5 artiklan 
d alakohdassa edellytetään. Ohjeiden laatiminen ei merkitsisi yhdenmukaistamispyrkimyksiä, 
vaan sillä parannettaisiin ja helpotettaisiin suunnitelmien vertailtavuutta.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Nopean pelastuspalvelutoiminnan 
valmiuden edistämiseksi jatketaan yhden 
tai usean jäsenvaltion resursseista 
koostuvien, täyteen yhteentoimivuuteen 
pyrkivien pelastuspalveluyksiköiden 
kehittämistä unionin tasolla. Yksiköt olisi 
organisoitava jäsenvaltioissa näiden 
johdossa ja määräysvallassa.

(12) Nopean pelastuspalvelutoiminnan 
valmiuden edistämiseksi jatketaan yhden 
tai usean jäsenvaltion resursseista 
koostuvien, täyteen yhteentoimivuuteen 
pyrkivien pelastuspalveluyksiköiden 
vapaaehtoista kehittämistä unionin tasolla. 
Yksiköt olisi organisoitava jäsenvaltioissa 
näiden johdossa ja määräysvallassa.

Or. en

Perustelu

On mainittava erikseen, että yksiköiden kehittäminen on vapaaehtoista.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voitaisiin parantaa 
katastrofiapuoperaatioiden suunnittelua ja 
varmistaa keskeisten valmiuksien 
saatavuus, on välttämätöntä kehittää 

(14) Jotta voitaisiin parantaa 
katastrofiapuoperaatioiden suunnittelua ja 
varmistaa keskeisten valmiuksien 
saatavuus, on välttämätöntä kehittää 
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tärkeimpiä katastrofien lajeja varten 
viiteskenaarioita, kartoittaa jäsenvaltioissa 
käytettävissä olevat keskeiset valmiudet, 
kehittää valmiussuunnitelmia niiden 
käyttöönottoa varten ja kehittää 
eurooppalaisia hätäapuvalmiuksia 
jäsenvaltioiden ennakkoon sitomien 
valmiuksien vapaaehtoisen reservin 
muodossa. Valmiussuunnittelua voitaisiin 
käyttää myös sen määrittämiseksi, onko 
jäsenvaltioissa käytettävissä olevissa 
pelastuspalveluvalmiuksissa puutteita, 
jotka voitaisiin poistaa kehittämällä 
unionin tuella koko unionissa jaettavia 
valmiuksia.

tärkeimpiä katastrofien lajeja varten 
viiteskenaarioita, kartoittaa jäsenvaltioissa 
käytettävissä olevat keskeiset valmiudet, 
kehittää valmiussuunnitelmia niiden 
käyttöönottoa varten ja kehittää 
eurooppalaisia hätäapuvalmiuksia 
jäsenvaltioiden ennakkoon sitomien 
valmiuksien vapaaehtoisen reservin 
muodossa. Valmiussuunnittelua voitaisiin 
käyttää myös sen määrittämiseksi, onko 
jäsenvaltioissa käytettävissä olevissa 
pelastuspalveluvalmiuksissa puutteita, 
jotka voitaisiin poistaa kehittämällä 
unionin tuella koko unionissa jaettavia 
valmiuksia. Viiteskenaarioiden ja 
valmiussuunnitelmien käsittelyssä olisi 
kuitenkin sovellettava joustavuutta, jotta 
hätäapusuunnitelmia voidaan mukauttaa 
yksittäistä katastrofitilannetta koskeviin 
tarpeisiin. 

Or. en

Tarkistus 5

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) Katastrofiapuun kuuluu usein 
tärkeänä osana sotilaallisten 
voimavarojen käyttö 
siviilipelastuspalvelun valvonnassa ja 
viimeisenä keinona. Silloin kun 
sotilaallisten valmiuksien käyttö 
pelastuspalveluoperaatioiden tukena 
viimeisenä keinona katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi, sotilaiden kanssa 
tehtävässä yhteistyössä olisi noudatettava 
yksityiskohtaisia menettelytapoja, 
menettelyjä ja perusteita, jotka neuvosto tai 
sen toimivaltaiset elimet vahvistavat, sekä 
YK:ssa laadittuja ulkomaisten sotilas- ja 
siviilipuolustusvoimavarojen käyttöä 
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katastrofiavun antamisessa koskevia 
suuntaviivoja eli "Oslon suuntaviivoja" 
(Tarkistus 1.1, 2007), jotta mekanismin 
käytettävissä olisi sotilaallisia valmiuksia 
siviiliväestön suojelemiseksi

Or. en

Perustelu

Sotilaallisten voimavarojen käytöllä voidaan edistää merkittävästi hätätavun antamista 
etenkin kun on kyse erikoisresursseista, strategisista ilmapelastuksista ja raskaasta 
kalustosta. Niihin olisi kuitenkin turvauduttava aina vasta viimeisenä keinona, ja tällöin olisi 
sovellettava ulkomaisten sotilas- ja siviilipuolustusvoimavarojen käyttöä katastrofiavun 
antamisessa koskevia suuntaviivoja eli "Oslon suuntaviivoja" (Tarkistus 1.1, 2007).

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Tämän päätöksen säännösten 
täydentämiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat Euroopan 
hätäapukeskuksen perustamista ja 
hallinnointia, yhteisen hätäviestintä- ja 
tietojärjestelmän (CECIS) toiminnan 
määrittelemistä, yksiköiden tunnistamista 
ja niiden toimintaa ja yhteentoimivuutta 
koskevien yleisten vaatimusten 
määrittämistä, avustustoimiin 
käytettävissä olevien resurssien 
edellytysten vahvistamista, 
vapaaehtoisuuteen perustuvien 
eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
toiminnan, valmiuksia koskevien 
tavoitteiden, yhteentoimivuuden ja laadun 
sekä valmiuksien hyväksyntä- ja 
rekisteröintiprosessin määrittämistä, 
valmiuksissa olevien puutteiden 
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korjaamista koskevien yksityiskohtaisten 
määräysten määrittämistä, 
koulutusohjelman ja -verkoston 
päämäärän, sisällön, rakenteen, 
organisoinnin ja kohderyhmän 
määrittelemistä, unionissa ja sen 
ulkopuolella tapahtuneiden 
suurkatastrofien tai ilmenneeseen 
suurkatastrofin välittömään uhkaan 
reagoimista koskevan menettelyn 
yksilöimistä, asiantuntijaryhmien 
toiminnan sekä asiantuntijaryhmän 
valitsemista, lähettämistä ja tehtävän 
lopettamista koskevien edellytysten 
määrittämistä, välineistöä ja 
kuljetusresursseja koskevien tietojen 
yksityiskohtaisuuden tason erittelemistä 
sekä välineistön ja resurssien 
yksilöimismenettelyjen ja 
lisäkuljetusresurssien järjestämistä 
koskevien menetelmien erittelemistä, 
kuljetuksiin myönnettävän unionin tuen 
pyytämistä ja tuesta päättämistä koskevien 
resurssien erittelemistä sekä vuotuisten 
työohjelmien hyväksymistä. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Mekanismin toimintaa koskevat yksityiskohtaiset toimet ovat soveltamisalaltaan yleisiä ja 
niillä on tarkoitus täydentää perussäädöstä. Nämä toimenpiteet on hyväksyttävä delegoiduilla 
säädöksillä eikä täytäntöönpanosäädöksillä. Mietintöluonnoksessa muutetaan komission 
ehdotusta tuntuvasti; delegoidut säädökset otetaan käyttöön, kun Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.
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Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta tämän päätöksen yhdenmukainen 
täytäntöönpano voitaisiin varmistaa, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. 
Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:0 182/2011 mukaisesti, erityisesti 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

(21) Jotta tämän päätöksen yhdenmukainen 
täytäntöönpano voitaisiin varmistaa, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, joka koskee 
eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
hyväksyntä- ja rekisteröintiprosessin 
hallinnointia. Täytäntöönpanovaltaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:0 182/2011 
mukaisesti, erityisesti tarkastelumenettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanosäädösten soveltamisala on määriteltävä selvästi johdanto-osan kappaleessa.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 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 
6 artiklassa tarkoitettu 
riskinhallintasuunnitelma;

Or. en
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Perustelu

Ehdotuksessa käytetään kauttaaltaan "riskinhallintasuunnitelma" -ilmausta, joten tämän 
alakohdan terminologia on mukautettava siihen.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. "isäntävaltion tuella" tarkoitetaan apua 
vastaanottavan valtion ja 
kauttakulkuvaltioiden valmius- ja 
avustusvaiheessa toteuttamia toimia 
ennakoitavien esteiden poistamiseksi 
kansainvälisen avun toimittamiselta ja 
käytöltä;

10. "isäntävaltion tuella" tarkoitetaan apua 
vastaanottavien ja antavien valtioiden ja 
kauttakulkuvaltioiden sekä komission 
valmius- ja avustusvaiheessa toteuttamia 
toimia ennakoitavien esteiden 
poistamiseksi kansainvälisen avun 
toimittamiselta ja käytöltä;

Or. en

Perustelu

Apua antavilla mailla ja komissiolla on myös rooli katastrofivalmiuksien ja 
avustusoperaatioiden sujuvuuden varmistamisessa. Tämä vastaa oikeus- ja sisäasioiden 
neuvoston 2.–3. joulukuuta 2010 hyväksymiä päätelmiä isäntävaltion tuesta sekä 
väestönsuojelukomitean hyväksymiä EU:n isäntävaltion tukea koskevia ohjeita. 

Tarkistus 10

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 katastrofiriskejä 
koskevan tietopohjan parantamiseksi sekä 
osaamisen, parhaiden käytäntöjen ja 
tietojen jakamiseksi etenkin samalla 
alueella sijaitsevien jäsenvaltioiden 
välillä, joilla on luonteeltaan samanlainen 
katastrofiriski;

Or. en
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Perustelu

Olisi syytä korostaa enemmän mekanismin alueellista näkökulmaa, koska saman alueen 
jäsenvaltioilla on yleensä samanlaisia katastrofiriskejä.

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tukee ja edistää jäsenvaltioiden 
riskinarviointia ja riskien kartoittamista;

(b) tukee ja edistää jäsenvaltioiden 
riskinarviointia ja riskien kartoittamista ja 
kehittää ohjeitaan, jotka koskevat 
riskinarviointia ja riskien kartoittamista 
katastrofihallintaa varten, saattamalla ne 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ajan 
tasalle erityisesti terminologian, 
menetelmien, vaikutustenarvioinnin ja 
skenaarioiden suhteen;

Or. en

Perustelu

Komissio hyväksyi vuonna 2010 ohjeet, jotka koskevat riskien arviointia ja kartoitusta 
katastrofihallintaa varten. Komission olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa saatettava 
nämä ohjeet ajan tasalle, kuten oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 11.–12. huhtikuuta 2011 
hyväksyttyjen, katastrofihallintaan liittyvän riskinarvioinnin edelleenkehittämistä Euroopan 
unionissa koskevien päätelmien 12 kohdassa edellytetään.

Tarkistus 12

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 
suunnitelmien vertailemisen 
helpottamiseksi ohjeita niiden rakenteesta
ja antamalla tarvittaessa riittäviä 
kannustimia;
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Or. en

Perustelu

Riskinhallintasuunnitelmien laatiminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta 
suunnitelmien on oltava vertailukelpoisia, jotta mekanismi toimisi asianmukaisesti. Komission 
olisi laadittava ohjeita helpottaakseen suunnitelmien vertailua. Ohjeiden laatiminen ei 
merkitsisi yhdenmukaistamispyrkimyksiä, vaan sillä parannettaisiin ja helpotettaisiin 
suunnitelmien vertailtavuutta.

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
29 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat Euroopan 
hätäapukeskuksen perustamista, sen 
tehtävien, toiminnan ja operationaalisten 
rakenteiden määrittämistä sekä niiden 
menettelyjen määrittämistä, joita 
hätäapukeskuksen on sovellettava, kun 
unionissa tai sen ulkopuolella ilmenee 
suurkatastrofi tai välitön suurkatastrofin 
uhka. 

Or. en

Perustelu

Euroopan hätäapukeskus on yksi mekanismin pääelementeistä, ja sen perustaminen ja 
toiminta ovat ratkaisevan tärkeitä mekanismin asianmukaisen toiminnan kannalta. 
Hätäkeskus toimii kaikissa katastrofitilanteissa. Nämä säännökset muodostavat yleisen 
kehyksen eikä niitä kohdenneta tiettyyn yksittäiseen katastrofiin. Säännökset eivät myöskään 
liity siihen, miten perussäädös pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Nämä säännökset ovat 
luonteeltaan yleisiä ja täydentävät perussäädöstä, joten ne olisi hyväksyttävä delegoiduilla 
säädöksillä.
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Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Siirretään komissiolle valta antaa 
29 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat CECIS:n 
toimintaa ja operationaalisia menetelmiä.

Or. en

Perustelu

Yhteinen hätäviestintä- ja tietojärjestelmä (CECIS) on yksi mekanismin pääelementeistä, ja 
sen toiminta on ratkaisevan tärkeää mekanismin asianmukaisen toiminnan kannalta. CECIS 
toimii kaikissa katastrofitilanteissa. Nämä säännökset muodostavat yleisen kehyksen eikä 
niitä kohdenneta tiettyyn yksittäiseen katastrofiin. Säännökset eivät myöskään liity siihen, 
miten perussäädös pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Nämä säännökset ovat luonteeltaan 
yleisiä ja täydentävät perussäädöstä, joten ne olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) kehittää ja saattaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa ajan tasalle 
ohjeita, jotka koskevat isäntävaltion 
tukea;

Or. en

Perustelu

Komissio on kehittänyt yhdessä jäsenvaltioiden kanssa isäntävaltion tukea koskevia EU:n 
ohjeita oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 2.–3. joulukuuta 2010 hyväksymien päätelmien 
13 kohdan c alakohdan ja 14 kohdan a alakohdan mukaisesti. Ohjeita on kenties päivitettävä 
tulevaisuudessa.
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Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on pyrittävä kehittämään 
yksiköitä, jotka palvelevat mekanismin 
puitteissa erityisesti ensisijaisia avustus- tai 
tukitarpeita.

1. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
vapaaehtoisesti kehittämään yksiköitä, 
jotka palvelevat mekanismin puitteissa 
ensisijaisia avustus- tai tukitarpeita.

Or. en

Perustelu

On mainittava erikseen, että yksiköiden kehittäminen on vapaaehtoista. Ehdotettu teksti on 
nykyisen lainsäädännön mukainen.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
29 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat yksiköiden 
nimeämisedellytyksiä ja niiden toimintaa 
ja yhteentoimivuutta koskevien yleisten 
vaatimusten selvittämistä.

Or. en

Perustelu

Muutetaan 30 artiklan 1 kohdan d alakohdan paikkaa ja tarkistetaan sitä. Yksiköiden 
nimeäminen ja niiden toimintaa koskevien yleisten vaatimusten yksilöiminen muodostavat 
yleisen kehyksen eikä niitä kohdenneta tiettyyn yksittäiseen katastrofiin. Säännökset eivät 
myöskään liity siihen, miten perussäädös pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Nämä 
säännökset ovat luonteeltaan yleisiä ja täydentävät perussäädöstä, joten ne olisi hyväksyttävä 
delegoiduilla säädöksillä.
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Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimet, jotta muista 
jäsenvaltioista saatavalle avulle 
varmistetaan isäntävaltion tuki. 

7. Jäsenvaltioiden ja komission on 
toteutettava tarvittavat toimet, jotta avulle 
varmistetaan isäntävaltion tuki.

Or. en

Perustelu

Apua lähettävillä mailla ja komissiolla on myös rooli sen varmistamisessa, että
katastrofivalmiutta koskevat toimet ja avustusoperaatiot toteutetaan sujuvasti. Ehdotettu 
teksti vastaa oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 2.–3. joulukuuta 2010 hyväksymiä päätelmiä 
isäntävaltion tuesta sekä väestönsuojelukomitean hyväksymiä EU:n isäntävaltion tukea 
koskevia ohjeita.

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 29 a artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan vahvistaa 
edellytykset, jotka koskevat 
asiantuntijoiden, yksiköiden ja 
jäsenvaltioiden tämän artiklan 1–
4 kohdan mukaisesti toteuttamien muiden 
avustustoimien resursseja.

Or. en

Perustelu

Muutetaan 30 artiklan 1 kohdan e alakohdan paikkaa ja tarkistetaan sitä. Avustustoimiin 
käytettävissä olevien resurssien yleiset edellytykset muodostavat yleisen kehyksen. Nämä 
säännökset ovat luonteeltaan yleisiä ja täydentävät perussäädöstä, joten ne olisi hyväksyttävä 
delegoiduilla säädöksillä. Täytäntöönpanosäädösten soveltamisala on määriteltävä 
selvemmin.
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Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio määrittää eurooppalaisiin 
hätäapuvalmiuksiin sidottavien 
valmiuksien laatu- ja 
yhteentoimivuusvaatimukset. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
näitä vaatimuksia noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisiin hätäapuvalmiuksiin sidottavien valmiuksien on kyettävä toimimaan yhdessä, 
joten komission olisi määriteltävä yhteentoimivuutta koskevat perusteet.

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 29 a artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan määrittää
(a) eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
toiminta vapaaehtoisena reservinä;
(b) tämän artiklan 2 kohdan mukaiset 
valmiuksia koskevat tavoitteet;
(c) tämän artiklan 3 kohdan mukaiset 
yhteentoimivuus- ja laatutavoitteet; sekä
(d) tämän artiklan 4 kohdan mukainen 
hyväksyntä- ja rekisteröintiprosessi.

Or. en
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Perustelu

Muutetaan 30 artiklan 1 kohdan f alakohdan paikkaa ja tarkistetaan sitä. Eurooppalaisten 
hätäapuvalmiuksien yksityiskohdat, valmiustavoitteiden määritteleminen ja yhteentoimivuus-
ja laatutavoitteiden määrittäminen sekä valmiuksien hyväksyntä- ja rekisteröintiprosessi 
muodostavat yleisen kehyksen. Nämä säännökset ovat luonteeltaan yleisiä ja täydentävät 
perussäädöstä, joten ne olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä. 
Täytäntöönpanosäädösten soveltamisala on määriteltävä selvemmin.

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, jotta 
valmiuksien hyväksyntä- ja 
rekisteröintiprosessia voidaan hallinnoida 
4 kohdan mukaisesti. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Muutetaan 30 artiklan 1 kohdan f alakohdan paikkaa ja tarkistetaan sitä. Eurooppalaisten 
hätäapuvalmiuksien yksityiskohdat, valmiustavoitteiden määritteleminen ja yhteentoimivuus-
ja laatutavoitteiden määrittäminen sekä valmiuksien hyväksyntä- ja rekisteröintiprosessi 
muodostavat yleisen kehyksen. Nämä säännökset ovat luonteeltaan yleisiä ja täydentävät 
perussäädöstä, joten ne olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä. 
Täytäntöönpanosäädösten soveltamisala on määriteltävä selvemmin.

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valmiudet ovat osa eurooppalaisia 
hätäapuvalmiuksia. Ne ovat käytettävissä 
hätäapuoperaatioihin mekanismin 
puitteissa Euroopan hätäapukeskuksen 

4. Valmiudet ovat osa eurooppalaisia 
hätäapuvalmiuksia. Näitä valmiuksia 
hallinnoivien jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että ne ovat käytettävissä 
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kautta esitetystä komission pyynnöstä.
Valmiudet ovat käytettävissä niitä 
hallinnoivien jäsenvaltioiden kansallisiin 
tarkoituksiin silloin, kun niitä ei ole otettu 
käyttöön mekanismin puitteissa.

hätäapuoperaatioihin mekanismin 
puitteissa Euroopan hätäapukeskuksen 
kautta esitetystä komission pyynnöstä. 
Näitä valmiuksia hallinnoiva jäsenvaltio 
voi viitata pakottavaan syyhyn, joka 
saattaa estää sitä asettamasta kyseisiä 
valmiuksia käyttöön tietyssä 
hätätilanteessa ainoastaan siinä 
tapauksessa, että asianomaisen 
jäsenvaltion alueella ilmenee 
suuronnettomuus tai välitön 
suuronnettomuuden uhka. Valmiudet ovat 
käytettävissä niitä hallinnoivien 
jäsenvaltioiden kansallisiin tarkoituksiin 
silloin, kun niitä ei ole otettu käyttöön 
mekanismin puitteissa.

Or. en

Perustelu

Näiden EU-rahoitteisten resurssien kehittäminen hoidetaan 85-prosenttisesti mekanismilla, 
joten niiden olisi oltava jatkuvasti eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien käytettävissä. Näitä 
valmiuksia hallinnoivien jäsenvaltioiden olisi kyettävä vetämään ne pois reservistä 
ainoastaan siinä tapauksessa, että niiden omalla alueella vallitsee hätätila. 

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksiä 
antamalla määritellä näiden valmiuksien 
kehittämistä, hallintoa, ylläpitoa ja niiden 
saattamista kaikkien jäsenvaltioiden 
käyttöön mekanismin välityksellä koskevat

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
29 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotta voidaan määrittää näiden 
valmiuksien kehittämistä, hallintoa, 
ylläpitoa ja niiden saattamista kaikkien 
jäsenvaltioiden käyttöön mekanismin 
välityksellä koskevat

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

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

(b) menettelytavat, joilla kehitetään 
avustusvalmiuksia unionin tasolla 

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

yhteiseksi puskuriksi yhteisiä riskejä 
vastaan;

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

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

(d) menettelytavat, joilla a ja b alakohdassa
mainitut valmiudet annetaan kaikkien 
jäsenvaltioiden käyttöön mekanismin 
välityksellä.

(d) menettelytavat, joilla a ja b alakohdassa 
mainitut valmiudet annetaan kaikkien 
jäsenvaltioiden käyttöön mekanismin 
välityksellä.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa tarkoitetut valmiuksissa olevien puutteiden korjaamista koskevat 
yksityiskohtaiset määräykset muodostavat yleisen kehyksen eikä niitä kohdenneta tiettyyn 
yksittäiseen katastrofiin. Säännökset eivät myöskään liity siihen, miten perussäädös pannaan 
täytäntöön jäsenvaltioissa. Nämä säännökset ovat luonteeltaan yleisiä ja täydentävät 
perussäädöstä, joten ne olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä. Tarkistus tekee 
30 artiklan 1 kohdan g alakohdasta tarpeettoman.

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa tarkoitetut valmiuksissa olevien puutteiden korjaamista koskevat 
yksityiskohtaiset määräykset muodostavat yleisen kehyksen eikä niitä kohdenneta tiettyyn 
yksittäiseen katastrofiin. Säännökset eivät myöskään liity siihen, miten perussäädös pannaan 
täytäntöön jäsenvaltioissa. Nämä säännökset ovat luonteeltaan yleisiä ja täydentävät 
perussäädöstä, joten ne olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä. Tarkistus tekee 
30 artiklan 1 kohdan g alakohdasta tarpeettoman.
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Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) perustaa ohjelman, jotta mekanismin 
puitteissa järjestetyistä avustustoimista, 
harjoituksista ja koulutuksesta saatuja 
kokemuksia voidaan hyödyntää myös 
ennaltaehkäisyyn, valmistautumiseen ja 
avustustoimintaan liittyvien näkökohtien 
osalta, sekä levittää tietoa kokemuksista ja 
toteuttaa tarvittaessa kokemusten myötä 
saadut opit. Ohjelmaan on sisällytettävä 
tarvittaessa myös unionin ulkopuolisista 
avustustoimista saadut kokemukset, jotka 
koskevat mekanismin välityksellä annetun 
avun ja humanitaarisen 
avustustoiminnan yhteyksien 
hyödyntämistä ja synergiaa;

Or. en

Perustelu

Humanitaarisen avun asiantuntijoiden ja pelastuspalvelun asiantuntijoiden jälkikäteen 
tekemä katastrofin arviointi saattaisi lisätä EU:n humanitaarisen avustustoiminnan 
johdonmukaisuutta ja tehokkuutta.

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio ottaa 1 kohdassa 
vahvistettuja tehtäviään hoitaessaan 
huomioon erityisesti niiden samalla 
alueella sijaitsevien jäsenvaltioiden 
tarpeet ja edut, joilla on samanlaisia 
katastrofiriskejä.

Or. en



PR\903803FI.doc 23/32 PE490.991v01-00

FI

Perustelu

Olisi syytä korostaa enemmän mekanismin alueellista näkökulmaa, koska saman alueen 
jäsenvaltioilla on yleensä samanlaisia katastrofiriskejä.

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Siirretään komissiolle valta antaa 
29 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotta voidaan määrittää tämän 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun koulutusohjelman ja -
verkoston päämäärä, sisältö, rakenne, 
organisaatio ja kohderyhmä.

Or. en

Perustelu

Muutetaan 30 artiklan 1 kohdan h alakohdan paikkaa ja tarkistetaan sitä. Koulutusohjelmien 
yleistä kehystä ei kohdenneta tiettyyn yksittäiseen katastrofiin. Säännökset eivät myöskään 
liity siihen, miten perussäädös pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Nämä säännökset ovat 
luonteeltaan yleisiä ja täydentävät perussäädöstä, joten ne olisi hyväksyttävä delegoiduilla 
säädöksillä.

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
15 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
29 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotta voidaan määrittää 
menettely, jota sovelletaan reagoitaessa 
unionin alueella tapahtuneisiin 
suurkatastrofeihin tämän artiklan 1–
6 kohdassa vahvistetun järjestelmän 
mukaisesti.



PE490.991v01-00 24/32 PR\903803FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Muutetaan 30 artiklan 1 kohdan i alakohdan paikkaa ja tarkistetaan sitä. Suurkatastrofiin 
reagoimista koskevan prosessin yksityiskohdat muodostavat yleisen kehyksen eikä niitä 
kohdenneta tiettyyn yksittäiseen katastrofiin. Säännökset eivät myöskään liity siihen, miten 
perussäädös pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Nämä säännökset ovat luonteeltaan yleisiä 
ja täydentävät perussäädöstä, joten ne olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
16 artikla – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
29 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotta voidaan määrittää 
menettely, jota sovelletaan reagoitaessa 
muualla kuin unionin alueella 
tapahtuneisiin suurkatastrofeihin tämän 
artiklan 1–13 kohdassa vahvistetun 
järjestelmän mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Muutetaan 30 artiklan 1 kohdan i alakohdan paikkaa ja tarkistetaan sitä. Suurkatastrofiin 
reagoimista koskevan prosessin yksityiskohdat muodostavat yleisen kehyksen eikä niitä
kohdenneta tiettyyn yksittäiseen katastrofiin. Säännökset eivät myöskään liity siihen, miten 
perussäädös pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Nämä säännökset ovat luonteeltaan yleisiä 
ja täydentävät perussäädöstä, joten ne olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
17 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
29 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 
asiantuntijaryhmien toimintaa sekä 
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asiantuntijaryhmän valitsemisen, 
lähettämisen ja tehtävän lopettamisen 
edellytyksiä.

Or. en

Perustelu

Muutetaan 30 artiklan 1 kohdan c alakohdan paikkaa ja tarkistetaan sitä. Valintaryhmän 
toimintatavat muodostavat yleisen kehyksen eikä niitä kohdenneta tiettyyn yksittäiseen 
katastrofiin. Säännökset eivät myöskään liity siihen, miten perussäädös pannaan täytäntöön 
jäsenvaltioissa. Nämä säännökset ovat luonteeltaan yleisiä ja täydentävät perussäädöstä, 
joten ne olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
29 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotta voidaan määrittää tämän 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
annettujen ja jaettujen tietojen 
yksityiskohtaisuuden taso sekä menettelyt, 
joilla yksilöidään tämän artiklan 
1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut 
kuljetusresurssit ja mahdollistetaan, että 
komissio voi järjestää 
lisäkuljetusresursseja tämän artiklan 
2 kohdan mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Muutetaan 30 artiklan 1 kohdan j alakohdan paikkaa ja tarkistetaan sitä. Kuljetuksia 
koskevat yksityiskohtaiset toimenpiteet muodostavat yleisen kehyksen eikä niitä kohdenneta 
tiettyyn yksittäiseen katastrofiin. Säännökset eivät myöskään liity siihen, miten perussäädös 
pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Nämä säännökset ovat luonteeltaan yleisiä ja 
täydentävät perussäädöstä, joten ne olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä.
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Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Tästä määrästä otetaan 70 prosenttia 
rahoituskehyksen otsakkeesta 3 
"Turvallisuus ja kansalaisuus" ja 
30 prosenttia otsakkeesta 4 "Globaali 
Eurooppa".

Or. en

Perustelu

Koska monivuotisesta rahoituskehyksestä käydään vielä neuvotteluja, tässä vaiheessa on 
enneaikaista sisällyttää mietintöluonnokseen kokonaistalousarviota koskevia lukuja. 
Mekanismilla olisi keskityttävä unionissa toteutettaviin toimiin ja siinä olisi otettava 
huomioon budjettivarojen kohdentaminen. Siksi ehdotetaan, että EU:ssa toteutettaviin toimiin 
(jotka rahoitetaan otsakkeesta 3) kohdennetaan 70 prosenttia talousarviosta, kun taas 
muualla kuin EU:ssa toteutettaviin toimiin (jotka rahoitetaan otsakkeesta 4) kohdennetaan 
30 prosenttia.

Tarkistus 34

Ehdotus päätökseksi
23 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
29 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotta voidaan määrittää tämän 
artiklan mukaisesti yksityiskohtaisia 
määräyksiä menettelystä, jolla pyydetään 
unionilta taloudellista tukea kuljetuksiin 
ja päätetään kyseisen tuen myöntämisestä. 

Or. en



PR\903803FI.doc 27/32 PE490.991v01-00

FI

Perustelu

Muutetaan 30 artiklan 1 kohdan j alakohdan paikkaa ja tarkistetaan sitä. 
Kuljetuskustannuksia koskevat yksityiskohtaiset toimenpiteet muodostavat yleisen kehyksen 
eikä niitä kohdenneta tiettyyn yksittäiseen katastrofiin. Säännökset eivät myöskään liity siihen, 
miten perussäädös pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Nämä säännökset ovat luonteeltaan 
yleisiä ja täydentävät perussäädöstä, joten ne olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 35

Ehdotus päätökseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy tämän päätöksen 
täytäntöön panemiseksi vuotuisia 
työohjelmia 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti, lukuun 
ottamatta IV luvun hätäaputoimiin 
kuuluvia toimia, joita ei voida ennakoida. 
Työohjelmissa esitetään tavoitteet, odotetut 
tulokset, täytäntöönpanomenetelmä ja 
kokonaismäärä. Työohjelmiin sisältyy 
myös kuvaus rahoitettavista toimista, 
kullekin toimelle osoitettava ohjeellinen 
määrä ja alustava toteutusaikataulu. 
Avustuksia varten työohjelmiin 
sisällytetään painopisteet, olennaiset 
arviointiperusteet ja yhteisrahoituksen 
enimmäismäärä.

3. Komissiolle siirretään tämän päätöksen 
täytäntöön panemiseksi valta antaa 
29 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat vuotuisten 
työohjelmien hyväksymistä, lukuun 
ottamatta IV luvun hätäaputoimiin 
kuuluvia toimia, joita ei voida ennakoida. 
Työohjelmissa esitetään tavoitteet, odotetut 
tulokset, täytäntöönpanomenetelmä ja 
kokonaismäärä. Työohjelmiin sisältyy 
myös kuvaus rahoitettavista toimista, 
kullekin toimelle osoitettava ohjeellinen 
määrä ja alustava toteutusaikataulu. 
Avustuksia varten työohjelmiin 
sisällytetään painopisteet, olennaiset 
arviointiperusteet ja yhteisrahoituksen 
enimmäismäärä.

Or. en

Perustelu

Vuotuiset työohjelmat kytkeytyvät siihen, miten komissio panee mekanismin täytäntöön eikä
siihen, miten jäsenvaltiot panevat sen täytäntöön, joten 291 artiklan edellytykset eivät täyty. 
Työohjelmat olisi siksi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä.
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Tarkistus 36

Ehdotus päätökseksi
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään 7 artiklan 1 a kohdassa ja 
1 b kohdassa, 8 artiklan 3 a kohdassa, 
9 artiklan 8 a kohdassa, 11 artiklan 
4 a kohdassa, 12 artiklan 7 kohdassa, 
13 artiklan 1 b kohdassa, 15 artiklan 
6 a kohdassa, 16 artiklan 13 a kohdassa, 
17 artiklan 5 a kohdassa, 18 artiklan 
2 a kohdassa, 23 artiklan 5 a kohdassa ja 
25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
31 päivään joulukuuta 2020 saakka.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 
1 a kohdassa ja 1 b kohdassa, 8 artiklan 
3 a kohdassa, 9 artiklan 8 a kohdassa, 
11 artiklan 4 a kohdassa, 12 artiklan 
7 kohdassa, 13 artiklan 1 b kohdassa, 
15 artiklan 6 a kohdassa, 16 artiklan 
13 a kohdassa, 17 artiklan 5 a kohdassa, 
18 artiklan 2 a kohdassa, 23 artiklan 
5 a kohdassa ja 25 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 



PR\903803FI.doc 29/32 PE490.991v01-00

FI

parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 7 artiklan 1 a kohdan ja 
1 b kohdan, 8 artiklan 3 a kohdan, 
9 artiklan 8 a kohdan, 11 artiklan 
4 a kohdan, 12 artiklan 7 kohdan, 
13 artiklan 1 b kohdan, 15 artiklan 
6 a kohdan, 16 artiklan 13 a kohdan, 
17 artiklan 5 a kohdan, 18 artiklan 
2 a kohdan, 23 artiklan 5 a kohdan ja 
25 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Delegoitujen säädösten käyttöön ottamisen myötä perussäädöksessä on määriteltävä myös 
säädösvallan siirron edellytykset, soveltamisala ja kesto. Perussäädöksessä on lisäksi 
säädettävä siirretyn säädösvallan peruuttamisesta, delegoitua säädöstä koskevasta 
ilmoituksesta sekä vastustamista koskevasta menettelystä. Teksti vastaa yhteisymmärrystä, 
johon toimielimet pääsivät delegoiduista säädöksistä.

Tarkistus 37

Ehdotus päätökseksi
30 artikla 

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädökset seuraavista 
asioista:

Poistetaan.

(a) Euroopan hätäapukeskuksen 
toiminnasta 7 artiklan a alakohdan 
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mukaisesti;
(b) yhteisen hätäviestintä- ja 
tietojärjestelmän toiminnasta 7 artiklan 
b alakohdan mukaisesti;
(c) asiantuntijaryhmiä koskevista 
menettelytavoista 17 artiklan mukaisesti, 
myös asiantuntijoiden 
valintaedellytyksistä; 
(d) yksiköiden nimeämisedellytyksistä 
8 artiklan mukaisesti;
(e) avustustoimiin käytettävissä olevien 
resurssien edellytyksistä 9 artiklan 
mukaisesti;
(f) eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
toiminnasta vapaaehtoisena reservinä 
11 artiklan mukaisesti;
(g) menettelytavoista, joilla havaitaan 
eurooppalaisissa hätäapuvalmiuksissa 
olevat puutteet ja joilla puutteet poistetaan 
12 artiklan mukaisesti;
(h) koulutusohjelmaa koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä 13 artiklan 
mukaisesti;
(i) menettelytavoista, joita sovelletaan 
avustustoimiin unionissa 15 artiklan 
mukaisesti ja unionin ulkopuolisiin 
avustustoimiin 16 artiklan mukaisesti;
(j) kuljetuksia koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä 18 ja 
23 artiklan mukaisesti.
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska tekstissä viitataan nyt sekä delegoituihin säädöksiin että täytäntöönpanosäädöksiin, 
ehdotuksen 30 artiklasta tulee tarpeeton. 
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PERUSTELUT

Unionin pelastuspalvelua säännellään nykyisin kahdella säädöksellä: toinen koskee yhteisön 
pelastuspalvelumekanismia ja toinen sitä koskevaa rahoitusvälinettä, joka kattaa vuodet 
2013–2020. Uusi monivuotinen rahoituskehys on valmisteilla, ja Lissabonin sopimus on tullut 
voimaan, joten nyt on hyvä ajankohta tarkistaa nykyistä oikeudellista kehystä. 

Toimielinjärjestelmää ja budjettikehystä koskevien muutosten lisäksi myös realiteetit 
edellyttävät nykyisen järjestelmän tarkistamista. Sekä luonnonkatastrofien että ihmisen 
toiminnasta aiheutuvien katastrofien määrä ja vakavuus ovat lisääntyneet merkittävästi viime 
vuosina, ja ilmastonmuutoksen odotetaan aiheuttavan tulevaisuudessa vielä rajumpia 
katastrofeja.

Kannattaa huomata, että vaikka Lissabonin sopimuksella otettiin käyttöön uusi 
pelastuspalvelua koskeva oikeusperusta – Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
196 artikla – pelastuspalvelua ei määritellä perussopimuksessa eikä lainsäädäntöehdotuksessa. 
Ainoa perussopimuksessa oleva täsmällinen määritelmä koskee viittausta, jossa on tarkoitus 
"ehkäistä ennalta luonnon tai ihmisen aiheuttamia suuronnettomuuksia ja suojautua niiltä". 
Pelastuspalvelun käsitettä tulkitaan eri jäsenvaltioissa toisistaan poikkeavasti kansallisen 
kehityksen ja aiemman historiansa mukaisesti, ja käsitteen soveltamisala kehittyy ajan 
mittaan. Tämä ei kuitenkaan edellytä yhdenmukaistamista Euroopan tasolla, koska tässä 
lainsäädäntöehdotuksessa käsitellään pelastuspalvelua ainoastaan ehdotetun kehyksen 
mukaisen yhteistyön kannalta. Sillä ei pyritä (eikä voida pyrkiä) jäsenvaltioiden 
pelastuspalvelutoimintojen yhdenmukaistamisen jatkamiseen. Tämä johtuu siitä, että 
pelastuspalvelu kuuluu edelleen ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulle, ja unionin 
lainsäädännöllä voidaan ainoastaan tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimia sekä edistää
yhteistyötä ja johdonmukaisuutta.

Tämä on siis käsiteltävänä olevan lainsäädäntöehdotuksen tausta. Esittelijä pitää komission 
ehdotusta unionin pelastuspalvelumekanismin perustamisesta myönteisenä, ja katsoo sen 
olevan erittäin hyvä perusta työn jatkamiselle. Hän ehdottaa tarkistuksia ehdotuksen 
lujittamiseksi entisestään seuraavien näkökohtien mukaisesti:

– Komissio ja jäsenvaltiot tekevät jo nyt neuvoston päätelmien perusteella tiivistä 
yhteistyötä ja laativat ohjeita eri aiheista. Vaikka ohjeet ovat luonteeltaan ei-sitovia, on 
syytä kannustaa painokkaasti niiden käyttämiseen, jotta mekanismi toimisi paremmin. 
Esittelijä toivoo voivansa edistää riskinarviointia ja riskien kartoittamista sekä 
isäntävaltion tukea koskevia nykyisiä ohjeita. Hän haluaa viitata selvemmin tuleviin 
ohjeisiin, joita annetaan jäsenvaltioiden riskinhallintasuunnitelmien vertailtavuuden 
parantamiseksi, ja yhdenmukaistaa isäntävaltion tuen määritelmää EU-ohjeissa 
käytettyyn määritelmään.

– Saman alueen jäsenvaltioilla ovat yleensä alttiina luonteeltaan samanlaisille 
katastrofeille. Vaikka kahdenvälisiä ja alueellisia sopimuksia on jo voimassa, unionin 
mekanismilla olisi edistettävä entisestään tietämyksen ja parhaiden käytänteiden 
jakamista ja koulutusohjelmia koskevaa alueellista yhteistyötä.
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– EU-rahoitteiset resurssit ja eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien luominen 
vapaaehtoisena reservinä ovat merkittäviä askeleita, joilla parannetaan Euroopan 
katastrofiapujärjestelmää ja sen luotettavuutta. 

Komission olisi määriteltävä laatuperusteiden ohella myös yhteentoimivuusperusteet, 
jotta reservi toimisi paremmin. 

Lisäksi on tehtävä selväksi, että EU-rahoitteisten resurssien (joiden kehittämistä EU 
voi rahoittaa jopa sataprosenttisesti) olisi aina oltava käytettävissä eurooppalaisiin 
hätäapuvalmiuksiin. Tästä voitaisiin poiketa ainoastaan, jos tiettyjä resursseja 
hallinnoiva jäsen joutuu suurkatastrofiin. Tällöin asianomaisen jäsenvaltion on 
asetettava etusijalle vastuu kansalaistensa ja alueensa suojelemisesta käyttämällä 
kyseisiä resursseja, sen sijaan, että niitä pidettäisiin eurooppalaisten 
hätäapuvalmiuksien käytettävissä. Asianomainen jäsenvaltio voi siis toisin sanoen 
vedota pakottavaan syyhyn ja vetää resurssinsa pois reservistä.

– Eräitä komission ehdotuksen elementtejä on selvennettävä tai korostettava lisää. Tämä 
koskee esimerkiksi yksiköiden kehittämisen vapaaehtoista luonnetta ja sotilaallisten 
voimavarojen käyttöä vasta viimeisenä keinona.

– Eräs tärkeä Lissabonin sopimuksella toteutettu muutos on vanhan 
komitologiajärjestelmän korvaaminen delegoiduilla säädöksillä ja 
täytäntöönpanosäädöksillä. Euroopan unionin 290 ja 291 artiklassa tehdään selväksi, 
että näillä säädöksillä vastataan erilaisiin tarpeisiin, joten ne eivät ole vaihdettavissa 
keskenään. 

Esittelijä toteaa, että komission ehdotuksessa otetaan käyttöön pelkästään 
täytäntöönpanosäädöksiä. Siksi hän ehdottaa täytäntöönpanosäädösten korvaamista 
delegoiduilla säädöksillä kohdissa, joissa perussopimuksen 290 artiklassa tarkoitetut 
edellytykset täyttyvät. Näillä tarkistuksilla pyritään turvaamaan parlamentin 
institutionaaliset oikeudet ja varmistamaan sekundaarisen lainsäädännön legitimiteetti 
ja validiteetti.

Esittelijä luottaa siihen, että ehdotetuilla tarkistuksilla pohjustetaan luotettavamman unionin 
pelastuspalvelumekanismin perustamista. 


