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Tarkistus 1
Georgios Papanikolaou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ehkäisyä 
käsittelevään komission tiedonantoon; 
muistuttaa, että luonnonkatastrofit ja 
ihmisen aiheuttamat katastrofit koskettavat 
kaikkia jäsenvaltioita ja ehdokasmaita, ja 
että tällaisia uhkia ovat muun muassa 
tulvat, myrskyt, kuivuus, maanjäristykset, 
metsäpalot, äärimmäiset lämpötilat, 
tulivuorenpurkaukset, lumivyöryt, 
maanvyörymät sekä teknologiset ja 
teollisuusonnettomuudet;

1. suhtautuu myönteisesti 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ehkäisyä 
käsittelevään komission tiedonantoon; 
muistuttaa, että luonnonkatastrofit ja 
ihmisen aiheuttamat katastrofit koskettavat 
kaikkia jäsenvaltioita ja ehdokasmaita, ja 
että tällaisia uhkia1 ovat muun muassa 
tulvat, myrskyt, kuivuus, tsunamit, 
maanjäristykset2, metsäpalot, äärimmäiset 
lämpötilat, tulivuorenpurkaukset, 
lumivyöryt, maanvyörymät sekä 
teknologiset ja teollisuusonnettomuudet, 
eroosio, maaperän ja pohjaveden 
saastuminen sekä merten, järvien ja 
jokien pilaantuminen;

____________
1 Kyseessä on suuntaa-antava luettelo 
luonnonkatastrofeista ja ihmisen 
aiheuttamista katastrofeista; näin ollen 
luetteloon voidaan sisällyttää myös 
muuntyyppisiä kuin tässä lausunnossa 
mainittuja luonnonkatastrofeja ja ihmisen 
aiheuttamia katastrofeja.
2 Euroopan parlamentin 14. marraskuuta 
2007 antama päätöslauselma 
maanjäristysten alueellisista 
vaikutuksista.

Or. el

Tarkistus 2
Cecilia Wikström

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa, että saatettaessa voimaan 
yhteisön lähestymistapa on tärkeää 
muistaa, että eri jäsenvaltioissa esiintyy 
erityyppisiä katastrofeja, minkä vuoksi 
tarvitaan erilaisia toimia;

Or. en

Tarkistus 3
Georgios Papanikolaou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. esittää, että uuden Euroopan ulkoisen 
toiminnan yksikön sekä vuosien 2014–
2020 rahoituskehyksen hahmottelussa 
johdonmukaisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan ensisijaisiin 
painopisteisiin sisällytetään 
luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia 
katastrofeja koskeva unionin toimintamalli, 
joka sisältää asianmukaisen mekanismin 
humanitaarisen kriisiavun antamiseksi 
unionin sisällä ja kolmansissa maissa;

5. toteaa, että luonnonkatastrofeilla ja 
ihmisen aiheuttamilla katastrofeilla on 
hyvin vakavia seurauksia alueiden 
taloudelle, sillä ne vaikuttavat haitallisesti 
infrastruktuuriin, työllisyyteen, luonnon-
ja kulttuuriperintöön, ympäristöön ja 
matkailuun, ja ne haittaavat kunkin maan 
talouskasvua ja sosiaalista kehitystä; 
esittää, että uuden Euroopan ulkoisen 
toiminnan yksikön sekä vuosien 2014–
2020 rahoituskehyksen hahmottelussa 
johdonmukaisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan ensisijaisiin 
painopisteisiin sisällytetään 
luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia 
katastrofeja koskeva unionin toimintamalli, 
joka sisältää asianmukaisen mekanismin 
humanitaarisen kriisiavun antamiseksi 
unionin sisällä ja kolmansissa maissa;

Or. el



AM\813127FI.doc 5/9 PE440.178v02-00

FI

Tarkistus 4
Georgios Papanikolaou

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. toteaa, että haavoittuvat 
väestöryhmät, kuten lapset, ikääntyneet ja 
vammaiset, tarvitsevat erityiskohtelua ja 
suojelua toteutettaessa 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ennaltaehkäisy-
ja korjaustoimia;

Or. el

Tarkistus 5
Cecilia Wikström

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. kannattaa Euroopan unionin sisäisen 
katastrofien seurantakeskuksen 
perustamista; korostaa, että on tärkeää 
kerätä kattavasti tietoa katastrofiriskeistä ja 
niiden aiheuttamista kustannuksista ja 
jakaa tiedot unionin laajuisesti, jotta 
jäsenvaltiot voivat koota yhteen kansallisia 
pelastuspalveluvalmiuksiaan ja 
lääkintäresurssejaan koskevat tiedot;

15. korostaa, että on tärkeää kerätä 
kattavasti tietoa katastrofiriskeistä ja niiden 
aiheuttamista kustannuksista ja jakaa tiedot 
unionin laajuisesti, jotta jäsenvaltiot voivat 
koota yhteen kansallisia 
pelastuspalveluvalmiuksiaan ja 
lääkintäresurssejaan koskevat tiedot, ja 
olisi hyödynnettävä ja kehitettävä jo 
olemassa olevia rakenteita kuten 
seuranta- ja tiedotuskeskusta (MIC) 
uusien rakenteiden luomisen asemesta;

Or. en
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Tarkistus 6
Georgios Papanikolaou

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. kannattaa Euroopan unionin sisäisen 
katastrofien seurantakeskuksen 
perustamista; korostaa, että on tärkeää 
kerätä kattavasti tietoa katastrofiriskeistä ja 
niiden aiheuttamista kustannuksista ja 
jakaa tiedot unionin laajuisesti, jotta 
jäsenvaltiot voivat koota yhteen kansallisia 
pelastuspalveluvalmiuksiaan ja 
lääkintäresurssejaan koskevat tiedot;

15. kannattaa Euroopan unionin sisäisen 
katastrofien seurantakeskuksen 
perustamista; korostaa, että on tärkeää 
kerätä kattavasti tietoa katastrofiriskeistä ja 
niiden aiheuttamista kustannuksista ja 
jakaa tiedot unionin laajuisesti laatimalla 
vertailevia tutkimuksia ja määrittämällä 
katastrofien todennäköisiä rajatylittäviä 
vaikutuksia, jotta jäsenvaltiot voivat koota 
yhteen kansallisia 
pelastuspalveluvalmiuksiaan ja 
lääkintäresurssejaan koskevat tiedot;

Or. el

Tarkistus 7
Cornelia Ernst

Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. huomauttaa, että 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat ja 
pahentamat ympäristöongelmat ovat tällä 
hetkellä syynä kasvavaan 
pakkosiirtolaisuuteen, ja haluaa siksi 
kiinnittää huomiota yhä tiiviimpään 
yhteyteen turvapaikanhakijoiden ja 
sellaisten alueiden välillä, joilla 
ympäristön tila on huonontunut; kehottaa 
tehostamaan "ilmastopakolaisten" 
suojelua ja uudelleensijoittamista;

Or. en
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Tarkistus 8
Cecilia Wikström

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. katsoo, että vahva ja monialainen 
koordinointimekanismi on tarpeen, jotta 
voidaan varmistaa parhaiden käytäntöjen 
levittäminen;

16. katsoo, että vahva ja monialainen 
koordinointimekanismi on tarpeen, jotta 
voidaan varmistaa sellaisten parhaiden 
käytäntöjen levittäminen, joilla voidaan 
tehostaa valmiutta, toimintaa ja 
jälkihoitoa koskevaa yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 9
Cecilia Wikström

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. pahoittelee tärkeiden unionin 
rahoitusmekanismien kuten 
pelastuspalvelun rahoitusvälineen 
resurssipulaa, jonka vuoksi ne eivät voi 
antaa täysimääräistä panosta katastrofien 
ehkäisyyn; on vakuuttunut siitä, että
katastrofien lisääntyneen 
esiintymistiheyden ja voimakkuuden 
huomioon ottaen unionin alueella ja 
kolmansissa maissa toteutettavien toimien 
rahoitusmahdollisuuksia on lisättävä 
välittömästi ilman byrokraattisia 
menettelyjä;

18. katsoo, että tärkeiden unionin 
rahoitusmekanismien kuten 
pelastuspalvelun rahoitusvälineen tulisi 
katastrofien lisääntyneen 
esiintymistiheyden ja voimakkuuden 
huomioon ottaen keskittyä enemmän 
ennaltaehkäisyyn ja että unionin alueella 
ja kolmansissa maissa toteutettavien 
toimien rahoitusmahdollisuuksia olisi
lisättävä välittömästi ilman byrokraattisia 
menettelyjä;

Or. en
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Tarkistus 10
Cecilia Wikström

Lausuntoluonnos
19 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

19. kehottaa perustamaan katastrofien 
ehkäisemistä varten erityisen 
rahoitusvälineen, jolla tuetaan kansallisia 
ponnisteluja ja suojellaan etenkin ihmisiä 
mutta myös ympäristöä ja omaisuutta, 
muun muassa kulttuuriperintöä, 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien yhteydessä;

19. katsoo, että rahoitusta, jolla pyritään 
tukemaan kansallisia ponnisteluja ja 
suojelemaan etenkin ihmisiä mutta myös 
ympäristöä ja omaisuutta, muun muassa 
kulttuuriperintöä, luonnonkatastrofien ja 
ihmisen aiheuttamien katastrofien 
yhteydessä, olisi hallinnoitava nykyisillä 
rahoitusvälineillä;

Or. en

Tarkistus 11
Cecilia Wikström

Lausuntoluonnos
20 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

20. uskoo yhteistoiminnan tuovan selvää 
lisäarvoa luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien hallinnassa; 
kehottaa siksi jäsenvaltioita ja unionin 
toimielimiä kehittämään tehostettua 
yhteistyötä katastrofien ehkäisyssä ja 
omaksumaan kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan unionin politiikan 
tehostamiseksi katastrofien hallinnassa;

20. uskoo yhteistoiminnan tuovan selvää 
lisäarvoa luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien hallinnassa; 
kehottaa siksi jäsenvaltioita ja unionin 
toimielimiä kehittämään tehostettua 
yhteistyötä katastrofien ehkäisyssä ja 
omaksumaan kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan unionin politiikan 
tehostamiseksi katastrofien hallinnassa; 
panee näin ollen tyytyväisenä merkille 
toimet, joihin neuvosto on jo ryhtynyt 
katastrofien ehkäisyä ja metsäpalojen 
estämistä koskevan yhteisön 
toimintakehyksen luomiseksi;

Or. en



AM\813127FI.doc 9/9 PE440.178v02-00

FI

Tarkistus 12
Georgios Papanikolaou

Lausuntoluonnos
22 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

22. painottaa luonnonkatastrofien ja 
ihmisen aiheuttamien katastrofien 
ennakoinnin ja ehkäisyn sekä mahdollisten 
vaikutusten lievittämisen merkitystä 
ennakoivaan ja älykkääseen 
lähestymistapaan perustuvan strategian 
luomisessa; pitää siksi välttämättömänä 
varmistaa, että jäsenvaltioiden 
kansallisessa lainsäädännössä noudatetaan 
esimerkiksi rakennusalalla voimassa olevia 
olennaisia turvallisuusmääräyksiä.

22. painottaa luonnonkatastrofien ja 
ihmisen aiheuttamien katastrofien 
ennakoinnin ja ehkäisyn sekä mahdollisten 
vaikutusten lievittämisen merkitystä 
ennakoivaan ja älykkääseen 
lähestymistapaan perustuvan strategian 
luomisessa; pitää siksi välttämättömänä 
varmistaa, että jäsenvaltioiden 
kansallisessa lainsäädännössä noudatetaan 
esimerkiksi rakennusalalla voimassa olevia 
olennaisia turvallisuusmääräyksiä; 
korostaa, että yleisölle on tiedotettava 
sekä kansallisella että EU:n tasolla ja 
katastrofihallintakoulutusta on 
kehitettävä, jotta lisätään kansalaisten 
yleistä tietoisuutta jo nuoresta iästä 
alkaen ja kannustetaan vapaaehtoiseen 
osallistumiseen.

Or. el


