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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

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;

2. korostaa, että katastrofien syyt ovat moninaiset, eivätkä ne johdu aina yksinomaan 
äärimmäisistä luonnonilmiöistä, vaan niiden syntyyn myötävaikuttaa usein ihmiskunnan 
vääristynyt suhde ympäristöön ja niiden taustalla on usein teknologisia ja 
teollisuusonnettomuuksia, joiden seurauksena voi vapautua vaarallisia kemiallisia, 
biologisia, säteily- ja ydinaineita (CBRN), joilla on merkittäviä vaikutuksia terveyteen, 
infrastruktuuriin, viljelykasveihin ja karjaan;

3. kannattaa unionin toimintamallia pääpiirteissään; pahoittelee kuitenkin, että Euroopan 
parlamentin aiempia ehdotuksia ei ole vielä pantu täytäntöön kokonaisuudessaan, mikä 
haittaa luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisemistä koskevan 
unionin yhteisen strategian toteuttamista; 

4. uskoo luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyä käsittelevän 
komission tiedonannon synnyttävän politiikkakeskustelua unionin toimielinten ja eri 
sidosryhmien kuten kansalaisjärjestöjen ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
välillä;

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;

6. korostaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 222 artiklaan sisältyvän uuden 
yhteisvastuulausekkeen merkitystä kaikkien mahdollisten avustustoimien käyttöönoton 
sekä jäsenvaltioiden välisen tehokkaan koordinoinnin varmistamiseksi luonnonkatastrofin 
tai ihmisen aiheuttaman katastrofin sattuessa;

7. korostaa, että on tärkeää ottaa mukaan toimintaan sisäisen turvallisuuden operatiivisen 
yhteistyön pysyvä komitea, josta säädetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 71 artiklassa sekä sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvän 
komitean perustamisesta 25 päivänä helmikuuta 2010 annetussa neuvoston 
päätöksessä 2010/131/EU1; tähdentää kuitenkin, että pysyvä komitea ei ole 

                                               
1 EUVL L 52, 3.3.2010, s. 50.



PE439.890v01-00 4/5 PA\808951FI.doc

FI

lainsäädäntöelin, eikä sillä saisi olla lainsäädännöllisiä tai niitä käytännössä vastaavia 
valtaoikeuksia; on syvästi huolissaan Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
valvonnan puuttumisesta ja vaatii, että pysyvän komitean toiminnasta tiedotetaan 
asianmukaisesti Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille välttämättömän 
demokraattisen valvonnan varmistamiseksi;

8. katsoo, että pysyvän komitean olisi tarjottava yhteentoimivaa tukea kaikissa vaiheissa 
(varautuminen, reagointi ja jälkihoito) otettaessa käyttöön välineitä luonnonkatastrofeihin 
ja ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin vastaamiseksi, ja että komitean toimintakehyksen 
olisi heijasteltava kaikkia sen vastuulla olevia alueita (poliisi- ja tulliyhteistyö, ulkorajat, 
sisäinen turvallisuus ja suuronnettomuudet) EU:n sisäisen turvallisuuden strategian 
mukaisesti;

9. painottaa, että avunannossa on noudatettava syrjimättömyysperiaatetta; toteaa, että apua 
on tarjottava tarpeiden mukaan ilman avunsaajien rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, 
kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun kantaan, kansalaisuuteen tai sosiaaliseen 
alkuperään, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää; 

10. muistuttaa, että perusihmisoikeudet ovat vaarassa katastrofi- ja hätätilanteissa; kehottaa 
valvomaan tehokkaasti avustustoimia perusihmisoikeuksien kunnioittamisen 
varmistamiseksi ja toteuttamaan monenlaisia ehkäiseviä toimia fyysisen, henkisen ja 
seksuaalisen väkivallan, ihmiskaupan, pakkomuuton ja rikollisen toiminnan 
ennaltaehkäisemiseksi;

11. korostaa naisten olevan usein luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien 
seurausten osalta etulinjassa, koska heidän toimeentulonsa riippuu miehiä enemmän 
katastrofien seurauksena vaarantuneista luonnonvaroista; kehottaa painokkaasti 
komissiota ottamaan käyttöön sukupuolisensitiivisiä strategioita luonnonkatastrofien ja 
ihmisen aiheuttamien katastrofien aikaansaamiin turvallisuustarpeisiin sekä 
humanitaarisiin ja ympäristökriiseihin vastaamiseksi; 

12. korostaa, että luonnonkatastrofit ja ihmisen aiheuttamat katastrofit voivat vahingoittaa 
vakavasti elintärkeitä infrastruktuureja, perushyödykkeet sekä viestintä- ja liikenneverkot 
mukaan lukien; kehottaa painokkaasti komissiota määrittämään katastrofeista kärsineiden
maiden avustamista varten selkeät painopisteet, jollaisia ovat muun muassa suojien ja 
leirien suunnittelu sekä riittävän ja turvallisen vesihuollon ja sanitaation turvaaminen;

13. korostaa, että pelastuspalveluoperaatioiden onnistuminen riippuu tietyistä ratkaisevan 
tärkeistä avaintoiminnoista, joihin kuuluvat ennaltaehkäisy, kaikkien toimijoiden 
aktiivinen osallistuminen sekä mekanismit katastrofeihin varautumista ja reagointia 
samoin kuin jälkihoitoa varten;

14. painottaa varhaisvaroitusjärjestelmien ja nopean toiminnan joukkojen perustamista, jonka 
rinnalla olisi toteutettava koulutusohjelmia ja tiedotushankkeita;

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

17. huomauttaa, että terveydenhuollon saatavuus on kriittisessä asemassa heti katastrofin 
tapahduttua; katsoo, että etusijalle on asetettava ensiapu ja leikkaushoito loukkaantuneille, 
tartuntatautivaaran vähentäminen, psykososiaalinen apu vakavista vahingoista ja 
vammoista sekä rajoittuneista yhteiskunnallisista ja elinoloista kärsiville ihmisille, ja 
vauvojen ja pikkulasten asianmukaisen ruokinnan ja aliravitsemuksen torjunnan 
tukeminen;

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;

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;

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;

21. kiinnittää huomiota turvatoimien tehokkaan ja demokraattisen valvonnan varmistamisen 
tärkeyteen; tähdentää Euroopan parlamentin osallistumisen turvallisuuspolitiikan 
laadintaan lisääntyvän Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen, josta syystä toimiva 
keskustelu kaikissa vaiheissa on olennaisen tärkeää;

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.


