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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pyytää komissiota Euroopan katastrofiavun käyttöönoton yhteydessä ottamaan huomioon 
yhteisvastuulausekkeen ja sen täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt, jotka on hyväksyttävä 
kiireellisesti ja joiden avulla EU:ssa ja sen ulkopuolella sattuviin katastrofeihin voidaan 
reagoida entistä tehokkaammin ja johdonmukaisemmin;

2. korostaa, että nykyiset tilapäiset koordinointijärjestelyt eivät pysty takaamaan 
asianmukaista ja riittävää apua katastrofitilanteissa ja että avun yleisessä 
vaikuttavuudessa, tehokkuudessa, johdonmukaisuudessa ja näkyvyydessä on parantamisen 
varaa; katsoo, että on siirryttävä etukäteissuunnitteluun, johon sisältyy viiteskenaarioiden 
laatiminen tärkeimpiä EU:n sisäisiä ja ulkoisia katastrofityyppejä varten, ja että on 
määritettävä käytettävissä olevat ja tarvittavat resurssit sekä niiden käyttötarkoitus; 
katsoo, että on tärkeää määrittää myös resurssien puutteet ja täsmentää, miten EU voisi 
edistää jäsenvaltioiden pyrkimyksiä parantaa katastrofivalmiuttaan; katsoo, että nykyisten 
resurssien käyttöä tehostamalla voidaan välttää lisäämästä rahoitukseen ja hallintoon 
liittyvää byrokratiaa etenkin alue- ja paikallishallinnossa;

3. tukee komission ehdotusta, että luodaan eurooppalaiset hätäapuvalmiudet sekä järjestelyjä
jäsenvaltioiden tärkeimpien resurssien ennakoivan saatavuuden parantamiseksi muun 
muassa perustamalla ennalta määritettyjen resurssien reservi, joka on käytettävissä ennalta 
sovitussa ajassa ja jonka käyttö perustuu jäsenvaltioiden vapaaehtoiseen sitoumukseen 
asettaa kyseiset resurssit saataville vapaaehtoisesti Euroopan katastrofiapuoperaatioihin 
unionin sisä- ja ulkopuolella kansallisella sekä alue- ja paikallistasolla; katsoo, että tällä 
tavoin ja auttamalla luonnonkatastrofien, kuten suurten maastopalojen, tulvien, 
maanjäristysten, tulivuorenpurkausten, hurrikaanien ja hyökyaaltojen, sekä merellä 
sattuvien onnettomuuksien, öljyvuotojen tai ydinonnettomuuksien uhreja voidaan 
tuntuvasti parantaa EU:n toimien eurooppalaista lisäarvoa;

4. kehottaa komissiota pyrkimään siihen, että EU tarjoaisi resurssejaan ja valmiuksiaan sekä 
koordinointia katastrofeissa, jotka sattuvat unionissa ja vaikuttavat suoraan sen 
kansalaisiin ja sitä kautta veronmaksajiin;

5. pyytää jälleen tässä yhteydessä käyttämään olemassa olevia EU:n resursseja, kuten 
solidaarisuusrahastoa; kehottaa komissiota tekemään uuden ehdotuksen, jotta voidaan 
lisätä unionin solidaarisuusrahaston joustavuutta ja yksinkertaistaa sen hallinnollisia 
sääntöjä, pitäen kuitenkin mielessä rahaston alkuperäisen tavoitteen, jonka mukaan 
välineellä olisi varmistettava, että "voidaan nopeasti päättää sille varattujen 
erityismäärärahojen sitomisesta ja maksamisesta viipymättä"; katsoo, että hallinnollisia 
menettelyjä yksinkertaistamalla voidaan nopeuttaa solidaarisuusrahaston maksuja ja näin 
varmistaa, että apua tarvitsevat saavat maksut välittömästi;

6. katsoo, että painopisteeksi olisi otettava käytettävissä olevien määrärahojen 
täysimääräinen ja oikea-aikainen käyttö sekä kaikkien kyseisten resurssien käyttöönottoon 
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liittyvien hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistaminen; katsoo, että on ryhdyttävä 
toimiin myös sen varmistamiseksi, että humanitaarinen katastrofiapu tavoittaa katastrofien 
uhrit viipymättä; 

7. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksella otettiin käyttöön alueellisen yhteenkuuluvuuden 
käsite ja ulotettiin toissijaisuusperiaate koskemaan alue- ja paikallisviranomaisia ja että 
sen vuoksi Euroopan katastrofiavun arvioinnissa olisi otettava huomioon näiden 
viranomaisten ratkaisevan tärkeä rooli katastrofihallinnassa, varsinkin kun monissa 
jäsenvaltioissa lainsäädäntövaltaa käytetään alue- tai paikallistasolla; pyytää komissiota 
kehittämään uusia ja innovatiivisia keinoja suoran tuen antamiseksi alue- ja 
paikallisviranomaisille;

8. tukee komission pyrkimyksiä sisällyttää katastrofiapujärjestelyihin jo alun alkaen 
ennaltaehkäisyä koskevia näkökohtia; huomauttaa sen vuoksi, että alue- ja 
paikallisviranomaiset ovat avainasemassa katastrofien ehkäisyssä, sillä ne panevat riskien 
ehkäisystrategiat täytäntöön aluetasolla myös yhteisissä toimissa, joihin kuuluu ryhmiä eri 
maista; 

9. huomauttaa, että tietyt alueet, kuten rannikkoalueet, saaret ja vuoristoalueet, ovat 
maantieteellisten olosuhteidensa takia erittäin haavoittuvia, ja pyytää kiinnittämään näihin 
alueisiin erityistä huomiota;

10. katsoo, että kaikki vaaratekijät huomioon ottava linjaus, jossa suuronnettomuuksien 
ennaltaehkäisy (vaikutusten lieventäminen ja riskien vähentäminen mukaan lukien) 
yhdistetään hätätilanteisiin varautumiseen, niihin liittyviin avustustoimiin ja niistä 
toipumiseen on tehokkain strategia katastrofien torjumiseen; katsoo, että ennaltaehkäisy 
on yksi tehokkaimmista keinoista tarjota suojaa, vähentää katastrofien vaikutuksia ja 
saada aikaan säästöjä; pyytää tässä yhteydessä parantamaan katastrofien ehkäisyä 
koskevaa koulutusta, investoimaan katastrofien ja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn, 
tehostamaan ennaltaehkäisyä koskevia toimintalinjoja ja vesihuoltoa ja tehokasta 
riskinhallintaa koskevaa asianmukaista lainsäädäntöä sekä valvomaan tiiviisti 
tulvadirektiivin täytäntöönpanoa alue- ja paikallistasolla, koska sillä on keskeinen asema 
tulevien katastrofien ehkäisyssä tulva-alueilla;

11. katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä syrjäisimpiin alueisiin ja merentakaisiin 
maihin ja alueisiin sekä siihen, miten niiden maantieteellisen sijainnin kautta voitaisiin 
helpottaa avun toimittamista niiden lähellä sijaitseviin katastrofin kohteena oleviin maihin 
ja entisestään parantaa Euroopan katastrofiapua;

12. toteaa, että alue- ja paikallisviranomaisten rooli on keskeinen, sillä ne ovat etulinjassa 
katastrofien ja etenkin rajatylittävien katastrofien sattuessa ja niiden panos voi parantaa 
EU:n näkyvyyttä sen kansalaisten keskuudessa; kehottaa sen vuoksi komissiota 
varmistamaan, että jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaiset osallistuvat 
katastrofiapuun alkuvaiheista lähtien, soveltamalla koheesiopolitiikassa käytettyä 
monitasohallintomallia kaikkia valmiusmekanismin osapuolia hyödyttävän 
viestintästrategian avulla;

13. korostaa, että EU:n on sitouduttava vaihtamaan parhaita käytäntöjä ja tukemaan 
jäsenvaltioiden toteuttamia toimia etenkin silloin, kun sama katastrofi koskettaa useaa 
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jäsenvaltiota; kehottaa sen vuoksi hyödyntämään arvokasta kokemusta, jota tällä alalla on 
aiemmin saatu osana yhteisön Interreg-aloitetta toteutetuissa hankkeissa;

14. katsoo, että on ratkaisevan tärkeää hyödyntää paremmin Euroopan alueellisen yhteistyön 
tavoitteen tarjoamia mahdollisuuksia; katsoo tässä yhteydessä, että eurooppalaisen 
alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY) voi toimia merkittävänä välineenä, joka vahvistaa 
entisestään ylikansallista, rajatylittävää ja alueiden välistä yhteistyötä myös muiden kuin 
EU:n jäsenvaltioiden kanssa; pitää kansalliset rajat ylittävän alueiden välisen yhteistyön 
kehittämistä osoituksena siitä, että alueilla on erityisen merkittävä panos 
pelastuspalveluun sisältyvän pikaisen avun kannalta; ottaa huomioon, että tämä 
hedelmällinen yhteistyö ulottuu muun muassa yhteiseen tavoitteeseen, joka koskee riskien 
kartoittamista ja mahdollisten uhkien arviointia, ja katsoo, että tässä yhteydessä EU voi 
antaa arvokkaan ja näkyvän panoksen yhteistyön vaikuttavuuden ja tehokkuuden 
lisäämiseksi ennen kaikkea koordinointia parantamalla;

15. panee merkille, että unionin rajoilla sijaitsevat EU:n alueet saattavat joutua kärsimään 
kolmansiin maihin kuuluvilla alueilla sattuvista katastrofeista, mikä vaikeuttaa entisestään 
avun antamista; ehdottaa, että näiden alueiden tukemiseksi kehitettäisiin erityistoimia ja 
että erityistä huomiota kiinnitettäisiin ihmisten tai työtapaturmien aiheuttamiin 
katastrofeihin, jotka edellyttävät erilaisia strategioita; 

16. huomauttaa, että vapaaehtoistoiminnan Euroopan teemavuoden aikana olisi symbolisesti 
tärkeää ja hyödyllistä tukea maita, jotka pyrkivät edistämään siihen liittyviä toimia ja 
järjestöjä;

17. kehottaa laatimaan kattavan viestintästrategian, johon kaikki EU:n toimielimet ja 
jäsenvaltiot osallistuvat ja jolla tuodaan esille niiden rooli katastrofien ehkäisyssä ja 
katastrofihallinnassa, jotta voidaan parantaa eurooppalaisten toimien yleistä näkyvyyttä.
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