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Tarkistus 1
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pyytää komissiota Euroopan 
katastrofiavun käyttöönoton yhteydessä 
ottamaan huomioon 
yhteisvastuulausekkeen ja sen 
täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt, jotka 
on määrä hyväksyä;

1. pyytää komissiota Euroopan 
katastrofiavun käyttöönoton yhteydessä 
ottamaan huomioon 
yhteisvastuulausekkeen ja sen 
täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt, jotka 
on hyväksyttävä kiireellisesti ja joilla 
varmistetaan tehokkaampi ja 
yhdenmukaisempi reagointi 
katastrofeihin EU:ssa ja sen ulkopuolella;

Or. lt

Tarkistus 2
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pyytää komissiota Euroopan 
katastrofiavun käyttöönoton yhteydessä 
ottamaan huomioon 
yhteisvastuulausekkeen ja sen 
täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt, jotka 
on määrä hyväksyä;

1. pyytää komissiota Euroopan 
katastrofiavun käyttöönoton yhteydessä 
ottamaan huomioon 
yhteisvastuulausekkeen ja sen 
täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt, jotka 
on määrä hyväksyä; katsoo, että annetun 
avun yleisessä vaikuttavuudessa, 
tehokkuudessa, johdonmukaisuudessa ja 
näkyvyydessä on parantamisen varaa; 
katsoo, että kaikki vaaratekijät huomioon 
ottava toimintaperiaate, jossa katastrofien 
ehkäisy (vaikutusten lieventäminen ja 
riskien vähentäminen mukaan lukien) 
yhdistetään katastrofeihin varautumiseen, 
niihin liittyviin avustustoimiin ja niistä 
toipumiseen, on tehokkain strategia 
katastrofien torjumiseen;

Or. lt
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Tarkistus 3
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pyytää komissiota Euroopan 
katastrofiavun käyttöönoton yhteydessä 
ottamaan huomioon 
yhteisvastuulausekkeen ja sen 
täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt, jotka 
on määrä hyväksyä;

1. pyytää komissiota Euroopan 
katastrofiavun käyttöönoton yhteydessä 
ottamaan huomioon 
yhteisvastuulausekkeen ja sen 
täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt, jotka 
on määrä hyväksyä; vastustaa kuitenkin 
EU:n pysyvien pelastuspalvelujoukkojen 
perustamista; korostaa sen sijaan 
periaatetta, jonka mukaan muita autetaan 
auttamaan itse itseään, sekä parhaiden 
käytänteiden vaihtamisen merkitystä 
aloilla, joista voidaan mainita sellaisten 
vapaapalokuntarakenteiden kehittäminen, 
joita on käytetty menestyksellä 
vuosisatojen ajan erityisesti 
saksankielisissä maissa;

Or. de

Tarkistus 4
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

korostaa, että nykyiset tilapäiset 
koordinointijärjestelyt eivät pysty 
takaamaan asianmukaista ja riittävää 
apua katastrofitilanteissa; katsoo, että on 
siirryttävä ennakkosuunnittelun 
järjestelmään, joka sisältää 
viiteskenaarioiden laatimisen tärkeimpiä 
EU:n sisäisiä ja ulkoisia 
katastrofityyppejä varten sekä 
käytettävissä olevien ja tarvittavien 
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resurssien ja niiden käyttötarkoituksen 
määrittämisen;

Or. lt

Tarkistus 5
Elie Hoarau

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pyytää, että komissio nopean 
katastrofivalmiuden pääperiaatteita 
määrittäessään käyttää hyväkseen 
Euroopan pelastuspalvelujoukkoja 
koskevaan kertomukseen sisältyviä 
toimia, jotka koskevat erityisesti 
suurpaloja, tulvia, maanjäristyksiä, 
tulivuorenpurkauksia, pyörremyrskyjä ja 
hyökyaaltoja sekä myös 
merionnettomuuksia ja öljyvuotojen ja 
ydinonnettomuuksien riskien torjuntaa;

Or. fr

Tarkistus 6
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa luomaan Euroopan 
pelastuspalvelujoukot, jotka pystyvät 
nopeasti ja tehokkaasti torjumaan 
katastrofeja alueellisella ja paikallisella 
tasolla osana pyrkimyksiä varmistaa 
EU:n alueellinen yhteenkuuluvuus; 

Or. fr
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Tarkistus 7
Elie Hoarau

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. pyytää komissiota huolehtimaan 
nopean valmiuden tukikohtien 
ennakkosijoittamisesta syrjäisimmille 
alueille ja merentakaisille alueille (ei 
kuitenkaan yksinomaan niille), koska 
niiden maantieteellinen sijainti tehostaisi 
avun toimittamista maihin, joissa 
useimmin esiintyy luonnonkatastrofeja ja 
myös humanitaarisia, terveydellisiä ja 
lääketieteellisiä hätätilanteita;

Or. fr

Tarkistus 8
Elie Hoarau

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota pyrkimään siihen, 
että EU lisäisi resurssejaan ja valmiuksiaan 
katastrofeissa, jotka sattuvat unionissa ja 
vaikuttavat suoraan sen kansalaisiin ja sitä 
kautta veronmaksajiin;

2. kehottaa komissiota pyrkimään siihen, 
että EU lisäisi resurssejaan ja valmiuksiaan 
katastrofeissa, jotka sattuvat missä tahansa
unionissa, syrjäisimmät alueet ja saaret 
mukaan luettuina, ja vaikuttavat suoraan 
sen kansalaisiin;

Or. fr

Tarkistus 9
Markus Pieper

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota pyrkimään siihen, 
että EU lisäisi resurssejaan ja valmiuksiaan 
katastrofeissa, jotka sattuvat unionissa ja 
vaikuttavat suoraan sen kansalaisiin ja sitä 
kautta veronmaksajiin;

2. kehottaa komissiota pyrkimään siihen, 
että EU hyödyntäisi resurssejaan,
valmiuksiaan ja koordinointiaan
katastrofeissa, jotka sattuvat unionissa ja 
vaikuttavat suoraan sen kansalaisiin ja sitä 
kautta veronmaksajiin;

Or. en

Tarkistus 10
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota pyrkimään siihen, 
että EU lisäisi resurssejaan ja valmiuksiaan 
katastrofeissa, jotka sattuvat unionissa ja 
vaikuttavat suoraan sen kansalaisiin ja sitä 
kautta veronmaksajiin;

2. kehottaa komissiota pyrkimään siihen, 
että EU lisäisi resurssejaan ja valmiuksiaan 
katastrofeissa, jotka sattuvat unionissa ja 
vaikuttavat suoraan sen kansalaisiin ja sitä 
kautta veronmaksajiin, ja varmistamaan, 
että asianmukaista ja tehokasta apua 
toimitetaan katastrofialueen väestölle 
viipymättä;

Or. lt

Tarkistus 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että pääpaino olisi asetettava 
käytettävissä olevan rahoituksen 
täysimääräiseen käyttämiseen sekä 
kaikkien kyseisten resurssien 
käyttöönottoon liittyvien hallinnollisten 
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menettelyjen yksinkertaistamiseen;

Or. pl

Tarkistus 12
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pyytää tässä yhteydessä toistamiseen, 
että käytettäisiin 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";

3. pyytää tässä yhteydessä toistamiseen, 
että käytettäisiin olemassa olevia EU:n 
resursseja, kuten solidaarisuusrahastoa, ja 
kaiken vaadittavan katastrofien uhreille 
annettavan humanitaarisen avun 
resurssien yhdistämistä; 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"; 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; 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;
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Or. lt

Tarkistus 13
Elie Hoarau

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa tarvetta määrittää ja 
kartoittaa jäsenvaltioissa käytettävissä 
olevat resurssit sekä toimet, joilla voidaan 
parantaa resurssien koordinointia ja 
saatavuutta, määrittää todettujen 
resurssien perusteellavallitsevat puutteet 
ja osoittaa, miltä osin EU:n on annettava 
jäsenvaltioille käytännön apua, jotta 
jäsenvaltiot voivat optimoida valmiutensa; 
katsoo, että voitaisiin perustaa liikkuva 
eurooppalainen nopean toiminnan 
yksikkö, joka auttaisi jäsenvaltioita niiden 
avustustoimissa tarjoamalla lisäresursseja 
; katsoo, että tämän kaltainen 
eurooppalainen liikkuva yksikkö, joka 
pystyy vastaamaan nopeasti tulvien, 
suurten tulipalojen ja 
luonnonkatastrofien (maanjäristykset ja 
tulivuorenpurkaukset, hyökyaallot ja 
myrskyt) sekä merionnettomuuksien 
tapauksissa, voisi edustaa todellista 
eurooppalaista lisäarvoa, jonka 
symbolinen voimaolisi erityisen suuri siitä 
syystä, että se tarjoaisi Euroopan 
kansalaisille apua ja tukea heidän sitä 
tarvitessaan;

Or. fr

Tarkistus 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa yksinkertaistamaan 
hallinnollisia menettelyjä, jotta 
solidaarisuusrahaston maksuja voidaan 
nopeuttaa sen varmistamiseksi, että 
avuntarvitsijat saavat maksunsa 
välittömästi;

Or. pl

Tarkistus 15
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksella otettiin käyttöön alueellisen 
yhteenkuuluvuuden käsite, että 
toissijaisuusperiaate ulotettiin koskemaan 
alue- ja paikallisviranomaisia, ja että sen 
vuoksi kaikissa Euroopan 
katastrofivalmiuden arvioinneissa olisi 
otettava huomioon alue- ja 
paikallisviranomaisten ratkaisevan tärkeä 
rooli katastrofin hallintaprosessissa 
erityisesti siitä syystä, että monissa 
jäsenvaltioissa lainsäädäntövalta on 
delegoitu alueelliselle tai paikalliselle 
tasolle;

Or. en

Tarkistus 16
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kannattaa Euroopan komission 
tavoitetta, joka koskee käytettävissä 
olevien resurssien parempaa 
hyödyntämistä ylimääräisen taloudellisen 
ja hallinnollisen rasitteen välttämiseksi 
erityisesti alue- ja paikallishallinnon 
tasoilla;

Or. en

Tarkistus 17
Elie Hoarau

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. pitää kiinni solidaarisuuden ja 
keskinäisen avunannon periaatteista 
katastrofitilanteissa sen mukaisesti, mitä 
lukuissa monenvälisissä ja 
kahdenvälisissä sopimuksissa määrätään 
ja mitä on noudatettu monissa alueiden 
välisissä käytännön toimissa; pitää 
rajatylittävän alueidenvälisen yhteistyön 
monia tasoja osoituksena siitä, että 
alueiden toimet ovat erityisen tärkeitä 
pelastuspalveluun sisältyvän pika-avun 
kannalta; katsoo, että tämä hedelmällinen 
yhteistyö ulottuu muun muassa yhteisiin 
tavoitteisiin, jotka koskevat riskien ja 
mahdollisten uhkien arviointia;

Or. fr

Tarkistus 18
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että lähtökohtana on oltava 
valmiuden lähtötilanteen ja mahdollisten 
puutteiden järjestelmällinen analysointi; 
katsoo, että näin ollen jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevien resurssien 
määrittäminen ja kartoittaminen on 
erityisen tärkeä tehtävä; pitää 
tärkeänämyös resurssien puutteiden 
määrittämistä sekä sen selventämistä, 
miten EU voi edistää jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiä parantaa valmiuksiaan;

Or. en

Tarkistus 19
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tukee komission pyrkimyksiä sisällyttää
katastrofiapuun jo alun alkaen
ennaltaehkäisyä koskevia näkökohtia; 
huomauttaa sen vuoksi, että alue- ja 
paikallisviranomaiset ovat avainasemassa 
katastrofien ehkäisyssä, sillä ne panevat 
riskien ehkäisystrategiat täytäntöön 
aluetasolla koheesiopolitiikan kautta;

4. kannattaa ennaltaehkäisyä koskevien 
näkökohtien sisällyttämistä 
katastrofiapuun alusta alkaen; huomauttaa 
sen vuoksi, että alue- ja 
paikallisviranomaiset ovat avainasemassa 
katastrofien ehkäisyssä, sillä ne panevat 
riskien ehkäisystrategiat täytäntöön 
aluetasolla koheesiopolitiikan kautta;
korostaa oikea-aikaisen rajatylittävän 
yhteistyön tarvetta katastrofien ehkäisyssä 
erityisesti ydinvoimalaonnettomuuksien ja 
ydinvoimaloiden käyttöiän pidentämisen 
yhteydessä sekä siinä yhteydessä, kun 
radioaktiivisen jätteen loppusijoituspaikka 
sijaitsee raja-alueilla;

Or. de
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Tarkistus 20
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tukee komission pyrkimyksiä sisällyttää 
katastrofiapuun jo alun alkaen 
ennaltaehkäisyä koskevia näkökohtia; 
huomauttaa sen vuoksi, että alue- ja 
paikallisviranomaiset ovat avainasemassa 
katastrofien ehkäisyssä, sillä ne panevat 
riskien ehkäisystrategiat täytäntöön 
aluetasolla koheesiopolitiikan kautta;

4. tukee komission pyrkimyksiä sisällyttää 
katastrofiapuun jo alun alkaen 
ennaltaehkäisyä koskevia näkökohtia; 
huomauttaa sen vuoksi, että alue- ja 
paikallisviranomaiset ovat avainasemassa 
katastrofien ehkäisyssä, sillä ne panevat 
riskien ehkäisystrategiat täytäntöön 
aluetasolla koheesiopolitiikan kautta;
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;

Or. lt

Tarkistus 21
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tukee komission pyrkimyksiä sisällyttää 
katastrofiapuun jo alun alkaen 
ennaltaehkäisyä koskevia näkökohtia; 
huomauttaa sen vuoksi, että alue- ja 
paikallisviranomaiset ovat avainasemassa 
katastrofien ehkäisyssä, sillä ne panevat 
riskien ehkäisystrategiat täytäntöön 
aluetasolla koheesiopolitiikan kautta;

4. tukee komission pyrkimyksiä sisällyttää 
katastrofiapuun jo alun alkaen 
ennaltaehkäisyä koskevia näkökohtia; 
huomauttaa sen vuoksi, että alue- ja 
paikallisviranomaiset ovat avainasemassa 
katastrofien ehkäisyssä, sillä ne panevat 
riskien ehkäisystrategiat täytäntöön 
aluetasolla koheesiopolitiikan kautta;
kehottaa komissiota löytämään uusia 
ratkaisuja suoran tuen antamiseksi alue-
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ja paikallisviranomaisille;

Or. ro

Tarkistus 22
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tukee komission pyrkimyksiä sisällyttää 
katastrofiapuun jo alun alkaen 
ennaltaehkäisyä koskevia näkökohtia; 
huomauttaa sen vuoksi, että alue- ja 
paikallisviranomaiset ovat avainasemassa 
katastrofien ehkäisyssä, sillä ne panevat 
riskien ehkäisystrategiat täytäntöön 
aluetasolla koheesiopolitiikan kautta;

4. tukee komission pyrkimyksiä sisällyttää 
katastrofiapuun jo alun alkaen 
ennaltaehkäisyä koskevia näkökohtia; 
huomauttaa sen vuoksi, että alue- ja 
paikallisviranomaiset ovat avainasemassa 
katastrofien ehkäisyssä, sillä ne panevat 
riskien ehkäisystrategiat täytäntöön 
aluetasolla koheesiopolitiikan kautta, 
kehottaa komissiota kiinnittämään 
tarkasti huomiota tulvadirektiivin 
täytäntöönpanoon alue- ja 
paikallistasolla, koska sillä on 
tulevaisuudessa keskeinen asema 
tulvantorjunnassa tulva-alttiilla alueilla;

Or. en

Tarkistus 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tukee komission pyrkimyksiä sisällyttää 
katastrofiapuun jo alun alkaen 
ennaltaehkäisyä koskevia näkökohtia; 
huomauttaa sen vuoksi, että alue- ja 
paikallisviranomaiset ovat avainasemassa 
katastrofien ehkäisyssä, sillä ne panevat 
riskien ehkäisystrategiat täytäntöön 

4. tukee komission pyrkimyksiä sisällyttää 
katastrofiapuun jo alun alkaen 
ennaltaehkäisyä koskevia näkökohtia; 
huomauttaa sen vuoksi, että alue- ja 
paikallisviranomaiset ovat avainasemassa 
katastrofien ehkäisyssä, sillä ne panevat 
riskien ehkäisystrategiat täytäntöön 
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aluetasolla koheesiopolitiikan kautta; aluetasolla koheesiopolitiikan kautta, eri 
maista peräisin olevien valmiusryhmien 
yhteiset katastrofivalmiussovellukset 
mukaan luettuina;

Or. ro

Tarkistus 24
Markus Pieper

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tukee komission pyrkimyksiä sisällyttää 
katastrofiapuun jo alun alkaen 
ennaltaehkäisyä koskevia näkökohtia; 
huomauttaa sen vuoksi, että alue- ja 
paikallisviranomaiset ovat avainasemassa 
katastrofien ehkäisyssä, sillä ne panevat 
riskien ehkäisystrategiat täytäntöön 
aluetasolla koheesiopolitiikan kautta;

4. tukee komission pyrkimyksiä sisällyttää 
katastrofiapuun jo alun alkaen 
ennaltaehkäisyä koskevia näkökohtia; 
huomauttaa sen vuoksi, että alue- ja 
paikallisviranomaiset ovat avainasemassa 
katastrofien ehkäisyssä, sillä ne panevat 
riskien ehkäisystrategiat täytäntöön 
aluetasolla;

Or. en

Tarkistus 25
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii investointeja katastrofien ja 
ilmastonmuutoksen torjuntaan ja 
tehokkaampiin ehkäisytoimiin ja vaatii 
asiamukaista vesienhoitoa ja tehokasta 
riskinhallintaa koskevaa lainsäädäntöä;

Or. en
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Tarkistus 26
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa tiettyjen alueiden, kuten 
rannikkoalueiden, saarien ja 
vuoristoalueiden äärimäisestä 
haavoittuvuudesta niiden 
maantieteellisten olosuhteiden vuoksi, ja 
vaatii erityisen huomion kiinnittämistä 
mainittuihin alueisiin;

Or. en

Tarkistus 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa tarvetta keskittyä enenevässä 
määrin ehkäisemiseen, koska sen avulla 
voidaan tehokkaimmin tarjota suojaa ja 
vähentää katastrofien vaikutuksia ja 
koska sen avulla voidaan säästää 
taloudellisia resursseja; 

Or. pl

Tarkistus 28
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että alue- ja 
paikallisviranomaisten rooli on keskeinen, 

5. toteaa, että alue- ja 
paikallisviranomaisten rooli on keskeinen, 
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sillä ne ovat etulinjassa katastrofien 
sattuessa ja niiden panos voi parantaa
EU:n näkyvyyttä sen kansalaisten 
keskuudessa;

sillä ne ovat etulinjassa katastrofien 
sattuessa, minkä vuoksi EU:n olisi 
edistettävä sosiaalisen näkyvyyden 
lisäämistä ja erityisesti vapaaehtoisten ja 
kunniatehtävien näkyvyyttä näissä 
toimissa;

Or. de

Tarkistus 29
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että alue- ja 
paikallisviranomaisten rooli on keskeinen, 
sillä ne ovat etulinjassa katastrofien 
sattuessa ja niiden panos voi parantaa EU:n 
näkyvyyttä sen kansalaisten keskuudessa;

5. toteaa, että alue- ja 
paikallisviranomaisten rooli on keskeinen, 
sillä ne ovat etulinjassa katastrofien 
sattuessa ja niiden panos voi parantaa EU:n 
näkyvyyttä sen kansalaisten keskuudessa;
kehottaa laatimaan kattavan 
tiedotusstrategian, johon kaikki EU:n 
toimielimet ja jäsenvaltiot osallistuvat ja 
jolla parannetaan unionin toimien yleistä
näkyvyyttä;

Or. lt

Tarkistus 30
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että alue- ja 
paikallisviranomaisten rooli on keskeinen, 
sillä ne ovat etulinjassa katastrofien 
sattuessa ja niiden panos voi parantaa EU:n 
näkyvyyttä sen kansalaisten keskuudessa;

5. toteaa, että alue- ja 
paikallisviranomaisten rooli on keskeinen, 
sillä ne ovat etulinjassa katastrofien 
sattuessa ja niiden panos voi parantaa EU:n 
näkyvyyttä sen kansalaisten keskuudessa;
kehottaa näin ollen Euroopan komissiota 
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varmistamaan, että jäsenvaltioiden alue-
ja paikallisviranomaiset osallistuvat 
toimintaan katastrofivalmiuden 
alkuvaiheista alkaen käyttäen hyväkseen 
koheesiopolitiikan mukaista monitasoista 
hallintojärjestelmää kaikille 
katastrofivalmiuden osapuolille edullisen 
viestintästrategian avulla;

Or. en

Tarkistus 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että alue- ja 
paikallisviranomaisten rooli on keskeinen, 
sillä ne ovat etulinjassa katastrofien 
sattuessa ja niiden panos voi parantaa EU:n 
näkyvyyttä sen kansalaisten keskuudessa;

5. toteaa, että alue- ja 
paikallisviranomaisten rooli on keskeinen, 
sillä ne ovat etulinjassa katastrofien 
sattuessa ennen kaikkea rajatylittävien 
katastrofien tapauksissa, ja niiden panos 
voi parantaa EU:n näkyvyyttä sen 
kansalaisten keskuudessa;

Or. ro

Tarkistus 32
Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

korostaa, että unionin syrjäisimmät alueet 
ja merentakaiset maat ja alueet tarjoavat 
valmiusmahdollisuuksia kaikilla 
maailman valtamerillä ja että näin ollen 
katastrofivalmius voisi olla nopeampaa, 
jos kapasiteettia ja resursseja sijoitetaan 
niihin ennakolta;



AM\868890FI.doc 19/22 PE466.979v01-00

FI

Or. fr

Tarkistus 33
Markus Pieper

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 34
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. panee merkille, että EU:n rajoilla 
sijaitsevat EU:n alueet saattavat joutua 
kärsimään kolmansissa maissa 
tapahtuvista katastrofeista, joiden 
torjunta on vieläkin vaikeampaa; 
ehdottaa mainittujen alueiden tukemista 
koskevien erityisten toimien kehittämistä;

Or. ro

Tarkistus 35
Georgios Stavrakakis
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Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää Euroopan alueellisen yhteistyön 
tavoitteen tarjoamien mahdollisuuksien 
tehokaampaa hyödyntämistä ratkaisevan 
tärkeänä tavoitteena; katsoo tässä 
yhteydessä, että eurooppalaisen 
alueellisen yhteistyön yhtymä voi toimia 
merkittävänä välineenä, joka vahvistaa 
entisestään ylikansallista, rajatylittävää ja 
alueiden välistä yhteistyötä myös muiden 
kuin EU:n jäsenvaltioiden kanssa; katsoo, 
että tässä yhteydessä EU voi edistää 
arvokkaalla ja näkyvällä tavalla entistä 
tehokkaampaa yhteistyötä ennen kaikkea 
koordinoinnin tehostamisen avulla;

Or. en

Tarkistus 36
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että katastrofeja voidaan 
torjua nopeammin ja tehokkaammin vain 
asianmukaisten kansallisen, alueellisen ja 
paikallisen tason ehkäisytoimien 
verkoston perustamisen avulla;

Or. en

Tarkistus 37
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pitää hyödyllisenä riskien ja 
mahdollisten uhkien kartoittamista, koska 
siitä voi olla hyötyä alueille ja syrjäisille 
paikkakunnille, joita uhkaavat samat 
riskit;

Or. en

Tarkistus 38
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. kiinnittää huomiota Euroopan 
vapaaehtoistyön teemavuoteen, jonka 
aikana olisi symbolisesti tärkeää ja 
hyödyllistä tukea niitä maita, jotka 
pyrkivät edistämään mainittuja toimia ja 
mainittujen järjestöjen toimintaa; 

Or. en

Tarkistus 39
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. korostaa, että katastrofit aiheutuvat 
hyvin usein ihmisen toimista tai 
teollisuuslaitosten toimintahäiriöistä, ja 
pyytää sen vuoksi kiinnittämään 
huomiota katastrofeihin, joiden 
yhteydessä on sovellettava erilaisia 
torjuntastrategioita;



PE466.979v01-00 22/22 AM\868890FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 40
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
6 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 e. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tehostamaan rooliaan katastrofien 
ehkäisemisessä ja hallinnassa EU:n 
näkyvyyden ja hyvän aktiivisen kuvan 
parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 41
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
6 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 f. pitää äärimmäisen tärkeänä 
kansalaisyhteiskuntaa ja katastrofien 
ehkäisyä koskevan valistuksen 
tehostamista.

Or. en


