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Tarkistus 24
Younous Omarjee

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Koska luonnonkatastrofit ja ihmisen 
aiheuttamat katastrofit ovat viime vuosina 
lisääntyneet huomattavasti ja muuttuneet 
selvästi vakavammiksi ja koska on 
todennäköistä, että tulevat katastrofit ovat 
erityisesti ilmastonmuutoksen ja useiden 
luonnosta johtuvien ja teknisten riskien 
mahdollisen vuorovaikutuksen takia entistä 
suurempia ja monimutkaisempia ja niillä 
on pitkälle ulottuvia ja pitkäaikaisia 
seurauksia, on yhä tärkeämpää omaksua 
katastrofien hallintaan yhtenäinen 
lähestymistapa. Unionin olisi tuettava, 
koordinoitava ja täydennettävä 
jäsenvaltioiden toimia pelastuspalvelualalla 
niiden järjestelmien tehostamiseksi, joiden 
tavoitteena on luonnonkatastrofien ja 
ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy 
ja niihin valmistautuminen sekä 
avustustoimet.

(1) Koska luonnonkatastrofit ja ihmisen 
aiheuttamat katastrofit ovat viime vuosina 
lisääntyneet huomattavasti ja muuttuneet 
selvästi vakavammiksi ja koska on 
todennäköistä, että tulevat katastrofit ovat 
erityisesti ilmastonmuutoksen ja useiden 
luonnosta johtuvien ja teknisten riskien 
mahdollisen vuorovaikutuksen takia entistä 
suurempia ja monimutkaisempia ja niillä 
on pitkälle ulottuvia ja pitkäaikaisia 
seurauksia, on yhä tärkeämpää omaksua 
katastrofien hallintaan yhtenäinen 
lähestymistapa. Unionin olisi tuettava, 
koordinoitava ja täydennettävä 
jäsenvaltioiden toimia pelastuspalvelualalla 
niiden järjestelmien tehostamiseksi, joiden 
tavoitteena on luonnonkatastrofien ja 
ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy 
ja niihin valmistautuminen sekä 
avustustoimet. Kutakin merialuetta varten 
saatetaan tarvita yhtenäistä 
lähestymistapaa.

Or. fr

Tarkistus 25
Younous Omarjee

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin pelastuspalvelumekanismin 
avulla varmistettavan suojelun olisi 
katettava ensisijaisesti ihmisten mutta 

(3) Unionin pelastuspalvelumekanismin 
avulla varmistettavan suojelun olisi 
katettava ensisijaisesti ihmisten mutta 
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myös ympäristön ja omaisuuden sekä 
kulttuuriperinnön suojelu sekä unionin 
alueella että sen ulkopuolella 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien yhteydessä, 
terroriteot, teknologian aiheuttamat 
onnettomuudet ja säteilyonnettomuudet 
sekä ympäristökatastrofit, meren 
pilaantuminen ja akuutit terveysuhat 
mukaan luettuina. Pelastuspalvelua ja 
muuta hätäapua voidaan tarvita kaikissa 
näissä katastrofeissa täydentämään 
vahinkoa kärsineen maan 
avustusvalmiuksia.

myös ympäristön ja omaisuuden sekä 
kulttuuriperinnön suojelu sekä unionin 
alueella että sen ulkopuolella 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien yhteydessä, 
teknologian aiheuttamat onnettomuudet ja 
säteilyonnettomuudet ja 
teollisuusonnettomuudet sekä 
ympäristökatastrofit, meren pilaantuminen, 
epidemiat ja akuutit terveysuhat mukaan 
luettuina. Pelastuspalvelua ja muuta 
hätäapua voidaan tarvita kaikissa näissä 
katastrofeissa täydentämään vahinkoa 
kärsineen maan avustusvalmiuksia.

Or. fr

Tarkistus 26
Nikos Chrysogelos

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Pelastuspalvelumekanismi todistaa 
näkyvällä tavalla Euroopan 
solidaarisuudesta varmistamalla oikea-
aikainen käytännön osallistuminen 
katastrofien johdonmukaiseen 
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.

Or. en
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Tarkistus 27
Manfred Weber

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.

Or. de

Perustelu

Kansallisten riskinhallintasuunnitelmien esittäminen ei ole tarpeen katastrofeilta 
suojautumisen mekanismissa harjoitettavan tehokkaan yhteistyön kannalta. Mekanismin 
avulla apujoukkoihin turvautuminen tapahtuu jatkossakin asianomaisen jäsenvaltion 
pyynnöstä. Sen on ilmoitettava pyynnössään, minkä alan apuvoimia se tarvitsee ja miten 
paljon. Komissiolle ei kuulu tämän tarkistaminen eikä pyynnön mukauttaminen kansallisten 
riskinhallintasuunnitelmien perusteella.

Tarkistus 28
Nikos Chrysogelos

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Mekanismin olisi sisällettävä yleiset 
poliittiset puitteet unionin katastrofiriskien 

(6) Mekanismin olisi sisällettävä yleiset 
poliittiset puitteet unionin katastrofiriskien 
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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.

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 sisältyvät yleiset 
puitteet niiden tiedoksiantoa ja 
toteuttamista varten. Mekanismissa olisi 
kehitettävä suuntaviivoja jäsenvaltioiden 
erilaisten riskinhallintasuunnitelmien 
yhdenmukaisuuden ja vertailtavuuden 
aikaan saamiseksi.

Or. en

Tarkistus 29
Luís Paulo Alves

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. 
Ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien 
tapauksessa todetaan, että syrjäisimmillä 
alueilla vallitsevat erinomaiset 
luonnonolosuhteet tämän alan tutkimusta 
varten, joten unionin olisi hyödynnettävä 
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näiden alueiden tarjoamia 
tutkimusmahdollisuuksia, jotta se voisi 
parantaa tietämystään tästä olennaisesta 
aiheesta. 

Or. pt

Tarkistus 30
David Casa

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unionin olisi avustettava jäsenvaltioita 
edistämällä osaltaan havainto- ja 
ennakkovaroitusjärjestelmien kehittämistä, 
jotta jäsenvaltiot voisivat käynnistää 
katastrofiaputoimet mahdollisimman 
pienellä viiveellä ja tiedottaa vaarasta 
unionin kansalaisille. Näissä järjestelmissä
olisi otettava huomioon olemassa olevat ja 
tulevat tietolähteet ja -järjestelmät, joihin 
niiden olisi myös perustuttava.

(9) Unionin toimien odotetaan auttavan 
jäsenvaltioita edistämällä osaltaan 
havainto- ja ennakkovaroitusjärjestelmien 
kehittämistä, jotta jäsenvaltiot voisivat 
käynnistää katastrofiaputoimet 
mahdollisimman pienellä viiveellä ja 
tiedottaa vaarasta unionin kansalaisille. 
Näissä järjestelmissä olisi otettava 
huomioon olemassa olevat ja tulevat 
tietolähteet ja -järjestelmät, joihin niiden 
olisi myös perustuttava.

Or. en

Tarkistus 31
Iosif Matula

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unionin olisi avustettava jäsenvaltioita 
edistämällä osaltaan havainto- ja 
ennakkovaroitusjärjestelmien kehittämistä, 
jotta jäsenvaltiot voisivat käynnistää 
katastrofiaputoimet mahdollisimman 
pienellä viiveellä ja tiedottaa vaarasta 
unionin kansalaisille. Näissä järjestelmissä 

(9) Unionin olisi avustettava jäsenvaltioita 
edistämällä osaltaan havainto- ja 
ennakkovaroitusjärjestelmien kehittämistä, 
jotta jäsenvaltiot voisivat käynnistää 
katastrofiaputoimet mahdollisimman 
pienellä viiveellä ja tiedottaa vaarasta 
unionin kansalaisille. Näissä järjestelmissä 
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olisi otettava huomioon olemassa olevat ja 
tulevat tietolähteet ja -järjestelmät, joihin 
niiden olisi myös perustuttava.

olisi otettava huomioon olemassa olevat ja 
tulevat tietolähteet ja -järjestelmät, joihin 
niiden olisi myös perustuttava. Olisi myös 
korostettava, että on tärkeää tiivistää 
komission humanitaarisen avun ja 
pelastuspalveluasioiden pääosaston ja 
kansallisten pelastuspalveluyksiköiden 
yhteistyötä.

Or. ro

Tarkistus 32
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Mekanismiin olisi sisällytettävä 
yleiset poliittiset puitteet, joiden 
tavoitteena on jatkuvasti parantaa 
pelastuspalvelujärjestelmien, niiden 
henkilöstön ja kansalaisten valmiustasoa 
unionissa. Tämä käsittää katastrofien 
ehkäisyä sekä valmius- ja avustustoimia 
koskevia koulutusohjelmia ja 
koulutusverkoston unionin ja 
jäsenvaltioiden tasolla, kuten Euroopan 
katastrofihallintakoulutuksesta 14 päivänä 
marraskuuta 2008 tehdyissä neuvoston 
päätelmissä edellytetään.

(10) Mekanismiin olisi sisällytettävä 
yleiset poliittiset puitteet, joiden 
tavoitteena on jatkuvasti parantaa 
pelastuspalvelujärjestelmien, niiden 
henkilöstön ja kansalaisten valmiustasoa 
unionissa. Tämä käsittää paikallista 
katastrofien ehkäisyä sekä valmius- ja 
avustustoimia koskevia koulutusohjelmia 
ja koulutusverkoston unionin ja 
ensisijaisesti jäsenvaltioiden tasolla, kuten 
Euroopan katastrofihallintakoulutuksesta 
14 päivänä marraskuuta 2008 tehdyissä 
neuvoston päätelmissä edellytetään.

Or. de

Tarkistus 33
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 34
Patrice Tirolien

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 
kehittämistä unionin tasolla. Yksiköt olisi 
organisoitava jäsenvaltioissa näiden 
johdossa ja määräysvallassa. Tässä 
yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota jäsenvaltioiden raja-alueiden ja 
syrjäisimpien alueiden 
pelastuspalveluvalmiuksiin. 

Or. fr

Tarkistus 35
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Mekanismin olisi mahdollistettava 
avustustoimien käynnistäminen ja niiden 

(13) Mekanismin olisi mahdollistettava 
avustustoimien käynnistäminen ja niiden 
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koordinoinnin edistäminen. Tiiviimmän 
yhteistyön olisi perustuttava unionin 
rakenteeseen, johon kuuluu Euroopan 
hätäapukeskus, eurooppalaiset 
hätäapuvalmiudet jäsenvaltioiden 
ennakkoon sitomien valmiuksien
vapaaehtoisen reservin muodossa, 
koulutetut asiantuntijat, komission 
hallinnoima yhteinen hätäviestintä- ja 
tietojärjestelmä ja jäsenvaltioiden 
yhteyspisteet. Sen olisi mahdollistettava 
tarkennettujen hätätilannetietojen 
kerääminen, tietojen jakaminen 
jäsenvaltioille ja pelastuspalvelutoimista 
saatujen kokemusten vaihtaminen.

koordinoinnin edistäminen. Tiiviimmän 
yhteistyön olisi perustuttava unionin 
rakenteeseen, johon kuuluu Euroopan 
hätäapukeskus ja jäsenvaltioiden 
ennakkoon sitomat valmiudet 
vapaaehtoisen reservin muodossa, 
koulutetut asiantuntijat, komission 
hallinnoima yhteinen hätäviestintä- ja 
tietojärjestelmä ja jäsenvaltioiden 
yhteyspisteet. Sen olisi mahdollistettava 
tarkennettujen hätätilannetietojen 
kerääminen, tietojen jakaminen 
jäsenvaltioille ja pelastuspalvelutoimista 
saatujen kokemusten vaihtaminen.

Or. de

Tarkistus 36
Petru Constantin Luhan

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tiiviimmän yhteistyön olisi 
perustuttava unionin rakenteeseen, johon 
kuuluu Euroopan hätäapukeskus, 
eurooppalaiset hätäapuvalmiudet 
jäsenvaltioiden ennakkoon sitomien 
valmiuksien vapaaehtoisen reservin 
muodossa, koulutetut asiantuntijat, 
komission hallinnoima yhteinen 
hätäviestintä- ja tietojärjestelmä ja 
jäsenvaltioiden yhteyspisteet. Sen olisi 
mahdollistettava tarkennettujen 
hätätilannetietojen kerääminen, tietojen 
jakaminen jäsenvaltioille ja 
pelastuspalvelutoimista saatujen 
kokemusten vaihtaminen.

(13) Tiiviimmän yhteistyön olisi 
perustuttava unionin rakenteeseen, johon 
kuuluu Euroopan hätäapukeskus, 
eurooppalaiset hätäapuvalmiudet 
jäsenvaltioiden ennakkoon sitomien 
valmiuksien vapaaehtoisen reservin 
muodossa, koulutetut asiantuntijat, 
komission hallinnoima yhteinen 
hätäviestintä- ja tietojärjestelmä ja 
jäsenvaltioiden yhteyspisteet. Sen olisi 
mahdollistettava tarkennettujen 
hätätilannetietojen kerääminen, tietojen 
jakaminen jäsenvaltioille ja 
pelastuspalvelutoimista saatujen 
kokemusten vaihtaminen antamalla 
esimerkkejä hyvistä käytänteistä.

Or. ro
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Tarkistus 37
Iosif Matula

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tiiviimmän yhteistyön olisi 
perustuttava unionin rakenteeseen, johon 
kuuluu Euroopan hätäapukeskus, 
eurooppalaiset hätäapuvalmiudet 
jäsenvaltioiden ennakkoon sitomien 
valmiuksien vapaaehtoisen reservin 
muodossa, koulutetut asiantuntijat, 
komission hallinnoima yhteinen
hätäviestintä- ja tietojärjestelmä ja 
jäsenvaltioiden yhteyspisteet. Sen olisi 
mahdollistettava tarkennettujen 
hätätilannetietojen kerääminen, tietojen 
jakaminen jäsenvaltioille ja 
pelastuspalvelutoimista saatujen 
kokemusten vaihtaminen.

(13) Tiiviimmän yhteistyön olisi 
perustuttava unionin rakenteeseen, johon 
kuuluu Euroopan hätäapukeskus, 
eurooppalaiset hätäapuvalmiudet 
jäsenvaltioiden ennakkoon sitomien 
valmiuksien vapaaehtoisen reservin 
muodossa, koulutetut asiantuntijat, 
komission hallinnoima yhteinen
hätäviestintä- ja tietojärjestelmä ja 
jäsenvaltioiden yhteyspisteet. Sen olisi 
mahdollistettava tarkennettujen 
hätätilannetietojen kerääminen, tietojen 
jakaminen jäsenvaltioille, jäsenvaltioiden 
hälytysjärjestelmien standardoiminen ja 
pelastuspalvelutoimista saatujen 
kokemusten vaihtaminen.

Or. ro

Tarkistus 38
Iosif Matula

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Mekanismin olisi mahdollistettava 
avustustoimien käynnistäminen ja niiden 
koordinoinnin edistäminen. Tiiviimmän 
yhteistyön olisi perustuttava unionin 
rakenteeseen, johon kuuluu Euroopan 
hätäapukeskus, eurooppalaiset 
hätäapuvalmiudet jäsenvaltioiden 
ennakkoon sitomien valmiuksien 
vapaaehtoisen reservin muodossa, 
koulutetut asiantuntijat, komission 
hallinnoima yhteinen hätäviestintä- ja 

(13) Mekanismin olisi mahdollistettava 
avustustoimien käynnistäminen ja niiden 
koordinoinnin edistäminen. Tiiviimmän 
yhteistyön olisi perustuttava unionin 
rakenteeseen, johon kuuluu olemassa 
olevien kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten rakenteiden kanssa yhteen 
sovitettu Euroopan hätäapukeskus, 
eurooppalaiset hätäapuvalmiudet 
jäsenvaltioiden ennakkoon sitomien 
valmiuksien vapaaehtoisen reservin 
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tietojärjestelmä ja jäsenvaltioiden 
yhteyspisteet. Sen olisi mahdollistettava 
tarkennettujen hätätilannetietojen 
kerääminen, tietojen jakaminen 
jäsenvaltioille ja pelastuspalvelutoimista 
saatujen kokemusten vaihtaminen.

muodossa, koulutetut asiantuntijat, 
komission hallinnoima yhteinen 
hätäviestintä- ja tietojärjestelmä ja 
jäsenvaltioiden yhteyspisteet. Sen olisi 
mahdollistettava tarkennettujen 
hätätilannetietojen kerääminen, tietojen 
jakaminen jäsenvaltioille ja 
pelastuspalvelutoimista saatujen 
kokemusten vaihtaminen.

Or. ro

Tarkistus 39
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Jotta voitaisiin parantaa 
katastrofiapuoperaatioiden suunnittelua ja 
varmistaa keskeisten valmiuksien 
saatavuus, on välttämätöntä kehittää 
tärkeimpiä katastrofien lajeja varten 
viiteskenaarioita, kartoittaa jäsenvaltioissa 
käytettävissä olevat keskeiset valmiudet ja
kehittää valmiussuunnitelmia. 
Valmiussuunnittelua voitaisiin käyttää 
myös sen määrittämiseksi, onko 
jäsenvaltioissa käytettävissä olevissa 
pelastuspalveluvalmiuksissa puutteita, 
jotka voitaisiin poistaa kehittämällä 
kansallisia tai alueellisia valmiuksia.

Or. de

Tarkistus 40
Iosif Matula
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Jotta voitaisiin parantaa 
katastrofiapuoperaatioiden suunnittelua ja 
varmistaa keskeisten valmiuksien 
saatavuus, on välttämätöntä kehittää 
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 rajat 
ylittävien alueiden koordinointia koskevia 
puutteita, jotka voitaisiin poistaa 
kehittämällä unionin tuella koko unionissa 
jaettavia valmiuksia.

Or. ro

Tarkistus 41
Petru Constantin Luhan

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä EU:n ulkorajoilla oleviin 
alueisiin ja syrjäisimpiin alueisiin, koska 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien riski on 
suurempi ja avustustoimet ovat 
hankalampia, mikä edellyttää usein avun 
saamista kolmansista maista.



PE494.850v01-00 14/50 AM\912151FI.doc

FI

Or. ro

Tarkistus 42
Nuno Teixeira

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Riittävän kuljetuskaluston saatavuutta 
on parannettava, jotta nopean 
toimintavalmiuden kehittämistä voidaan 
tukea unionin tasolla. Unionin olisi 
tuettava ja täydennettävä jäsenvaltioiden 
toimia helpottamalla jäsenvaltioiden 
kuljetuskaluston yhdistämistä sekä 
osallistumalla tarvittaessa lisäkaluston 
rahoitukseen tiettyjen perusteiden 
mukaisesti. 

(16) Riittävän kuljetuskaluston saatavuutta 
ja nopeutta on parannettava, jotta nopean 
toimintavalmiuden kehittämistä voidaan 
tukea unionin tasolla. Unionin olisi 
tuettava ja täydennettävä jäsenvaltioiden 
toimia helpottamalla jäsenvaltioiden 
kuljetuskaluston yhdistämistä sekä 
osallistumalla tarvittaessa lisäkaluston 
rahoitukseen tiettyjen perusteiden 
mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 43
Petru Constantin Luhan

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Riittävän kuljetuskaluston saatavuutta 
on parannettava, jotta nopean 
toimintavalmiuden kehittämistä voidaan 
tukea unionin tasolla. Unionin olisi 
tuettava ja täydennettävä jäsenvaltioiden 
toimia helpottamalla jäsenvaltioiden 
kuljetuskaluston yhdistämistä sekä 
osallistumalla tarvittaessa lisäkaluston 
rahoitukseen tiettyjen perusteiden 
mukaisesti.

(16) Kaikilla EU:n alueilla on 
parannettava kuljetusmahdollisuuksia ja 
riittävän kuljetuskaluston saatavuutta, jotta 
nopean toimintavalmiuden kehittämistä 
voidaan tukea unionin tasolla. Unionin 
olisi tuettava ja täydennettävä 
jäsenvaltioiden toimia helpottamalla 
jäsenvaltioiden kuljetuskaluston 
yhdistämistä sekä osallistumalla 
tarvittaessa lisäkaluston rahoitukseen 
tiettyjen perusteiden mukaisesti. 

Or. ro
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Tarkistus 44
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Riittävän kuljetuskaluston saatavuutta 
on parannettava, jotta nopean
toimintavalmiuden kehittämistä voidaan 
tukea unionin tasolla. Unionin olisi 
tuettava ja täydennettävä jäsenvaltioiden 
toimia helpottamalla jäsenvaltioiden 
kuljetuskaluston yhdistämistä sekä 
osallistumalla tarvittaessa lisäkaluston 
rahoitukseen tiettyjen perusteiden 
mukaisesti.

(16) Riittävän kuljetuskaluston saatavuutta 
on parannettava, jotta nopean 
toimintavalmiuden kehittämistä voidaan 
tukea unionin tasolla. Unionin olisi 
tuettava ja täydennettävä jäsenvaltioiden 
toimia helpottamalla jäsenvaltioiden 
kuljetuskaluston yhdistämistä.

Or. de

Tarkistus 45
Iosif Matula

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Avustustoimia olisi koordinoitava 
täysimääräisesti paikan päällä, jotta 
voidaan maksimoida niiden tehokkuus ja 
varmistaa kärsivien väestöjen avunsaanti. 
Komission olisi annettava asianmukaista 
logistista tukea paikalle lähetetyille 
asiantuntijaryhmille.

(17) Avustustoimia olisi koordinoitava 
täysimääräisesti paikan päällä, jotta 
voidaan maksimoida niiden tehokkuus ja 
varmistaa kärsivien väestöjen avunsaanti. 
Komission olisi annettava asianmukaista 
logistista tukea paikalle lähetetyille 
asiantuntijaryhmille ja hyödynnettävä 
logistisesti vapaaehtoisryhmiä, kun 
avustustoimia toteutetaan eristyneiden 
alueiden tai vaikeapääsyisten alueiden 
hätätilanteiden vuoksi.

Or. ro
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Tarkistus 46
Nuno Teixeira

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Euroopan unionin antama avustus 
ja tuki katastrofien ennaltaehkäisyssä, 
niiden jälkien korjaamisessa ja niitä 
koskevissa avustustoimissa on erityisen 
tärkeää eristyneillä alueilla ja syrjäisillä 
alueilla, joilla on henkilö- ja 
kalustoresursseja koskevia pysyviä 
hankaluuksia, jotka altistuvat pahemmin
luonnonkatastrofien riskille ja joilla 
näiden katastrofien vaikutukset ovat 
tuntuvampia, kuten syrjäisimmillä 
alueilla.

Or. pt

Tarkistus 47
Patrice Tirolien

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Syrjäisimpien alueiden olisi oltava 
selvästi esillä jäsenvaltioiden 
riskinhallintasuunnitelmissa ja niiden 
maantieteellisessä ympäristössä 
toteutettavien toimenpiteiden laatimisesta 
ja koordinoinnista vastaavien yksiköiden 
perustaminen olisi asetettava etusijalle, 
kun otetaan huomioon, että näiden 
alueiden geostrategista tilannetta on 
käsitelty 26. toukokuuta 2004 annetussa 
komission tiedonannossa "Syrjäisimpien 
alueiden tiiviimpi kumppanuus" sekä 
tammikuussa 2006 annetussa Michel 
Barnier'n selonteossa, jossa käsiteltiin 
kehitys- ja yhteistyöpääosastoa 
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(EuropeAid).

Or. fr

Tarkistus 48
Nikos Chrysogelos

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) 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, sekä YK:ssa laadittuja 
ulkomaisten sotilas- ja 
siviilipuolustusvoimavarojen käyttöä 
katastrofiavun antamisessa koskevia 
suuntaviivoja (vuoden 2007 Oslon 
suuntaviivat), jotta mekanismin 
käytettävissä olisi sotilaallisia valmiuksia 
siviiliväestön suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 49
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän päätöksen 
tavoitetta, vaan se voidaan sen laajuuden 
ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla ottaen huomioon hyödyt, 
jotka mekanismin toiminnasta saadaan 

(22) Jos vakavasta hätätilanteesta kärsivän 
jäsenvaltion toimintavalmiudet eivät ole 
riittävät, kyseisen jäsenvaltion olisi voitava 
pyytää yhteisön mekanismista täydennystä 
sen omille pelastuspalvelu- ja muille 
hätäapuresursseille. Unioni voi tämän 
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ihmishenkien säästämisen ja vahinkojen 
vähentämisen kannalta. Jos vakavasta 
hätätilanteesta kärsivän jäsenvaltion 
toimintavalmiudet eivät ole riittävät, 
kyseisen jäsenvaltion olisi voitava pyytää 
yhteisön mekanismista täydennystä sen 
omille pelastuspalvelu- ja muille 
hätäapuresursseille. Unioni voi tämän 
vuoksi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

vuoksi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. de

Tarkistus 50
Nikos Chrysogelos

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin pelastuspalvelumekanismin, 
jäljempänä 'mekanismi', tarkoituksena on 
tukea, koordinoida ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia 
pelastuspalvelualalla, jotta voitaisiin 
tehostaa järjestelmiä, joiden tavoitteena on 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ehkäisy ja niihin 
valmistautuminen sekä avustustoimet.

1. Unionin pelastuspalvelumekanismin, 
jäljempänä 'mekanismi', tarkoituksena on 
tukea, koordinoida ja täydentää 
jäsenvaltioissa toteutettavia 
pelastuspalvelualan toimia, jotta voitaisiin 
tehostaa järjestelmiä, joiden tavoitteena on 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ehkäisy ja niihin 
valmistautuminen sekä avustustoimet.

Or. en

Tarkistus 51
Giommaria Uggias

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Mekanismi ei vaikuta jäsenvaltioiden 
velvollisuuteen suojella omalla alueellaan 
ihmisiä, ympäristöä ja omaisuutta 
katastrofeilta ja varustaa 
valmiusjärjestelmänsä riittävin resurssein, 
jotta ne voivat selviytyä riittävän hyvin 
laajamittaisista katastrofeista, joita voidaan 
kohtuudella ennakoida tapahtuvaksi ja 
joihin voidaan valmistautua.

2. Mekanismi ei vaikuta jäsenvaltioiden 
velvollisuuteen suojella omalla alueellaan 
ihmisiä, ympäristöä ja omaisuutta 
katastrofeilta. Sillä täydennetään 
jäsenvaltioiden kansallista rahoitusta, 
jotta niiden valmiusjärjestelmät voidaan 
varustaa riittävin resurssein ja jotta ne 
voivat selviytyä riittävän hyvin 
laajamittaisista katastrofeista, joita voidaan 
kohtuudella ennakoida tapahtuvaksi ja 
joihin voidaan valmistautua. 

Or. it

Tarkistus 52
Younous Omarjee

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Mekanismin avulla varmistettava suojelu 
kattaa ensisijaisesti ihmisten mutta myös 
ympäristön ja omaisuuden sekä 
kulttuuriperinnön suojelun sekä unionin 
alueella että sen ulkopuolella tapahtuvien 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien yhteydessä, 
terroriteot, teknologian aiheuttamat 
onnettomuudet ja säteilyonnettomuudet 
sekä ympäristökatastrofit, meren 
pilaantuminen ja akuutit terveysuhat 
mukaan luettuina.

2. Mekanismin avulla varmistettava suojelu 
kattaa ensisijaisesti ihmisten mutta myös 
ympäristön ja omaisuuden sekä 
kulttuuriperinnön suojelun sekä unionin 
alueella että sen ulkopuolella tapahtuvien 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien yhteydessä, 
teknologian aiheuttamat onnettomuudet ja 
säteilyonnettomuudet, 
teollisuusonnettomuudet sekä 
ympäristökatastrofit, meren pilaantuminen, 
epidemiat ja akuutit terveysuhat mukaan 
luettuina.

Or. fr

Tarkistus 53
Markus Pieper
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Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Unionin toimilla tehostetaan 
jäsenvaltioiden kykyä ehkäistä 
suurkatastrofeja, valmistautua niihin ja 
antaa hätäapua ja minimoidaan siten 
ihmishenkien menetykset ja aineelliset 
tappiot. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän päätöksen 
tavoitetta, vaan se voidaan sen laajuuden 
ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla.

3. Unionin toimilla tehostetaan 
jäsenvaltioiden kykyä ehkäistä 
suurkatastrofeja, valmistautua niihin ja 
antaa hätäapua ja minimoidaan siten 
ihmishenkien menetykset ja aineelliset 
tappiot.

Or. de

Tarkistus 54
Nikos Chrysogelos

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Mekanismi ei vaikuta jäsenvaltioiden 
velvollisuuteen suojella omalla alueellaan 
ihmisiä, ympäristöä ja omaisuutta 
katastrofeilta ja varustaa 
valmiusjärjestelmänsä riittävin resurssein, 
jotta ne voivat selviytyä riittävän hyvin 
laajamittaisista katastrofeista, joita voidaan 
kohtuudella ennakoida tapahtuvaksi ja 
joihin voidaan valmistautua.

5. Mekanismi ei vaikuta jäsenvaltioiden 
velvollisuuteen suojella omalla alueellaan 
ihmisiä, ympäristöä ja omaisuutta 
katastrofeilta ja varustaa 
valmiusjärjestelmänsä riittävällä 
kapasiteetilla ja resursseilla, jotta ne 
voivat selviytyä riittävän hyvin ja 
johdonmukaisella tavalla laajamittaisista 
katastrofeista, joita voidaan kohtuudella 
ennakoida tapahtuvaksi ja joihin voidaan 
valmistautua.

Or. en

Tarkistus 55
Markus Pieper
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Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Mekanismi ei vaikuta jäsenvaltioiden 
velvollisuuteen suojella omalla alueellaan 
ihmisiä, ympäristöä ja omaisuutta 
katastrofeilta ja varustaa 
valmiusjärjestelmänsä riittävin resurssein, 
jotta ne voivat selviytyä riittävän hyvin 
laajamittaisista katastrofeista, joita voidaan 
kohtuudella ennakoida tapahtuvaksi ja 
joihin voidaan valmistautua.

5. Mekanismi ei vaikuta jäsenvaltioiden 
ensisijaiseen velvollisuuteen suojella 
omalla alueellaan ihmisiä, ympäristöä ja 
omaisuutta katastrofeilta ja varustaa 
valmiusjärjestelmänsä riittävin resurssein, 
jotta ne voivat selviytyä riittävän hyvin 
laajamittaisista katastrofeista, joita voidaan 
kohtuudella ennakoida tapahtuvaksi ja 
joihin voidaan valmistautua.

Or. de

Tarkistus 56
Giommaria Uggias

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mekanismi ei vaikuta unionin tai 
Euroopan atomienergiayhteisön voimassa 
olevan asiaan liittyvän lainsäädännön tai 
voimassa olevien kansainvälisten 
sopimusten mukaisiin velvoitteisiin.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 57
Younous Omarjee

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tässä päätöksessä otetaan huomioon 
unionin eristyneiden, syrjäisimpien ja 
muiden alueiden tai saarien erityistarpeet 

3. Tässä päätöksessä otetaan huomioon 
unionin eristyneiden, syrjäisimpien, rajat 
ylittävien ja muiden alueiden tai saarien 
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katastrofitilanteissa. erityistarpeet katastrofitilanteissa. Näillä 
alueilla voidaan tarvita merialueen 
mukaan yhdennettyä lähestymistapaa, 
jotta voidaan varmistaa mahdollisimman 
suuri synergia.

Or. fr

Tarkistus 58
Nikos Chrysogelos

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) saavuttaa katastrofeja vastaan korkea 
suojelun taso ehkäisemällä tai 
vähentämällä katastrofien vaikutuksia ja
edistämällä ennaltaehkäisyn kulttuuria;

(a) saavuttaa katastrofeja vastaan korkea 
suojelun taso ehkäisemällä tai 
vähentämällä katastrofien vaikutuksia,
edistämällä ennaltaehkäisyn kulttuuria ja 
parantamalla pelastuspalvelun ja muiden 
toimivaltaisten yksikköjen yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 59
Nikos Chrysogelos

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) edistys katastrofien avustustoimien 
tehostamisessa mitattuna mekanismin 
puitteissa toteutettujen avustustoimien 
nopeudella ja koordinaatioasteella ja 
annetun avun riittävyydellä kentän 
tarpeisiin.

(c) edistys katastrofien avustustoimien 
tehostamisessa mitattuna mekanismin 
puitteissa toteutettujen avustustoimien ja 
yksiköiden nopeudella ja 
koordinaatioasteella ja annetun avun 
riittävyydellä kentän tarpeisiin.

Or. en
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Tarkistus 60
Giommaria Uggias

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. "katastrofilla" tarkoitetaan tilannetta, 
jolla on tai jolla voi olla haitallisia 
vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön tai 
omaisuuteen;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 61
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. "suurkatastrofilla" tarkoitetaan 
tilannetta, jolla on tai jolla voi olla 
haitallisia vaikutuksia ihmisiin, 
ympäristöön tai omaisuuteen ja jonka 
johdosta voidaan esittää mekanismin 
puitteissa annettavaa apua koskeva pyyntö;

2. "suurkatastrofilla" tarkoitetaan 
luonnonvoimiin liittyvää tapahtumaa, 
joka epätavallisen laajuutensa vuoksi on 
jo vaarantanut tai saattaa välittömästi 
vaarantaa ihmishenkiä ja omaisuutta ja 
jonka torjumiseen kyseisen jäsenvaltion 
omat voimat eivät riitä ja jonka johdosta 
voidaan esittää mekanismin puitteissa 
annettavaa apua koskeva pyyntö.

Or. de

Tarkistus 62
Giommaria Uggias

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. "suurkatastrofilla" tarkoitetaan 2. "katastrofilla" tai "suurkatastrofilla"
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tilannetta, jolla on tai jolla voi olla 
haitallisia vaikutuksia ihmisiin, 
ympäristöön tai omaisuuteen ja jonka 
johdosta voidaan esittää mekanismin 
puitteissa annettavaa apua koskeva pyyntö;

tarkoitetaan tilannetta, jolla on tai jolla voi 
olla haitallisia vaikutuksia ihmisiin, 
ympäristöön tai omaisuuteen ja jonka 
johdosta voidaan esittää mekanismin 
puitteissa annettavaa apua koskeva pyyntö;

Or. it

Tarkistus 63
Nikos Chrysogelos

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. "avustustoimilla" tarkoitetaan toimia, 
jotka toteutetaan mekanismin puitteissa 
suurkatastrofin aikana tai sen jälkeen sen 
välittömien haitallisten vaikutusten 
torjumiseksi;

3. "avustustoimilla" tarkoitetaan toimia, 
jotka toteutetaan mekanismin puitteissa 
suurkatastrofin aikana tai sen jälkeen sen 
välittömien haitallisten vaikutusten 
torjumiseksi kestävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 64
Giommaria Uggias

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. "avustustoimilla" tarkoitetaan toimia, 
jotka toteutetaan mekanismin puitteissa 
suurkatastrofin aikana tai sen jälkeen sen 
välittömien haitallisten vaikutusten 
torjumiseksi;

3. "avustustoimilla" tarkoitetaan toimia, 
jotka toteutetaan mekanismin puitteissa 
katastrofin tai suurkatastrofin aikana tai 
sen jälkeen sen välittömien haitallisten 
vaikutusten torjumiseksi;

Or. it

Tarkistus 65
Markus Pieper
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Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. "yksiköllä" tarkoitetaan etukäteen 
määriteltyä jäsenvaltion voimavarojen 
omavaraista ja itsenäistä, tehtävä- ja 
tarvelähtöistä järjestämistä tai 
jäsenvaltioiden liikkuvaa operatiivista 
ryhmää, jolla on tarvittava henkilöstö ja 
materiaali ja joka voidaan luokitella sen 
toimintaedellytysten perusteella tai niiden 
tehtävien perusteella, jotka se pystyy 
suorittamaan;

7. "yksiköllä" tarkoitetaan etukäteen 
määriteltyä jäsenvaltion voimavarojen 
omavaraista ja itsenäistä, tehtävä- ja 
tarvelähtöistä vapaaehtoista järjestämistä 
tai jäsenvaltioiden liikkuvaa operatiivista 
ryhmää, jolla on tarvittava henkilöstö ja 
materiaali ja joka voidaan luokitella sen 
toimintaedellytysten perusteella tai niiden 
tehtävien perusteella, jotka se pystyy 
suorittamaan;

Or. de

Tarkistus 66
Manfred Weber

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. "riskinhallintasuunnitelmalla"
tarkoitetaan jäsenvaltion valmistelemaa 
suunnitteluvälinettä, jonka avulla 
ennakoidaan riskejä, arvioidaan niiden 
vaikutuksia ja kehitetään, valitaan ja 
toteutetaan toimenpiteitä riskien ja niiden 
vaikutusten vähentämiseksi, niihin 
mukautumiseksi ja niiden lievittämiseksi 
kustannustehokkaasti sekä luodaan 
puitteet eri alojen tai vaarakohtaisten 
riskinhallintavälineiden integroimiseksi 
yhteiseen kokonaissuunnitelmaan;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kansallisten riskinhallintasuunnitelmien esittäminen ei ole tarpeen katastrofeilta 
suojautumisen mekanismissa harjoitettavan tehokkaan yhteistyön kannalta. Mekanismin 
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avulla apujoukkoihin turvautuminen tapahtuu jatkossakin asianomaisen jäsenvaltion 
pyynnöstä. Sen on ilmoitettava pyynnössään, minkä alan apuvoimia se tarvitsee ja miten 
paljon. Komissiolle ei kuulu tämän tarkistaminen eikä pyynnön mukauttaminen kansallisten 
riskinhallintasuunnitelmien perusteella.

Tarkistus 67
Nikos Chrysogelos

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. "riskinhallintasuunnitelmalla"
tarkoitetaan jäsenvaltion valmistelemaa 
suunnitteluvälinettä, jonka avulla 
ennakoidaan riskejä, arvioidaan niiden 
vaikutuksia ja kehitetään, valitaan ja 
toteutetaan toimenpiteitä riskien ja niiden 
vaikutusten vähentämiseksi, niihin 
mukautumiseksi ja niiden lievittämiseksi 
kustannustehokkaasti sekä luodaan puitteet 
eri alojen tai vaarakohtaisten 
riskinhallintavälineiden integroimiseksi 
yhteiseen kokonaissuunnitelmaan;

9. "riskinhallintasuunnitelmalla" 
tarkoitetaan jäsenvaltion valmistelemaa 
suunnitteluvälinettä, jonka avulla 
ennakoidaan riskejä, arvioidaan niiden 
vaikutuksia ja kehitetään, valitaan ja 
toteutetaan kestäviä toimenpiteitä riskien ja 
niiden vaikutusten vähentämiseksi, niihin 
mukautumiseksi ja niiden lievittämiseksi 
kustannustehokkaasti sekä luodaan puitteet 
eri alojen tai vaarakohtaisten 
riskinhallintavälineiden integroimiseksi 
yhteiseen kokonaissuunnitelmaan;

Or. en

Tarkistus 68
Iosif Matula

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta – 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, 
yhteistyön helpottamiseksi sekä 
osaamisen, parhaiden käytäntöjen ja 
tietojen jakamiseksi;

Or. ro
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Tarkistus 69
Nikos Chrysogelos

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta – 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 sekä Euroopan tasolla 
että jäsenvaltioiden kesken 
makroalueiden tai pienalueiden tason 
yhteistyötä, kun alueilla on samanlaiset 
katastrofiriskit;

Or. en

Tarkistus 70
Manfred Weber

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta – 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;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kansallisten riskinhallintasuunnitelmien esittäminen ei ole tarpeen katastrofeilta 
suojautumisen mekanismissa harjoitettavan tehokkaan yhteistyön kannalta. Mekanismin 
avulla apujoukkoihin turvautuminen tapahtuu jatkossakin asianomaisen jäsenvaltion 
pyynnöstä. Sen on ilmoitettava pyynnössään, minkä alan apuvoimia se tarvitsee ja miten 
paljon. Komissiolle ei kuulu tämän tarkistaminen eikä pyynnön mukauttaminen kansallisten 
riskinhallintasuunnitelmien perusteella.
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Tarkistus 71
Iosif Matula

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta – 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, 
niiden keskinäistä koordinointia ja 
täytäntöönpanoa muun muassa antamalla 
ohjeita niiden sisällöstä ja antamalla 
tarvittaessa riittäviä kannustimia;

Or. ro

Tarkistus 72
Nikos Chrysogelos

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta – 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 johdonmukaisuuden ja 
vertailtavuuden parantamiseksi ohjeita 
niiden sisällöstä ja antamalla tarvittaessa 
riittäviä kannustimia;

Or. en

Tarkistus 73
Nikos Chrysogelos

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) lisää tietoisuutta riskien ehkäisemisen 
tärkeydestä ja tukee jäsenvaltioita 
julkisissa tiedotus-, koulutus- ja 
valistustoimissa;

(e) lisää tietoisuutta riskien ehkäisemisen 
tärkeydestä ja tukee jäsenvaltioita sekä 
alue- ja paikallisviranomaisia julkisissa 
tiedotus-, koulutus- ja valistustoimissa;

Or. en

Tarkistus 74
Iosif Matula

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) lisää tietoisuutta riskien ehkäisemisen 
tärkeydestä ja tukee jäsenvaltioita 
julkisissa tiedotus-, koulutus- ja 
valistustoimissa;

(e) lisää tietoisuutta riskien ehkäisemisen 
tärkeydestä ja tukee jäsenvaltioita 
julkisissa tiedotus-, koulutus- ja 
valistustoimissa ja tietoisuuden 
lisäämisessä;

Or. ro

Tarkistus 75
Nikos Chrysogelos

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) edistää unionin varojen käyttöä 
kestävään kriisien ennaltaehkäisyyn ja 
kannustaa jäsenvaltioita ja alueita 
hyödyntämään näitä 
rahoitusmahdollisuuksia;

Or. en
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Tarkistus 76
Younous Omarjee

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) ottaa huomioon erityisesti Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artiklassa tarkoitettujen alueiden 
haavoittuvuuden.

Or. fr

Tarkistus 77
Manfred Weber

Ehdotus päätökseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Riskinhallintasuunnitelmat
1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle riskinhallintasuunnitelmansa 
tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi 
mekanismin puitteissa.
2. Riskinhallintasuunnitelmassa on 
otettava huomioon kansalliset 
riskinarvioinnit ja muut asiaan liittyvät 
riskinarvioinnit, ja sen on oltava 
johdonmukainen muiden kyseisessä 
jäsenvaltiossa voimassa olevien asiaan 
liittyvien suunnitelmien kanssa.
3. Jäsenvaltioiden on viimeistään vuoden 
2016 loppuun mennessä varmistettava, 
että niiden riskinhallintasuunnitelmat 
ovat valmiita ja että ne on toimitettu 
komissiolle ajantasaisessa muodossa.

Or. de
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Perustelu

Kansallisten riskinhallintasuunnitelmien esittäminen ei ole tarpeen katastrofeilta 
suojautumisen mekanismissa harjoitettavan tehokkaan yhteistyön kannalta. Mekanismin 
avulla apujoukkoihin turvautuminen tapahtuu jatkossakin asianomaisen jäsenvaltion 
pyynnöstä. Sen on ilmoitettava pyynnössään, minkä alan apuvoimia se tarvitsee ja miten 
paljon. Komissiolle ei kuulu tämän tarkistaminen eikä pyynnön mukauttaminen kansallisten 
riskinhallintasuunnitelmien perusteella.

Tarkistus 78
Oldřich Vlasák

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle riskinhallintasuunnitelmansa 
tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi 
mekanismin puitteissa.

1. Jäsenvaltioiden on asetettava komission 
saataville riskinarviointiensa ja 
riskinhallintasuunnitelmansa muut kuin 
arkaluonteiset osat viimeistään 
vuonna 2016, jotta unionin mekanismissa 
voidaan varmistaa tietoja ja parhaita 
käytänteitä vaihtamalla tehokkaan ja 
johdonmukaisen lähestymistavan 
soveltaminen kriisien ennaltaehkäisyyn ja 
niihin valmistautumiseen 

Or. en

Tarkistus 79
Luís Paulo Alves

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle riskinhallintasuunnitelmansa 
tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi 
mekanismin puitteissa.

1. Jäsenvaltioiden on toimivaltaisia 
viranomaisiaan kuultuaan, mukaan 
luettuina, alue- ja paikallisviranomaiset, 
toimitettava komissiolle 
riskinhallintasuunnitelmansa tehokkaan 
yhteistyön varmistamiseksi mekanismin 
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puitteissa. On korostettava syrjäisimmille 
alueille, saarialueille, rajat ylittäville 
alueille ja vuoristoalueille annettavaa 
apua, koska niillä ei usein ole riittäviä 
voimavaroja nopeiden avustustoimien 
toteuttamiseen katastrofitilanteissa. 

Or. pt

Tarkistus 80
Oldřich Vlasák

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Riskinhallintasuunnitelmassa on otettava 
huomioon kansalliset riskinarvioinnit ja 
muut asiaan liittyvät riskinarvioinnit, ja sen 
on oltava johdonmukainen muiden 
kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevien
asiaan liittyvien suunnitelmien kanssa.

2. Riskinhallintasuunnitelmassa on otettava 
huomioon kansallisissa 
riskinarvioinneissa analysoidut 
luonnonkatastrofiriskit ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien riskit sekä 
muut kansallisella tai tätä pienemmällä 
tasolla ilmenevät asiaan liittyvät riskit, ja 
sen on oltava johdonmukainen kyseisen 
jäsenvaltion muiden asiaan liittyvien 
suunnitelmien kanssa.

Or. en

Tarkistus 81
Younous Omarjee

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Riskinhallintasuunnitelmassa on otettava 
huomioon kansalliset riskinarvioinnit ja 
muut asiaan liittyvät riskinarvioinnit, ja sen 
on oltava johdonmukainen muiden 
kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevien 
asiaan liittyvien suunnitelmien kanssa.

2. Riskinhallintasuunnitelmassa on otettava 
huomioon kansalliset, alueelliset ja 
paikalliset riskinarvioinnit ja muut asiaan 
liittyvät riskinarvioinnit, ja sen on oltava 
johdonmukainen muiden kyseisessä 
jäsenvaltiossa voimassa olevien asiaan 
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liittyvien suunnitelmien kanssa.

Or. fr

Tarkistus 82
Nikos Chrysogelos

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Riskinhallintasuunnitelmassa on otettava 
huomioon kansalliset riskinarvioinnit ja 
muut asiaan liittyvät riskinarvioinnit, ja sen 
on oltava johdonmukainen muiden 
kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevien 
asiaan liittyvien suunnitelmien kanssa.

2. Riskinhallintasuunnitelmassa on otettava 
huomioon kansalliset, alueelliset ja 
paikalliset riskinarvioinnit ja muut asiaan 
liittyvät riskinarvioinnit, ja sen on oltava 
johdonmukainen muiden kyseisessä 
jäsenvaltiossa voimassa olevien asiaan 
liittyvien suunnitelmien kanssa.

Or. en

Tarkistus 83
Iosif Matula

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Riskinhallintasuunnitelmassa on otettava 
huomioon kansalliset riskinarvioinnit ja 
muut asiaan liittyvät riskinarvioinnit, ja sen 
on oltava johdonmukainen muiden 
kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevien 
asiaan liittyvien suunnitelmien kanssa.

2. Riskinhallintasuunnitelmassa on otettava 
huomioon kansalliset riskinarvioinnit ja 
muut asiaan liittyvät riskinarvioinnit, ja sen 
on oltava johdonmukainen muiden 
kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevien 
asiaan liittyvien suunnitelmien kanssa. 
Jäsenvaltioiden on laadittava strategia, 
jolla koordinoidaan rajat ylittävien 
alueiden riskinhallintasuunnitelmien 
tekemistä. 

Or. ro
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Tarkistus 84
Giommaria Uggias

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta voidaan varmistaa kaikkien 
julkisten laitosten tehokas 
ympäristönsuojeluun osallistuminen, 
jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kaikkiin aiheeseen liittyviin yleisiin tai 
erityisiin kansallisiin, alueellisiin ja 
paikallisiin toimintaohjelmiin on 
sisällytettävä menoerä, joka 
kohdennetaan luonnonilmiöiden ja 
-katastrofien ennaltaehkäisystä 
aiheutuviin kustannuksiin. Komissio pitää 
tarpeellisena, että jäsenvaltioiden alalla 
hyväksymät toimintasuunnitelmat 
laaditaan uudelleen.

Or. it

Tarkistus 85
Oldřich Vlasák

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
vuoden 2016 loppuun mennessä 
varmistettava, että niiden 
riskinhallintasuunnitelmat ovat valmiita 
ja että ne on toimitettu komissiolle 
ajantasaisessa muodossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 86
Younous Omarjee
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Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) perustaa Euroopan hätäapukeskuksen ja 
hallinnoi sitä varmistamalla sen olevan 
toimintavalmiudessa ympäri vuorokauden 
seitsemänä päivänä viikossa ja palvelevan 
jäsenvaltioita ja komissiota mekanismin 
toimintaa varten;

(a) perustaa olemassa olevien kansallisten 
ja alueellisten rakenteiden kanssa yhteen 
sovitetun Euroopan hätäapukeskuksen ja 
hallinnoi sitä varmistamalla sen olevan 
toimintavalmiudessa ympäri vuorokauden 
seitsemänä päivänä viikossa ja palvelevan 
jäsenvaltioita ja komissiota mekanismin 
toimintaa varten;

Or. fr

Tarkistus 87
Iosif Matula

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) edistää katastrofien havaitsemis-, 
ennakkovaroitus- ja hälytysjärjestelmien 
kehittämistä, jotta nopeat avustustoimet 
ovat mahdollisia ja jotta järjestelmät 
saadaan linkitettyä toisiinsa sekä Euroopan 
hätäapukeskukseen ja yhteiseen 
hätäviestintä- ja tietojärjestelmään. Näissä 
järjestelmissä on otettava huomioon 
olemassa olevat ja tulevat tieto-, seuranta-
ja havaintolähteet ja -järjestelmät, joihin 
niiden olisi myös perustuttava;

(c) edistää katastrofien havaitsemis-, 
ennakkovaroitus- ja hälytysjärjestelmien 
kehittämistä ja hälytyskoodien 
standardisointia, jotta nopeat 
avustustoimet ovat mahdollisia ja jotta 
järjestelmät saadaan linkitettyä toisiinsa 
sekä Euroopan hätäapukeskukseen ja 
yhteiseen hätäviestintä- ja 
tietojärjestelmään. Näissä järjestelmissä on 
otettava huomioon olemassa olevat ja 
tulevat tieto-, seuranta- ja havaintolähteet 
ja -järjestelmät, joihin niiden olisi myös 
perustuttava;

Or. ro

Tarkistus 88
Nuno Teixeira
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Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

arvioida apua pyytävän valtion tarpeita, arvioida apua pyytävän valtion tai alueen 
tarpeita,

Or. pt

Tarkistus 89
Nuno Teixeira

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

edistää tarvittaessa hätäapuoperaatioiden 
koordinointia paikan päällä ja pitää 
tarvittaessa ja soveltuvin osin yhteyttä apua
pyytävän valtion toimivaltaisiin 
viranomaisiin,

edistää tarvittaessa hätäapuoperaatioiden 
koordinointia paikan päällä ja pitää 
tarvittaessa ja soveltuvin osin yhteyttä apua 
pyytävän valtion toimivaltaisiin 
kansallisiin tai alueellisiin viranomaisiin,

Or. pt

Tarkistus 90
Iosif Matula

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) luo valmiuden ja pitää yllä valmiutta 
antaa logistista tukea ja apua 
asiantuntijaryhmille, yksiköille ja muille 
mekanismin puitteissa käyttöön otetuille 
avustusvalmiuksille sekä muille toimijoille 
kentällä;

(e) luo valmiuden ja pitää yllä valmiutta 
antaa logistista tukea ja apua 
asiantuntijaryhmille, yksiköille ja muille 
mekanismin puitteissa käyttöön otetuille 
avustusvalmiuksille sekä muille toimijoille 
kentällä ja eristyneillä tai 
vaikeapääsyisillä alueilla toimiville 
vapaaehtoisryhmille;

Or. ro
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Tarkistus 91
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) avustaa jäsenvaltioita sijoittamaan 
ennakoivasti hätäapuresursseja logistisiin 
keskuksiin unionin sisällä;

(f) avustaa jäsenvaltioita logistisesti 
sijoittamaan ennakoivasti 
hätäapuresursseja logistisiin keskuksiin 
unionin sisällä;

Or. de

Tarkistus 92
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yksiköt muodostetaan yhden tai useamman 
jäsenvaltion resursseista.

Yksiköt muodostetaan yhden tai useamman 
jäsenvaltion vapaaehtoisesti käyttöön 
asettamista resursseista.

Or. de

Tarkistus 93
Manfred Weber

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) komissio tuottaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa unionissa ja sen 
ulkopuolella tapahtuvia katastrofeja 
koskevia viiteskenaarioita ottamalla 
huomioon 6 artiklassa tarkoitetut 

(a) komissio tuottaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa unionissa ja sen 
ulkopuolella tapahtuvia katastrofeja 
koskevia viiteskenaarioita;
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riskinhallintasuunnitelmat;

Or. de

Perustelu

Kansallisten riskinhallintasuunnitelmien esittäminen ei ole tarpeen katastrofeilta 
suojautumisen mekanismissa harjoitettavan tehokkaan yhteistyön kannalta. Mekanismin 
avulla apujoukkoihin turvautuminen tapahtuu jatkossakin asianomaisen jäsenvaltion 
pyynnöstä. Sen on ilmoitettava pyynnössään, minkä alan apuvoimia se tarvitsee ja miten 
paljon. Komissiolle ei kuulu tämän tarkistaminen eikä pyynnön mukauttaminen kansallisten 
riskinhallintasuunnitelmien perusteella.

Tarkistus 94
Nikos Chrysogelos

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jäsenvaltioiden on nimettävä ja 
kartoitettava keskeiset olemassa olevat 
valmiudet, joita voidaan käyttää 
skenaarioiden mukaisiin avustustoimiin 
mekanismin puitteissa, ja ilmoitettava ne 
komissiolle;

(b) jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
alueidensa kanssa nimettävä ja 
kartoitettava keskeiset olemassa olevat 
valmiudet, joita voidaan käyttää 
skenaarioiden mukaisiin avustustoimiin 
mekanismin puitteissa, ja ilmoitettava ne 
komissiolle;

Or. en

Tarkistus 95
Patrice Tirolien

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ja jäsenvaltiot määrittävät 
luontoissuorituksina annettavan avun sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden antaman 
humanitaarisen avun rahoituksen 
yhteisvaikutuksen suunnitellessaan 

2. Komissio ja jäsenvaltiot määrittävät 
luontoissuorituksina annettavan avun sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden antaman 
humanitaarisen avun rahoituksen 
yhteisvaikutuksen suunnitellessaan 
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avustusoperaatioita unionin ulkopuolella ja 
varmistavat yhteisvaikutuksen 
toteutumisen.

avustusoperaatioita unionin ulkopuolella ja 
varmistavat yhteisvaikutuksen 
toteutumisen sekä syrjäisimpien alueiden 
näkyvän mukaan ottamisen, kun 
suunnitelmat koskevat niiden elinaluetta.

Or. fr

Tarkistus 96
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 97
Oldřich Vlasák

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 yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa laatuvaatimukset 
valmiuksille, jotka jäsenvaltiot sitovat 
eurooppalaisiin hätäapuvalmiuksiin. 
Jäsenvaltiot vastaavat niiden laadun 
varmistamisesta.

Or. en

Tarkistus 98
Oldřich Vlasák

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Komissio laatii jäsenvaltioiden 
eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
käyttöön antamia valmiuksia varten 
hyväksyntä- ja rekisteröintiprosessin ja 
hallinnoi sitä.

4. Komissio laatii yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa jäsenvaltioiden 
eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
käyttöön antamia valmiuksia varten 
hyväksyntä- ja rekisteröintiprosessin ja 
hallinnoi sitä.

Or. en

Tarkistus 99
Oldřich Vlasák

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos valmiudet otetaan käyttöön, ne 
pysyvät jäsenvaltioiden määräysvallassa ja 
ohjauksessa. Komissio varmistaa eri 
valmiuksien koordinoinnin Euroopan 
hätäapukeskuksen välityksellä. Valmiudet
ovat käytettävissä jäsenvaltioiden 
kansallisiin tarkoituksiin silloin, kun niitä 
ei ole otettu käyttöön operaatioihin 
mekanismin puitteissa.

7. Jäsenvaltioiden eurooppalaisten 
hätäapuvalmiuksien käyttöön asettamat 
avustusvalmiudet ovat aina käytettävissä 
jäsenvaltioiden kansallisiin tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 100
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 101
Petru Constantin Luhan

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) avustamalla jäsenvaltioita 
pääsemään paremmin alueille, joilla on 
suurempi riski joutua hätätilanteisiin.

Or. ro

Tarkistus 102
Iosif Matula

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) perustaa katastrofien ehkäisyä, niihin 
valmistautumista ja avustustoimintaa 
koskevan koulutusohjelman ja 
koulutusverkoston 
pelastuspalveluhenkilöstölle ja muulle 
hätäavun hallintohenkilöstölle, jotta 
koordinoinnin yhteensopivuutta sekä 
yksiköiden ja muiden 8, 9 ja 11 artiklassa 
tarkoitettujen valmiuksien keskinäistä 
täydentävyyttä voidaan tehostaa ja 
7 artiklan d alakohdassa tarkoitettujen 
asiantuntijoiden pätevyyttä voidaan lisätä. 
Ohjelmaan sisältyy yhteisiä kursseja ja 
harjoituksia sekä 
asiantuntijavaihtojärjestelmä, jossa 
henkilöitä voidaan lähettää komennukselle 
muihin jäsenvaltioihin;

(a) perustaa katastrofien ennaltaehkäisyä, 
niihin valmistautumista ja avustustoimintaa 
koskevan koulutusohjelman ja 
koulutusverkoston paikalliselle ja 
alueelliselle pelastuspalveluhenkilöstölle ja 
muulle hätäavun hallintohenkilöstölle, jotta 
koordinoinnin yhteensopivuutta sekä 
yksiköiden ja muiden 8, 9 ja 11 artiklassa 
tarkoitettujen valmiuksien keskinäistä 
täydentävyyttä voidaan tehostaa ja 
7 artiklan d alakohdassa tarkoitettujen 
asiantuntijoiden pätevyyttä voidaan lisätä. 
Ohjelmaan sisältyy yhteisiä kursseja ja 
harjoituksia sekä 
asiantuntijavaihtojärjestelmä, jossa 
henkilöitä voidaan lähettää komennukselle 
muihin jäsenvaltioihin;

Or. ro
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Tarkistus 103
Nikos Chrysogelos

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) ottaa huomioon jäsenvaltioiden 
tarpeet ja edut makroalueiden tai 
pienalueiden tasolla, kun alueilla on 
samanlaiset katastrofiriskit;

Or. en

Tarkistus 104
Nikos Chrysogelos

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 unionissa ja sen ulkopuolella 
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;

Or. en

Tarkistus 105
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

täytäntöönpanoon kaudella 2014–2020 on 
400 000 000 euroa käypinä hintoina.

Or. de

Tarkistus 106
Karin Kadenbach

Ehdotus päätökseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Rahoitusohje tämän päätöksen 
täytäntöönpanoon kaudella 2014–2020 on 
513 000 000 euroa käypinä hintoina. Sekä 
unionissa että sen ulkopuolella 
toteutettavien operaatioiden määrärahat 
määritetään/vahvistetaan tämän puitteissa 
ja ilmenneiden tarpeiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 107
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Rahoituskehyksen otsakkeesta 3 
"Turvallisuus ja kansalaisuus" otetaan 
200 000 000 euroa käypinä hintoina ja 
otsakkeesta 4 "Globaali Eurooppa"
200 000 000 euroa käypinä hintoina.

Or. de

Tarkistus 108
Nikos Chrysogelos
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Ehdotus päätökseksi
20 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tiedottaminen, koulutus ja valistus sekä 
niihin liittyvät tiedonlevitystoimet 
katastrofien unionin kansalaisiin 
kohdistuvien vaikutusten minimoimiseksi 
ja unionin kansalaisten auttamiseksi 
suojautumaan entistä tehokkaammin;

(d) tiedottaminen, koulutus ja valistus sekä 
niihin liittyvät tiedonlevitystoimet 
katastrofien unionin kansalaisiin 
kohdistuvien vaikutusten minimoimiseksi 
ja unionin kansalaisten auttamiseksi 
suojautumaan entistä tehokkaammin ja 
kestävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 109
Nuno Teixeira

Ehdotus päätökseksi
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikki syrjäisimmillä alueilla toteutettavat 
yleiset toimet ovat tukikelpoisia.

Or. pt

Tarkistus 110
Manfred Weber

Ehdotus päätökseksi
21 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) riskinhallintasuunnitelmien ja 
unionin laajuisen riskikatsauksen 
valmistelu;

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Kansallisten riskinhallintasuunnitelmien esittäminen ei ole tarpeen katastrofeilta 
suojautumisen mekanismissa harjoitettavan tehokkaan yhteistyön kannalta. Mekanismin 
avulla apujoukkoihin turvautuminen tapahtuu jatkossakin asianomaisen jäsenvaltion 
pyynnöstä. Sen on ilmoitettava pyynnössään, minkä alan apuvoimia se tarvitsee ja miten 
paljon. Komissiolle ei kuulu tämän tarkistaminen eikä pyynnön mukauttaminen kansallisten 
riskinhallintasuunnitelmien perusteella.

Tarkistus 111
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
21 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) riskinhallintasuunnitelmien ja 
unionin laajuisen riskikatsauksen 
valmistelu;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 112
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
21 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) 11 artiklassa tarkoitettujen 
eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
perustaminen ja ylläpitäminen.

Poistetaan.

Unionin rahoitusosuus tämän alakohdan 
mukaisiin toimiin lasketaan 
valmiuslajikohtaisesti määritettyjen 
yksikkökustannusten muodossa, ja se voi 
olla enintään 25 prosenttia kaikista 
tukikelpoisista kustannuksista;

Or. de
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Tarkistus 113
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
21 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
puutteiden tunnistaminen ja poistaminen 
12 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Tämän alakohdan mukaisesti toteutetut 
toimet perustuvat perinpohjaiseen 
valmiuslajikohtaiseen tarve- ja 
kustannus-hyötyanalyysiin ottamalla 
huomioon asiaankuuluvien riskien 
todennäköisyys ja vaikutus. Unionin 
rahoitusosuus tämän alakohdan 
mukaisista toimista voi olla enintään 
85 prosenttia kaikista tukikelpoisista 
kustannuksista;

Or. de

Tarkistus 114
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
21 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) tarvittavien logististen valmiuksien 
saatavuuden varmistaminen teknistä apua 
ja tukea varten mekanismin puitteissa 
paikalle lähetetyille eurooppalaisille 
hätäapuvalmiuksille, asiantuntijaryhmille 
ja muille yksiköille ja avustusvalmiuksille 
sekä muille toimijoille kentällä;

(i) tarvittavien logististen valmiuksien 
saatavuuden varmistaminen teknistä apua 
ja tukea varten mekanismin puitteissa 
paikalle lähetetyille asiantuntijaryhmille ja 
muille yksiköille ja avustusvalmiuksille 
sekä muille toimijoille kentällä;

Or. de

Tarkistus 115
Markus Pieper
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Ehdotus päätökseksi
22 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 21 artiklan g, h ja i alakohdassa 
tarkoitettujen valmiuksien käyttöön 
ottaminen suurkatastrofin yhteydessä 
Euroopan hätäapukeskuksen kautta 
esitetyn komission pyynnön perusteella;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 116
Nuno Teixeira

Ehdotus päätökseksi
22 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) muut mekanismin kannalta 
tarpeellisiksi katsotut tuki- ja 
täydennystoimenpiteet, joilla pyritään 
saavuttamaan 3 artiklan 1 a kohdassa 
mainitut tavoitteet syrjäisimmillä alueilla 
ja joiden yhteydessä tehdään yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa. 

Or. pt

Tarkistus 117
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
23 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin rahoitustuen osuus 
kuljetusresursseista ja niihin liittyvistä 
logistisista palveluista voi olla enintään 
85 prosenttia kaikista tukikelpoisista 

2. Unionin rahoitustuen osuus 
kuljetusresursseista ja niihin liittyvistä 
logistisista palveluista voi olla enintään 
85 prosenttia kaikista tukikelpoisista 
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kustannuksista. Unionin rahoitustuen 
osuus kuljetusresursseista ja niihin 
liittyvistä logistisista palveluista voi olla 
enintään 100 prosenttia kaikista 
tukikelpoisista kustannuksista, jos jokin 
seuraavista perusteista täyttyy:

kustannuksista.

Or. de

Tarkistus 118
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
23 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kustannukset liittyvät logistisiin 
operaatioihin kuljetuskeskuksissa 
(lastaaminen tai purkaminen ja 
varastotilan vuokraus mukaan luettuina);

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 119
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
23 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kustannukset liittyvät paikallisiin 
kuljetuksiin, joita tarvitaan valmiuksien 
yhdistämisen tai avun koordinoidun 
toimittamisen helpottamiseksi;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 120
Markus Pieper
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Ehdotus päätökseksi
23 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kustannukset liittyvät 21 artiklan g, h 
ja i alakohdassa mainittujen valmiuksien 
kuljetukseen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 121
Nuno Teixeira

Ehdotus päätökseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän päätöksen mukaista rahoitustukea 
saavat toimet eivät saa tukea muista 
unionin rahoitusvälineistä.

Tämän päätöksen mukaista rahoitustukea 
saavat toimet eivät saa tukea muista 
unionin rahoitusvälineistä, lukuun 
ottamatta katastrofiapua, jota annetaan 
syrjäisimmillä alueilla ja alueilla, joilla 
on rasitteita sijaintinsa tai 
väestötilanteensa vuoksi, kuten saari- ja 
vuoristoalueilla ja harvaanasutuilla 
alueilla.

Or. pt

Tarkistus 122
Giommaria Uggias

Ehdotus päätökseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 20 artiklassa ja 21 artiklan a–
f alakohdassa tarkoitettua rahoitustukea 
voidaan myöntää myös Euroopan 
naapuruuspolitiikan alaan kuuluville 
valtioille ja mahdollisille 

Poistetaan.
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ehdokasvaltioille, jotka eivät osallistu 
mekanismin toimintaan.

Or. it

Tarkistus 123
Markus Pieper

Ehdotus päätökseksi
30 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) menettelytavoista, joilla havaitaan 
eurooppalaisissa hätäapuvalmiuksissa 
olevat puutteet ja joilla puutteet poistetaan 
12 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. de


