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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotus päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista on pätevä pohja-asiakirja, jossa 
otetaan huomioon ennaltaehkäisyyn ja reagointiin liittyvät unionin tarpeet tällä alalla. 
Valmistelija pitää myönteisenä komission aikomusta yhdistää pelastuspalvelumekanismi ja 
rahoitusväline, täytäntöönpano mukaan luettuna, samaan asiakirjaan, joka annettiin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätösehdotuksen muodossa. Valmistelija on erityisen tyytyväinen 
ehdotettuihin muutoksiin, joilla yksinkertaistetaan mekanismin käyttöön ottamista koskevia 
sääntöjä ja menettelyjä ja siten lisätään unionin katastrofivalmiuksien tehokkuutta, 
vaikuttavuutta ja johdonmukaisuutta.

Aluekehitysvaliokunnan tarkistuksissa keskitytään pääasiassa tarpeeseen ottaa alueet, 
kaupungit ja paikallisyhteisöt tiiviimmin mukaan, koska itsenäisinä eliminä niillä on 
hätätilanteiden ennaltaehkäisyssä ja hätäavussa keskeinen rooli, jota ei voi jättää huomiotta. 
Tarkistuksissa korostetaan myös raja-alueiden erityistarpeita, koska varsinkin 
reagointivaiheessa niillä on huomattavat mahdollisuudet toteuttaa tehostetusti yhteisiä 
hätätoimia. Unionin varojen käytön yhteydessä kehotetaan luomaan tiiviimpi yhteys 
pelastuspalvelumekanismin ja solidaarisuusrahaston välille, koska tällä alalla on nykyisin 
havaittavissa joustavuuden puutetta.

Valmistelija suosittelee myös, että 11 artiklaa, jossa komissio ehdottaa "eurooppalaisten 
hätäapuvalmiuksien" perustamista, sekä sitä seuraavaa 12 artiklaa tarkasteltaisiin uudelleen 
muun muassa siksi, että kyseistä termiä ei määritellä koko ehdotuksessa. Valmistelijan 
mielestä perustavanlaatuinen ero hätäapuvalmiuksien käytössä jäsenvaltioiden yksikköihin 
perustuvan järjestelmän avulla tai jäsenvaltioiden tarkoitusta varten varaamien 
hätäapuvalmiuksien avulla voidaan nähdä vain siinä, milloin jäsenvaltioilla on mahdollisuus 
ja milloin niillä on velvoite lähettää kansallisia resurssejaan vahinkoa kärsineelle alueelle. 
Lissabonin sopimuksessa määrätään selvästi, että unionilla on valtuudet toimia vain, kun se 
tukee, koordinoi tai täydentää jäsenvaltioiden toimia, mutta ehdotuksen 11 artiklan 
6 kohdassa edellytetään tällaista toimintaa. Tähän kysymykseen liittyy useita turvallisuus- ja 
rahoitusnäkökohtia, muun muassa tarve selvittää, millä tavoin ja missä määrin unioni tukee 
taloudellisesti "eurooppalaisia hätäapuvalmiuksia". Näistä syistä olisi parempi säilyttää 
nykyinen jäsenvaltioiden yksikköihin perustuva järjestelmä, jossa jäsenvaltiot voivat päättää 
vapaaehtoisesti, milloin ja missä ne osallistuvat alueensa ulkopuolella esiintyvien 
suurkatastrofien torjuntaan, ja jossa komissio tukee tai koordinoi jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä hyvin toimivan seuranta- ja tiedotuskeskuksen avulla.

Toinen tärkeä aihe on kysymys kansallisten riskinhallintasuunnitelmien toimittaminen. 
Valmistelija on huolestunut byrokratian lisääntymisestä sekä arkaluonteisten 
turvallisuustietojen epäluotettavan käsittelyn riskistä. Näin ollen hän ehdottaa, että 
jäsenvaltiot eivät toimittaisi komissiolle kriisisuunnitelmia tai muita turvallisuussyistä salassa 
pidettäviä suunnitelmia vaan luettelon kansallisista riskeistä ja järjestelmän, joka koskee 
kansallisia toimia niiden torjumiseksi ja niihin vastaamiseksi.
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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Unionin pelastuspalvelumekanismin 
avulla varmistettavan suojelun olisi 
katettava ensisijaisesti ihmisten mutta 
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 ja sen 
toimivaltaisten viranomaisten, alue- ja 
paikallisviranomaiset mukaan luettuina, 
koska ne ovat lähin taho ongelmia 
ratkaistaessa, avustusvalmiuksia.

Or. cs

Tarkistus 2

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 

(6) Mekanismin olisi sisällettävä yleiset 
poliittiset puitteet unionin katastrofiriskien 
ehkäisytoimia varten tavoitteena korkea 
suojelutaso ja hyvä katastrofien sietokyky 
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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.

ehkäisemällä tai vähentämällä katastrofien 
vaikutuksia ja edistämällä ennaltaehkäisyn 
kulttuuria. On olennaisen tärkeää laatia 
luettelot riskeistä ja ehdottaa 
toimenpiteitä niiden käsittelemiseksi, 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.

Or. cs

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Muita valmistelutoimia ovat 
tarvittaviin lääkintäresursseihin liittyvän 
tiedon kerääminen ja kannustaminen 
uusien tekniikoiden käyttöön. 
Perussopimuksen 346 artiklan mukaisesti 
mitään jäsenvaltiota ei pitäisi velvoittaa 
antamaan tietoja, joiden ilmaisemisen se 
katsoo keskeisten turvallisuusetujensa 
vastaiseksi.

(11) Muita valmistelutoimia ovat 
tarvittaviin lääkintäresursseihin liittyvän 
tiedon kerääminen ja kannustaminen 
uusien tekniikoiden käyttöön. Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
346 artiklan 1 kohdan a alakohdan
mukaisesti mitään jäsenvaltiota ei pitäisi 
velvoittaa antamaan tietoja, joiden 
ilmaisemisen se katsoo keskeisten 
turvallisuusetujensa vastaiseksi.

Or. cs

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Nopean pelastuspalvelutoiminnan 
valmiuden edistämiseksi jatketaan yhden 
tai usean jäsenvaltion resursseista 

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

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 
pelastuspalveluvalmiuksiin.

Or. cs

Tarkistus 5

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 
tietojärjestelmä ja jäsenvaltioiden 
yhteyspisteet. Sen olisi mahdollistettava 
tarkennettujen hätätilannetietojen 
kerääminen, tietojen jakaminen 
jäsenvaltioille ja pelastuspalvelutoimista 
saatujen kokemusten vaihtaminen.

(13) Poistetaan.

Or. cs
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Tarkistus 6

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 
sekä yksilöidä riskit ja määritellä 
toimenpiteet niihin vastaamiseksi. Riskien 
luettelointia voidaan käyttää myös sen 
määrittämiseksi, onko jäsenvaltioissa 
käytettävissä olevissa 
pelastuspalveluvalmiuksissa puutteita.

Or. cs

Tarkistus 7

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 ja -
infrastruktuurin saatavuutta on 
parannettava, jotta nopean 
toimintavalmiuden kehittämistä voidaan 
tukea unionin tasolla. Unionin olisi 
tuettava ja täydennettävä jäsenvaltioiden 
toimia helpottamalla jäsenvaltioiden 
kuljetuskaluston yhdistämistä.
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Or. cs

Tarkistus 8

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 ja menettelyjä, jotka 
neuvosto tai sen toimivaltaiset elimet 
vahvistavat, jotta mekanismin käytettävissä 
olisi sotilaallisia valmiuksia siviiliväestön 
suojelemiseksi.

Or. cs

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Lisäksi on otettava huomioon tarve 
tarjota rahoitusapua nopeasti ja 
joustavasti, jos katastrofi ylittää vahinkoa 
kärsineen jäsenvaltion tai sen alue- tai 
paikallishallinnon viranomaisten 
valmiudet. Tässä yhteydessä on syytä 
korostaa mahdollisuutta käyttää varoja 
solidaarisuusrahastosta, josta maksettava 
tuki on tarkoitettu luonnonkatastrofeista 
kärsiville jäsenvaltioille ja ehdokasmaille. 
Solidaarisuusrahaston toteutus olisi 
liitettävä paremmin 
pelastuspalvelumekanismin toimintaan.

Or. cs
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Tarkistus 10

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 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.

(22) Pelastuspalvelun perusperiaatteena 
olisi oltava ongelmien ratkaiseminen 
hallinnon mahdollisimman alhaisella 
tasolla. Laajojen operaatioiden yhteydessä 
jäsenvaltiot eivät kuitenkaan 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 
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.

Or. cs
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Tarkistus 11

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, 
terroritekojen seuraukset, teknologian 
aiheuttamat onnettomuudet ja 
säteilyonnettomuudet sekä 
ympäristökatastrofit, meren pilaantuminen 
ja akuutit terveysuhat mukaan luettuina.

Or. cs

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tätä päätöstä ei sovelleta toimiin, jotka 
on toteutettu [asetuksen (EY) N:o 
1717/2006, asetuksen (EY) N:o 1257/96, 
asetuksen (EY) N:o 1406/2002 ja 
terveyden, sisäasioiden ja oikeuden alan 
toimintaohjelmia koskevan unionin 
lainsäädännön] mukaisesti.

7. Tätä päätöstä ei sovelleta toimiin, jotka 
on toteutettu [asetuksen (EY) 
N:o 1717/2006, asetuksen (EY) 
N:o 1257/96, asetuksen (EY) 
N:o 1406/2002 ja terveyden, sisäasioiden 
ja oikeuden alan toimintaohjelmia 
koskevan unionin lainsäädännön] 
mukaisesti ja muun unionin sellaisen 
lainsäädännön mukaisesti, joka ei liity 
tähän asiaan.

Or. cs
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Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 9 kohta

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. "riskiluettelolla ja riskejä koskevilla 
toimenpiteillä" 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 kattavaan riskiluetteloon ja 
riskejä koskeviin toimenpiteisiin;

Or. cs

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 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) tukee jäsenvaltioiden riskiluettelojen ja 
riskejä koskevien toimenpiteiden
kehittämistä muun muassa antamalla 
ohjeita niiden sisällöstä;

Or. cs
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Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Riskinhallintasuunnitelmat Riskiluettelot ja riskejä koskevat 
toimenpiteet

Or. cs

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kansalliset riskiluettelot ja 
riskejä koskevat toimenpiteet tehokkaan 
yhteistyön varmistamiseksi mekanismin 
puitteissa.

Or. cs

Tarkistus 17

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.

Poistetaan.

Or. cs
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Tarkistus 18

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.

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

Or. cs

Tarkistus 19

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 
riskinhallintasuunnitelmat;

(a) komissio tuottaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa unionissa tapahtuvia 
katastrofeja koskevia viiteskenaarioita 
ottamalla huomioon 6 artiklassa tarkoitetut 
riskiluettelot ja riskejä koskevat 
toimenpiteet;

Or. cs

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaiset hätäapuvalmiudet Poistetaan.
1. Perustetaan eurooppalaiset 
hätäapuvalmiudet jäsenvaltioiden 
ennakkoon sitomien avustusvalmiuksien 
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vapaaehtoisen reservin muodossa.
2. Komissio määrittää yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa viiteskenaarioiden 
pohjalta eurooppalaisiin 
hätäapuvalmiuksiin tarvittavien 
valmiuksien lajit ja määrän, jäljempänä 
’valmiustavoitteet’.
3. Komissio määrittää eurooppalaisiin 
hätäapuvalmiuksiin sidottavien 
valmiuksien laatuvaatimukset. 
Jäsenvaltiot vastaavat niiden laadun 
varmistamisesta.
4. Komissio laatii jäsenvaltioiden 
eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
käyttöön antamia valmiuksia varten 
hyväksyntä- ja rekisteröintiprosessin ja 
hallinnoi sitä.
5. Jäsenvaltiot nimeävät ja rekisteröivät 
vapaaehtoisesti valmiudet, jotka ne sitovat 
eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
käyttöön. Kahden tai useamman 
jäsenvaltion tarjoamien monikansallisten 
yksikköjen rekisteröinnistä huolehtivat 
kaikki asianomaiset jäsenvaltiot yhdessä.
6. Eurooppalaisiin hätäapuvalmiuksiin 
rekisteröidyt valmiudet ovat käytettävissä 
hätäapuoperaatioihin mekanismin 
puitteissa Euroopan hätäapukeskuksen 
kautta esitetystä komission pyynnöstä. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle mahdollisimman nopeasti, jos 
on olemassa pakottavia syitä, jotka estävät 
niitä antamasta valmiuksiaan käyttöön 
tietyssä hätätilanteessa.
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.
8. Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, 
että eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien 
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avustustoimilla on asianmukainen 
näkyvyys.

Or. cs

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Puutteet valmiuksissa Poistetaan.
1. Komissio seuraa edistystä 
valmiustavoitteiden saavuttamisessa ja 
yksilöi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
eurooppalaisissa hätäapuvalmiuksissa 
olevat puutteet.
2. Komissio tukee jäsenvaltioita 
valmiuksissa olevien puutteiden 
poistamisessa soveltuvimmalla ja 
mahdollisimman kustannustehokkaalla 
tavalla muun muassa
(a) menettelytavat, joilla jäsenvaltioita 
tuetaan niiden avustusvalmiuksien 
kehittämisessä, joita eurooppalaisista 
hätäapuvalmiuksista ei ole lainkaan tai 
riittävästi saatavissa; tai
(b) kehittämällä avustusvalmiuksia 
unionin tasolla, jos se on 
kustannustehokkainta, yhteiseksi 
puskuriksi yhteisiä riskejä vastaan.
3. Asianomaiset jäsenvaltiot määräävät 
tämän artiklan mukaisesti kehitetyistä 
valmiuksista ja hallinnoivat niitä. 
Komissio laatii komission ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden välisiä 
sopimuksia varten sopimusmallit. 
Valmiuksia hallinnoivat jäsenvaltiot ovat 
vastuussa niiden rekisteröinnistä 
kansallisten menettelyjen mukaisesti.
4. Valmiudet ovat osa eurooppalaisia 
hätäapuvalmiuksia. Ne ovat käytettävissä 
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hätäapuoperaatioihin mekanismin 
puitteissa Euroopan hätäapukeskuksen 
kautta esitetystä komission pyynnöstä. 
Valmiudet ovat käytettävissä niitä 
hallinnoivien jäsenvaltioiden kansallisiin 
tarkoituksiin silloin, kun niitä ei ole otettu 
käyttöön mekanismin puitteissa.
5. Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, 
että tämän artiklan mukaisesti kehitetyillä 
valmiuksilla on asianmukainen näkyvyys.
6. Komissio tiedottaa joka toinen vuosi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
edistyksestä, jota on saavutettu 
valmiustavoitteiden suhteen, ja puutteista, 
joita eurooppalaisissa 
hätäapuvalmiuksissa edelleen on.
7. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksiä 
antamalla määritellä näiden valmiuksien 
kehittämistä, hallintoa, ylläpitoa ja niiden 
saattamista kaikkien jäsenvaltioiden 
käyttöön mekanismin välityksellä 
koskevat
(a) menettelytavat, joilla jäsenvaltioita 
tuetaan niiden avustusvalmiuksien 
kehittämisessä, joita eurooppalaisista 
hätäapuvalmiuksista ei ole lainkaan tai 
riittävästi saatavissa;
(b) menettelytavat, joilla kehitetään 
avustusvalmiuksia unionin tasolla 
yhteiseksi puskuriksi yhteisiä riskejä 
vastaan;
(c) menettelytavat, joilla a ja b 
alakohdassa mainittuja valmiuksia 
hallinnoidaan ja niitä pidetään yllä;
(d) menettelytavat, joilla a ja b 
alakohdassa mainitut valmiudet annetaan 
kaikkien jäsenvaltioiden käyttöön 
mekanismin välityksellä.
8. Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Or. cs
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Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rahoitusohje tämän päätöksen 
täytäntöönpanoon kaudella 2014–2020 on 
455 000 000 euroa käypinä hintoina.

Or. cs

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
21 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) riskinhallintasuunnitelmien ja 
unionin laajuisen riskikatsauksen 
valmistelu;

Poistetaan.

Or. cs


