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29.5.2018 A8-0180/71 

Tarkistus  71 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Unionin pelastuspalvelumekanismi 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) On tarpeen vahvistaa yhteisiä 

mahdollisuuksia varautua katastrofeihin ja 

reagoida niihin erityisesti keskinäisen tuen 

kautta Euroopassa. Sen lisäksi, että 

vahvistetaan mahdollisuuksia, jotka ovat 

tarjolla eurooppalaisten 

hätäapuvalmiuksien eli ’vapaaehtoisen 

reservin’ kautta, josta tästedes käytetään 

nimitystä ’Euroopan 

pelastuspalvelureservi’, komission olisi 

myös perustettava rescEU-reservi. Siihen 

olisi sisällytettävä nopeasti käyttöön 

saatavia hätäapuvalmiuksia, joilla voidaan 

reagoida maastopaloihin, suuriin tulviin 

ja maanjäristyksiin, sekä Maailman 

terveysjärjestön normien mukainen 

kenttäsairaala lääkintäryhmineen. 

(6) On tarpeen vahvistaa yhteisiä 

mahdollisuuksia varautua katastrofeihin ja 

reagoida niihin erityisesti keskinäisen tuen 

kautta Euroopassa. Sen lisäksi, että 

vahvistetaan mahdollisuuksia, jotka ovat 

tarjolla eurooppalaisten 

hätäapuvalmiuksien eli ’vapaaehtoisen 

reservin’ kautta, josta tästedes käytetään 

nimitystä ’Euroopan 

pelastuspalvelureservi’, komission olisi 

myös perustettava rescEU-reservi. Siihen 

olisi sisällytettävä nopeasti käyttöön 

saatavia hätäapuvalmiuksia, joilla voidaan 

reagoida riskeihin, joilla on erittäin 

vakavia vaikutuksia unionin kansalaisten 

henkeen, terveyteen ja omaisuuteen. Tältä 

osin alue- ja paikallisviranomaiset on 

tarpeen ottaa asianmukaisesti mukaan 

tämän päätöksen mukaisesti toteutettaviin 

toimiin, sillä ne ryhtyvät ensimmäisinä 

toimiin katastrofin jälkeen. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/72 

Tarkistus  72 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Unionin pelastuspalvelumekanismi 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

6 artikla – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”a) kehitettävä riskinarviointeja 

kansallisella tai asianmukaisella 

paikallisella tasolla ja toimitettava ne 

komissiolle viimeistään 22 päivänä 

joulukuuta 2018 ja sen jälkeen joka kolmas 

vuosi; 

”a) kehitettävä riskinarviointeja 

kansallisella tai asianmukaisella 

paikallisella tasolla ja toimitettava 

yhteenveto niiden olennaisista tekijöistä 
komissiolle viimeistään 22 päivänä 

joulukuuta 2018 ja sen jälkeen joka viides 

vuosi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 346 artiklaa, jolla taataan, 

että mikään jäsenvaltio ei ole velvollinen 

antamaan tietoja, joiden ilmaisemisen se 

katsoo keskeisten turvallisuusetujensa 

vastaiseksi; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/73 

Tarkistus  73 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Unionin pelastuspalvelumekanismi 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

12 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siihen sisältyvät seuraavat 

valmiudet: 

2. Siihen sisältyvät jäsenvaltioissa jo 

olemassa olevien voimavarojen lisäksi 

tulevat valmiudet, jotka yksilöidään 

sellaisiin katastrofiriskeihin liittyvissä 

avustusvalmiuksissa olevien 

tunnustettujen ja asianmukaisesti 

arvioitujen puutteiden perusteella, joilla 

on erittäin vakavia vaikutuksia unionin 

kansalaisten henkeen, terveyteen ja 

omaisuuteen. Todettujen puutteiden 

perusteella rescEU:hun kuuluvat 

vähintään seuraavat valmiudet: 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/74 

Tarkistus  74 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Unionin pelastuspalvelumekanismi 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

13 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 9 a)  Lisätään 13 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 ”2 a.  Suorittaessaan 1 kohdassa 

säädettyjä tehtäviä komissio ja 

jäsenvaltiot varmistavat, että koulutus- ja 

pätevöitymisprosesseissa sekä riskien 

vähentämistä ja hätäapua koskevissa 

oppaissa otetaan huomioon 

sukupuolinäkökulma ja keskitytään 

erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 

väkivallan ehkäisemiseen ja torjumiseen.” 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/75 

Tarkistus  75 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Unionin pelastuspalvelumekanismi 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a alakohta 

Päätös N:o 1313/2013/EU 

21 artikla – 1 kohta – j alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”j) rescEU:n perustaminen, hallinnointi 

ja ylläpito 12 artiklan mukaisesti;” 

”j) rescEU:n perustaminen, hallinnointi 

ja ylläpito 12 artiklan mukaisesti 

edellyttäen, että: 

 i) rescEU:n valmiuksien tarve on 

vahvistettu riskinarvioinneilla, 

 ii) 12 artiklassa säädetty puutteiden 

tunnistamisprosessi osoittaa, että nämä 

valmiudet eivät ole jäsenvaltioiden 

käytettävissä, 

 iii) ennen toiminnan käynnistämistä on 

laadittu rescEU:n vaikutustenarviointi, 

 iv) näiden valmiuksien rahoitus on 

kustannustehokasta;” 

Or. en 

 

 


