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Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin 
pelastuspalvelumekanismista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2019)0125),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 
kohdan sekä 196 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C8-0114/2019),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. kesäkuuta 2019 antaman 
lausunnon1,

– on kuullut alueiden komiteaa,

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ilmasto- ja 
ympäristöhätätilasta2,

– ottaa huomioon Sendain kehyksen katastrofiriskien vähentämiseksi 2015─2030,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon kehitysvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A9-0080/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0078.
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kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Ilmastonmuutos johtaa 
luonnonkatastrofien yleistymiseen, 
voimistumiseen ja vaikeutumiseen 
kaikkialla maailmassa, ja kehitysmaat, 
erityisesti vähiten kehittyneet maat ja 
pienet kehittyvät saarivaltiot, ovat 
erityisen haavoittuvia yhtäältä siksi, että 
niillä on rajalliset valmiudet sopeutua 
ilmastonmuutoksen seurauksiin ja hillitä 
niitä sekä reagoida ilmastoon liittyviin 
katastrofeihin, ja toisaalta siksi, että ne 
ovat maantieteellisesti alttiita tulville, 
kuivuudelle ja metsäpaloille.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Komission ehdotuksella Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
päätöksen N:o 1313/2013/EU 
muuttamisesta pyritään parantamaan 
kollektiivista valmiutta varautua ja 
reagoida katastrofeihin lujittamalla 
Euroopan pelastuspalvelureservin 
tarjoamia mahdollisuuksia. Tähän kuuluu 
unionin operaatioissa käytettävän 
avustusvalmiuksien reservin ’rescEU’ 
perustaminen ja ennaltaehkäisyn alalla 
sovellettavien toimenpiteiden lujittaminen.

(2) Komission ehdotuksella Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
päätöksen N:o 1313/2013/EU 
muuttamisesta pyritään parantamaan 
kollektiivista valmiutta varautua ja 
reagoida asianmukaisesti ja ripeästi 
katastrofeihin lujittamalla Euroopan 
pelastuspalvelureservin tarjoamia 
mahdollisuuksia. Tähän kuuluu unionin 
operaatioissa käytettävän 
avustusvalmiuksien reservin ’rescEU’ 
perustaminen sekä luonnonkatastrofien ja 
ihmisen aiheuttamien katastrofien ja 
humanitaaristen kriisien ennaltaehkäisyn 
sekä niihin varautumisen ja niitä 
koskevien avustustoimien aloilla 
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sovellettavien toimenpiteiden lujittaminen.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Joka vuosi Eurooppaa koettelevat 
metsäpalot, jotka tuhoavat tuhansia 
hehtaareja metsää ja vaativat 
kuolonuhreja. Vuonna 2017 unionin 
pelastuspalvelumekanismi aktivoitiin 
18 kertaa Euroopassa syntyneisiin 
metsäpalojen aiheuttamiin hätätilanteisiin 
reagoimiseksi. Portugali, Italia, 
Montenegro, Ranska ja Albania saivat 
mekanismin kautta apua metsäpalojen 
torjuntaan. Mekanismi aktivoitiin myös 
Chilen hallituksen pyynnöstä. Unioni 
pystyi auttamaan Chileä selviytymään 
historiansa pahimmista metsäpaloista 
Portugalin, Espanjan ja Ranskan tuella 
sekä yhdeksästä asiantuntijasta 
koostuneen unionin 
pelastuspalveluryhmän tuella. Vuonna 
2019 unionin pelastuspalvelumekanismi 
aktivoitiin viisi kertaa metsäpalojen 
torjumiseksi Euroopassa. Ruotsista tuli 
kaksi pyyntöä ja Portugalista, Kreikasta ja 
Latviasta kustakin yksi. Unioni lähetti 
avuksi yhteensä viisi lentokonetta, kuusi 
helikopteria, yli 400 palomiestä ja 
miehistön jäsentä sekä 69 ajoneuvoa.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Unionin 
pelastuspalvelumekanismin ja 
jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
Galileon kaltaisia unionin 
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infrastruktuureja. Galileo on 
ensimmäinen maailmanlaajuinen 
erityisesti siviilikäyttöön Euroopassa ja 
kaikkialla maailmassa suunniteltu 
satelliittinavigointi- ja 
paikannusinfrastruktuuri, ja sitä voidaan 
käyttää myös muilla aloilla kuten 
hätätilanteiden hallinnassa, mukaan 
lukien varhaisvaroitusjärjestelmissä. 
Galileon asiaankuuluviin palveluihin 
kuuluu hätäpalvelu, jossa lähetetään 
signaalien avulla varoituksia tiettyjä 
alueita koskevista luonnonkatastrofeista 
tai muista hätätilanteista. Jäsenvaltioita 
olisi kannustettava käyttämään kyseistä 
palvelua, sillä sen avulla niiden 
kansalaisia voitaisiin suojella paremmin. 
Kun ne päättävät käyttää sitä, niiden olisi 
järjestelmän validoimiseksi määritettävä 
ja ilmoitettava komissiolle kansalliset 
viranomaiset, jotka on valtuutettu 
käyttämään kyseistä hätäpalvelua.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Sen lisäksi, että metsäpalot 
uhkaavat tai tuhoavat ihmishenkiä, 
elinkeinoja ja biologista 
monimuotoisuutta, ne aiheuttavat myös 
runsaasti hiilidioksidipäästöjä ja 
vähentävät maapallon kykyä sitoa hiiltä, 
mikä pahentaa ilmastonmuutosta 
entisestään. Erityisen huolestuttavia ovat 
tilanteet, joissa tulipalo tuhoaa 
aarniometsiä, kuten äskettäin tapahtui 
tietyillä alueilla päiväntasaajalla. 
Metsäpalojen kaltaisten ilmastoon 
liittyvien katastrofien lisääntyminen 
edellyttää unionin 
pelastuspalvelumekanismin operaatioiden 
tehostamista unionin ulkopuolella.
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Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) On tarpeen tehostaa 
osallistujavaltioiden ennaltaehkäisy- ja 
varautumistoimia muun muassa 
kannustamalla niitä parantamaan 
katastrofien ennaltaehkäisyä ja niihin 
varautumista koskevaa tutkimusta sekä 
parantamaan katastrofeja koskevien 
tietojen laatua ja saatavuutta.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Vesivarojen turvaaminen on 
olennaisen tärkeää ilmastokestävyyden 
kannalta. Jäsenvaltioiden olisi 
kartoitettava olemassa olevat vesivarat, 
jotta voidaan edesauttaa niiden 
sopeutumista ilmastonmuutokseen ja 
parantaa väestön kykyä selviytyä 
ilmastoon liittyvistä uhkista, kuten 
kuivuudesta, tulipaloista tai tulvista.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Unionin ja sen jäsenvaltioiden 
olisi pystyttävä antamaan apua aina, kun 
se on tarpeen ihmishenkien ja 
luonnonvarojen suojelemiseksi. Jotta 
tuettaisiin jäsenvaltioita avun 
antamisessa, Euroopan 
pelastuspalvelureserviä olisi siksi edelleen 
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lujitettava yhteisrahoittamalla käyttöön 
annettujen voimavarojen 
toimintakustannuksia samojen 
käyttöönottoa koskevien sääntöjen nojalla 
sekä unionin alueella että sen 
ulkopuolella.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) RescEU-valmiuksien perustamista, 
käyttöönottoa ja käyttöä varten tarvitaan 
riittävät määrärahat.

(4) RescEU-valmiuksien perustamista, 
käyttöönottoa ja käyttöä varten tarvitaan 
riittävät määrärahat. Ottaen huomioon 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 349 artiklan sekä EU:n 
syrjäisimpien alueiden alueelliset 
rajoitukset olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota näille alueille laitteiden 
hankinnan helpottamiseksi osoitettujen 
rescEU:n rahoitussitoumusten määrään.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Erityisen avustusvalmiusreservin 
perustaminen kokoaa yhteen kriisiryhmiä, 
asiantuntijoita ja välineistöä, joita 
jäsenvaltiot pitävät aina valmiina EU:n 
pelastuspalveluoperaatioita varten. 
Näiden ryhmien on täytettävä tiukat 
laatu- ja luotettavuuskriteerit, jotka 
mahdollistavat yhteentoimivuuden.

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) Unionin olisi voitava parantaa 
kykyään hallita uhkia, joita äärimmäisten 
sääilmiöiden yleistymisestä on Euroopan 
ympäristökeskuksen (EYK) raportissa 
”Euroopan ympäristö – tila ja näkymät 
2020” (SOER 2020) ennustettu 
aiheutuvan. On olennaisen tärkeää, että 
rahoitusvarat käytetään optimaalisella ja 
avoimella tavalla.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Päätöksen N:o 1313/2013/EU 
19 artiklassa vahvistetut rahoituspuitteet on 
saatettava ajan tasalle ja korvattava uusilla 
luvuilla, jotka esitetään vuosien 2021–2027 
monivuotista rahoituskehystä koskevassa 
komission ehdotuksessa11.

(6) Jotta unionin 
pelastuspalvelumekanismin rahoittamista 
voitaisiin jatkaa seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen kattamalla ajanjaksolla, 
päätöksen N:o 1313/2013/EU 19 artiklassa 
vahvistetut rahoituspuitteet olisi saatettava 
ajan tasalle ja korvattava uusilla luvuilla, 
jotka esitetään vuosien 2021–2027 
monivuotista rahoituskehystä koskevassa 
komission ehdotuksessa11.

_________________ _________________
11 COM(2018) 321 final. 11 COM(2018) 321 final.

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jotta voidaan lisätä joustavuutta ja 
toteuttaa talousarvio optimaalisesti, tässä 
päätöksessä olisi säädettävä välillisestä 
hallinnoinnista talousarvion 
toteuttamismenetelmänä, kun se on 
perusteltua kyseisen toimen luonteen ja 
sisällön vuoksi.
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Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Unionin olisi voitava tukea 
jäsenvaltioita osarahoittamalla rescEU:n 
valmiuksien kehittämistä, vuokraus, 
liisaus tai ostaminen mukaan lukien. 
Tämä lisäisi merkittävästi unionin 
pelastuspalvelumekanismin 
vaikuttavuutta, sillä näin voitaisiin 
varmistaa, että valmiuksia on saatavilla 
tilanteissa, joissa ei muutoin pystyttäisi 
takaamaan tehokkaita avustustoimia, 
erityisesti kun on kyse laajamittaisista 
katastrofeista, jotka vaikuttavat 
merkittävään määrään jäsenvaltioita. 
Valmiuksien yhteishankintamenettelyn 
pitäisi tuoda mittakaavaetuja ja parantaa 
koordinointia katastrofeihin reagoitaessa. 
Kun komissio järjestää ja toteuttaa 
yhteishankintamenettelyn jäsenvaltioiden 
hyväksi, se ei itse hanki laillista 
omistusoikeutta yhteisesti hankittaviin 
valmiuksiin.

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Päätöksen N:o 1313/2013/EU liite 
I ei ole riittävän joustava, jotta unioni 
voisi asianmukaisesti mukauttaa 
ennaltaehkäisyn, varautumisen ja 
avustustoimien rahoitusta. 
Katastrofiriskien hallinnan eri vaiheisiin 
kohdennettava rahoitus on määritettävä 
etukäteen. Tämä estää unionia 
mukautumasta katastrofihallinnan 
ennakoimattomuuteen.

Poistetaan.
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Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jotta rescEU-valmiudet olisivat 
toimintakykyiset, unionin 
pelastuspalvelumekanismin puitteissa 
toteutettavien toimien rahoittamiseksi on 
asetettu saataville lisää määrärahoja. On 
tärkeää huolehtia tarvittavasta 
joustavuudesta, jonka turvin unioni pystyy 
reagoimaan tehokkaasti katastrofien 
ennakoimattomuuteen, ja säilyttää 
samalla tietty ennustettavuus tässä 
päätöksessä asetettujen tavoitteiden 
toteuttamisessa. On tärkeää saavuttaa 
tarvittava tasapaino näiden tavoitteiden 
toteuttamisessa. Liitteessä I esitettyjen 
prosenttiosuuksien saattamiseksi ajan 
tasalle uudistetun unionin 
pelastuspalvelumekanismin 
painopisteiden mukaisesti komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Ennaltaehkäisy- ja 
varautumistoimiin olisi kohdennettava 
merkittävästi varoja, jotta voidaan 
varmistaa jatkuvat investoinnit, tehostetut 
toimet ja pitkän aikavälin kestävyys näissä 
katastrofihallinnan vaiheissa.
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Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Unionin 
pelastuspalvelumekanismi perustuu 
jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden 
edistämiseen. Kun tapahtuu 
ennakoimattomia ilmastonmuutokseen 
liittyviä katastrofeja, mekanismin avulla 
voidaan hallinnoida operatiivisiin 
haasteisiin ja vaatimuksiin vastaamiseen 
tarvittavia keinoja. Sen vuoksi uusi 
erityinen avustusvalmiusreservi ja sen 
operatiiviset toiminnot on hajautettava eri 
jäsenvaltioihin eri jäsenvaltioiden 
tarpeiden ja katastrofialttiuden 
mukaisesti. Toisin sanoen reservien 
sijoituspaikasta päätettäessä olisi 
asetettava etusijalle ne jäsenvaltiot, joihin 
ilmastonmuutos ja sen myötä katastrofien 
yleistyminen ja voimakkuus vaikuttavat 
eniten, jotta varmistetaan tehokkaampi ja 
nopeampi reagointi.

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Unionin, joka on Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön 
OECD:n kehitysapukomitean jäsen, olisi 
edelleen noudatettava OECD:n 
kehitysapukomitean virallista kehitysapua 
koskevia sääntöjä, myös toteuttaessaan 
asiaankuuluvia toimia unionin 
pelastuspalvelumekanismin kautta.
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Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
eurooppalaisten lääkintäapujoukkojen 
puitteissa järjestettyjä yhteisiä resursseja, 
joiden avulla käsitellään tilanteita, joissa 
on paljon palovammojen uhreja.

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1) Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”d a) optimoida toimet tarkkailun, 
hälytykseen varautumisen, hälytyksen ja 
hätätilan aikana parhaiden 
riskinhallintakäytäntöjen mukaisesti;”

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
4 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a) Lisätään 4 artiklaan alakohta 
seuraavasti:
”10 a. ’pelastustyöntekijöillä’ 
tarkoitetaan ammattilaisia, jotka tulevat 
ensimmäisenä katastrofialueelle 
tarjoamaan välittömiä tukipalveluja 
avustus- ja pelastustoimien aikana ja 
joihin kuuluvat muun muassa 
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hätätilanteiden hallintaan sekä 
kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen liittyvä henkilöstö, 
palomiehet ja julkisen sektorin 
työntekijät;”

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 b alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
9 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 b) Lisätään 9 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”9 a. Kun Galileossa tarjottava 
hätäpalvelu tulee saataville, kukin 
jäsenvaltio voi käyttää sitä. 
Kun jäsenvaltio päättää käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
hätäpalvelua, sen on määritettävä ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
viranomainen, joka on valtuutettu 
käyttämään kyseistä hätäpalvelua.”

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 c alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
9 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 c) Lisätään 9 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”10 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaisia toimia sen 
varmistamiseksi, että pelastustyöntekijät 
ovat asianmukaisesti varustettuja ja 
varautuneita reagoimaan mihin tahansa 
1 artiklassa tarkoitettuun 
katastrofitilanteeseen.”
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Perustelu

Jos pelastustyöntekijöitä ei suojella, he voivat joutua katastrofin ja/tai hyökkäysten uhreiksi ja 
vaarantaa kykynsä hoitaa uhreja asianmukaisesti.

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 d alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 d) Korvataan 12 artiklan 3 kohdan 
1 alakohta seuraavasti:

Jäsenvaltiot ostavat, vuokraavat tai 
liisaavat rescEU:n valmiuksia. Komissio 
voi myöntää jäsenvaltioille tätä varten 
suoria avustuksia ilman ehdotuspyyntöjä. 
Jos komissio hankkii rescEU:n 
valmiuksia jäsenvaltioiden puolesta, 
sovelletaan yhteishankintamenettelyä. 
Unionin taloudellinen apu myönnetään 
unionin varainhoitosääntöjen mukaisesti.

”Jäsenvaltiot ostavat, vuokraavat tai 
liisaavat rescEU:n valmiuksia. Komissio 
voi myöntää jäsenvaltioille tätä varten 
suoria avustuksia ilman ehdotuspyyntöjä. 
Unionin taloudellinen apu myönnetään 
unionin varainhoitosääntöjen mukaisesti. 
Ottaen huomioon komission oikeus 
päättää rescEU:n valmiuksien 
käyttöönotosta ja käytöstä poistamisesta 
tämän artiklan 6 kohdan mukaisesti, 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 165 artiklan säännöksiä 
yhteishankintamenettelyistä soveltuvin 
osin.
_____________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä, asetusten 
(EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 
1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, 
(EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 
1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, 
(EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja 
päätöksen N:o 541/2014/EU 
muuttamisesta sekä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 
(EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).”
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Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 e alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
12 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 e) Lisätään 12 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta 
seuraavasti:
”Yhteishankintamenettelyä sovellettaessa 
komission ei edellytetä itse ostavan, 
vuokraavan tai liisaavan yhteisesti 
hankittavia valmiuksia.”

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 f alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
12 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 f) Korvataan 12 artiklan 3 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:

rescEU:n valmiudet ovat niiden 
jäsenvaltioiden hallussa, jotka ostavat, 
vuokraavat tai liisaavat kyseiset valmiudet. 
Yhteishankintamenettelyn yhteydessä 
rescEU:n valmiudet ovat niiden 
jäsenvaltioiden hallussa, joiden puolesta ne 
hankitaan.

”rescEU:n valmiudet ovat niiden 
jäsenvaltioiden hallussa, jotka ostavat, 
vuokraavat tai liisaavat kyseiset valmiudet. 
Yhteishankintamenettelyä sovellettaessa 
rescEU:n valmiudet ovat niiden 
jäsenvaltioiden hallussa, joiden hyväksi ne 
hankitaan.”

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 g alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
13 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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-1 g) Lisätään 13 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”f a) sellaisten erityiseen 
avustusasiantuntemukseen perustuvien 
valmiuksien luominen, joita voidaan 
käyttää kulttuuriperintöön vaikuttavissa 
katastrofeissa.”

Perustelu

Kiinnitetään enemmän huomiota kulttuuriperinnön suojeluun katastrofien aikana. 
Kulttuuriperintökohteet ja -muistomerkit tarvitsevat erityiskohtelua. Muussa tapauksessa 
vaarana on, että hätätoimista aiheutuu enemmän haittaa kuin hyötyä. Verkoston olisi 
varmistettava, että kulttuuriperintöasiantuntijat osallistuvat koulutukseen ja 
varautumistoimiin.

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan ensimmäinen kohta 
seuraavasti:

Poistetaan. 

”1. Rahoituspuitteet unionin mekanismin 
täytäntöönpanoa varten kaudella 2021–
2027 ovat 1 400 000 000 euroa käypinä 
hintoina.”;

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) lisätään kohta seuraavasti:
”1 a. Rahoituspuitteet unionin 
mekanismin täytäntöönpanoa varten 
kaudella 2021–2027 ovat 
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1 400 000 000 euroa käypinä hintoina.”;

Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a b alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
19 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

a b) korvataan 3 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:

Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta 
määrärahasta voidaan kattaa myös 
sellaisiin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, 
tarkastus- ja arviointitoimiin liittyviä 
kuluja, joita tarvitaan unionin mekanismin 
hallinnoimiseen ja sen tavoitteiden 
saavuttamiseen.

”Edellä 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetusta 
määrärahasta voidaan kattaa myös 
sellaisiin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, 
tarkastus- ja arviointitoimiin liittyviä 
kuluja, joita tarvitaan unionin mekanismin 
hallinnoimiseen ja sen tavoitteiden 
saavuttamiseen.”

Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
19 artikla – 4, 5 ja 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) kumotaan 4, 5 ja 6 kohta. Poistetaan.

Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta(uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
19 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

b a) korvataan 4 kohta seuraavasti:
4. Edellä 1 kohdassa vahvistetut 
rahoituspuitteet jaetaan kaudella 2014–
2020 liitteessä I esitettyjen 

”4. Edellä 1 kohdassa vahvistetut 
rahoituspuitteet jaetaan kaudella 2014–
2020 liitteessä I olevassa 1 kohdassa 
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prosenttiosuuksien ja periaatteiden 
mukaisesti.

esitettyjen prosenttiosuuksien ja kyseisen 
liitteen 3 kohdassa esitettyjen periaatteiden 
mukaisesti.”;

Tarkistus 34

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b b alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
19 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) Lisätään kohta seuraavasti:
”4 a. Edellä 1 a kohdassa vahvistetut 
rahoituspuitteet jaetaan kaudella 2021–
2027 liitteessä I olevassa 2 kohdassa 
esitettyjen prosenttiosuuksien ja kyseisen 
liitteen 3 kohdassa esitettyjen 
periaatteiden mukaisesti.”;

Tarkistus 35

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b c alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
19 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

b c) korvataan 5 kohta seuraavasti:
5. Komissio tarkastelee liitteessä I 
esitettyä jaottelua 34 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetun 
väliarviointikertomuksen tulosten 
perusteella. Siirretään komissiolle valta 
antaa tarvittaessa ja tämän arvion tulosten 
perusteella delegoituja säädöksiä 
30 artiklan mukaisesti kunkin liitteessä I 
esitetyn luvun mukauttamiseksi yli 8 ja 
enintään 16 prosenttiyksiköllä. Nämä 
delegoidut säädökset annetaan 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017.

”5. Komissio tarkastelee liitteessä I 
esitettyä jaottelua 34 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin tulosten perusteella. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
tarvittaessa ja talousarvion toteutukseen 
vaikuttavien odottamattomien 
tapahtumien tai rescEU-valmiuksien 
perustamisen perusteella delegoituja 
säädöksiä 30 artiklan mukaisesti liitteen I 
muuttamiseksi kunkin liitteessä I olevassa 
1 ja 2 kohdassa esitetyn luvun 
mukauttamiseksi yli 10 
prosenttiyksikköä.”; 
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Tarkistus 36

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 1alakohta – 1 d b alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
19 artikla – 6 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

b d) korvataan 6 kohta seuraavasti:
6. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä, jos avustustoimiin 
käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen tarkistus on 
erittäin kiireellisissä tapauksissa 
välttämätöntä, kunkin liitteessä I esitetyn 
luvun mukauttamiseksi yli 8 ja enintään 
16 prosenttiyksikköä käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen puitteissa ja 
31 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

”6. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 30 artiklan 
mukaisesti, jos avustustoimiin 
käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen tarkistus on 
erittäin kiireellisissä tapauksissa 
välttämätöntä, liitteen I muuttamiseksi 
kunkin liitteessä I olevassa 1 ja 2 kohdassa 
esitetyn luvun mukauttamiseksi yli 
10 prosenttiyksikköä käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen puitteissa ja 
31 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.”;

Tarkistus 37

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
20 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii viestintästrategian, jotta 
unionin mekanismin puitteissa toteutettujen 
toimien konkreettiset tulokset olisivat 
kansalaisten nähtävissä.

Komissio laatii viestintästrategian, jotta 
unionin mekanismin puitteissa toteutettujen 
toimien konkreettiset tulokset olisivat 
kansalaisten nähtävissä. Komissio kehittää 
myös yhdessä paikallisviranomaisten 
kanssa toimenpiteitä ottaen huomioon 
unionin mekanismin toiminnan 
parantamiseksi kerätyt ehdotukset.

Tarkistus 38

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
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Päätös N:o 1313/2013/EU
20 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio toteuttaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa ja toimintaa 
paikallisviranomaisten kanssa 
koordinoiden tiedotus- ja 
ennaltaehkäisytoimenpiteitä paikallisen 
väestön hyväksi. Näitä toimia toteutetaan 
säännöllisesti, jotta väestö voi reagoida 
välittömästi katastrofin sattuessa.

Tarkistus 39

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
23 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a) korvataan 23 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Unionin osuus Euroopan 
pelastuspalvelureservin käyttöön 
ennakkoon sidottuihin valmiuksiin 
annetusta rahoitustuesta on enintään 
75 prosenttia kustannuksista, joita aiheutuu 
valmiuksien käytöstä, kuljetus mukaan 
lukien, jos on kyse katastrofista tai 
välittömästi uhkaavasta katastrofista 
unionissa tai osallistuvassa valtiossa.

”2. Unionin osuus Euroopan 
pelastuspalvelureservin käyttöön 
ennakkoon sidottuihin valmiuksiin 
annetusta rahoitustuesta on enintään 
75 prosenttia kustannuksista, joita aiheutuu 
valmiuksien käytöstä, kuljetus mukaan 
lukien, jos on kyse katastrofista tai 
välittömästi uhkaavasta katastrofista 
unionissa tai unionin ulkopuolella tai 
osallistuvassa valtiossa, merentakaiset 
maat ja alueet mukaan lukien.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Tarkistus 40

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
23 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2 b) kumotaan 23 artiklan 3 kohta.

Perustelu

Tarkistusta 5 tarvitaan, jotta unionin ulkopuolella tapahtuvan katastrofin varalta Euroopan 
pelastuspalvelureserviin ennalta sidottujen valmiuksien rahoitustukea koskevan tarkistuksen 4 
mahdollinen hyväksyminen ei aiheuttaisi epäjohdonmukaisuuksia.

Tarkistus 41

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
25 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 c) korvataan 25 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Komissio toteuttaa unionin 
rahoitustuen asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 mukaisesti.

”1. Komissio toteuttaa unionin 
rahoitustukea hallinnoiden sitä suoraan 
asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 
mukaisesti tai välillisesti kyseisen 
asetuksen 62 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettujen elinten kanssa. 
Rahoitustuen toteuttamistapaa valittaessa 
etusijalle asetetaan suora hallinnointi. Jos 
se on toimen luonteen ja sisällön vuoksi 
perusteltua, komissio voi käyttää välillistä 
hallinnointia. Siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 30 artiklan 
mukaisesti sellaisten unionin mekanismin 
puitteissa toteutettavien toimien 
vahvistamiseksi, jotka voidaan toteuttaa 
välillistä hallinnointia käyttäen.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)
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Tarkistus 42

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) kumotaan 2 kohta; Poistetaan.

Tarkistus 43

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
30 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

a a) korvataan 2 kohta seuraavasti:
2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka 19 artiklan 5 ja 
6 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2027 saakka 19 artiklan 5 ja 
6 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.

Tarkistus 44

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 21 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

4. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 19 artiklan 
5 ja 6 kohdassa, 21 artiklan 3 kohdassa ja 
25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
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säädösten pätevyyteen. mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Tarkistus 45

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
30 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Edellä olevan 21 artiklan 3 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella 
kuukaudella.”

”Edellä olevan 19 artiklan 5 ja 6 kohdan, 
21 artiklan 3 kohdan ja 25 artiklan 
1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.”

Tarkistus 46

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) Poistetaan liite I. Poistetaan.

Tarkistus 47

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
Liite I
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Nykyinen teksti Tarkistus

4 a) Korvataan liite I seuraavasti:
Liite I ”Liite I 

Määrärahojen prosenttiosuudet 
19 artiklan 1 ja 1 a kohdassa 
tarkoitetuista unionin mekanismin 
täytäntöönpanoa varten varatuista 
rahoituspuitteista ja niitä koskevat 
periaatteet

Määrärahojen prosenttiosuudet 19 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun unionin mekanismin 
täytäntöönpanoa varten varatuista 
rahoituspuitteista

1. Määrärahojen prosenttiosuudet 
19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
unionin mekanismin täytäntöönpanoa 
varten varatuista rahoituspuitteista 
kaudella 2014–2020

Ennaltaehkäisy: 20 % +/- 8 
prosenttiyksikköä

Ennaltaehkäisy: 10 % +/- 10 
prosenttiyksikköä

Varautuminen: 50 % +/- 8 
prosenttiyksikköä

Varautuminen: 65 % +/- 10 
prosenttiyksikköä

Avustustoimet: 30 % +/- 8 
prosenttiyksikköä

Avustustoimet: 25 % +/- 10 
prosenttiyksikköä

2. Määrärahojen prosenttiosuudet 
19 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetuista 
unionin mekanismin täytäntöönpanoa 
varten varatuista rahoituspuitteista 
kaudella 2021–2027
Ennaltaehkäisy: 8 % +/- 10 
prosenttiyksikköä
Varautuminen: 80 % +/- 10 
prosenttiyksikköä
Avustustoimet: 12 % +/- 10 
prosenttiyksikköä

Periaatteet 3. Periaatteet

Komissio antaa tämän päätöksen 
täytäntöönpanossa etusijan toimille, joille 
tässä päätöksessä on asetettu määräaika, 
ennen tämän määräajan päättymistä 
tavoitteena saada toimi toteutettua 
kyseisessä määräajassa.

Komissio antaa tämän päätöksen 
täytäntöönpanossa etusijan toimille, joille 
tässä päätöksessä on asetettu määräaika, 
ennen tämän määräajan päättymistä 
tavoitteena saada toimi toteutettua 
kyseisessä määräajassa.”
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PERUSTELUT

Yksi ilmeisimmistä ilmastonmuutoksen ilmenemismuodoista on sään ääri-ilmiöiden 
yleistyminen. Se on tuonut mukanaan seurauksia, joita ei muutama vuosi sitten olisi voitu 
kuvitellakaan, ja vaatinut paljon ihmishenkiä joka vuosi.

Tulvia, joita aiemmin esiintyi Euroopassa kerran vuosisadassa, esiintyy nyt kymmenen vuoden 
välein tai jopa useammin. Metsäpalot ovat tuhonneet satojatuhansia hehtaareja maata Etelä-
Euroopassa ja vaatineet vuosina 2017 ja 2018 yli 200 kuolonuhria Portugalissa ja Kreikassa. 
Ongelma ei kuitenkaan enää rajoitu pelkästään eteläisiin maihin. Vuonna 2018 laajalle levinnyt 
kuivuus Pohjois-Euroopassa aiheutti Baltian maissa, Ruotsissa ja Saksassa metsäpaloja, 
jollaisia ei ollut juuri koskaan ennen nähty. Hirmumyrskyt aiheuttivat laajoja tuhoja eri puolilla 
maailmaa, myös eräiden jäsenvaltioiden merentakaisilla alueilla.

Euroopan unioni ei jäänyt toimettomaksi tämän uhan edessä. Se perusti vuonna 2013 Euroopan 
pelastuspalvelumekanismin auttamaan jäsenvaltioita selviytymään yhä yleistyvistä 
luonnonkatastrofeista. Sen tehtävänä oli pääasiassa koordinoida apua tarvitsevien 
jäsenvaltioiden ja sellaisten jäsenvaltioiden resursseja, jotka pystyvät toimittamaan henkilöstöä 
ja välineistöä vapaaehtoisen reservin kautta. 

Sillä oli kuitenkin vain rajalliset resurssit ja rajalliset valmiudet reagoida tietyntyyppisiin 
luonnonkatastrofeihin. Suurin ongelma oli se, että yksikään maa ei ollut halukas sijoittamaan 
rahaa erittäin kalliisiin laitteisiin ja materiaaleihin, joita tarvittiin tiettyjen melko harvinaisten 
tilanteiden varalta. Samanaikaisesti tarpeet olivat yleensä suuremmat kuin saatavilla olevat 
resurssit, kun eteen tuli sen kaltaisia katastrofeja kuin kesän metsäpalot tai tulvat, jotka yleensä 
aiheutuvat sääolosuhteista ja joita mitä todennäköisimmin esiintyy useammassa jäsenvaltiossa 
yhtä aikaa.

Kesän 2017 jälkeen kävi selväksi, että mekanismi ei nykyisessä muodossaan ole vastaan 
tulevien haasteiden tasalla. Kuten puheenjohtaja Juncker oli jo ilmoittanut unionin tilaa 
käsitelleessä puheessaan syyskuussa 2017, komissio ehdotti huomattavasti parannettua 
mekanismia sen varmistamiseksi, että Eurooppa voi suojella kansalaisiaan tehokkaasti eikä vain 
osoittaa myötätuntoa uhreille.

Maaliskuussa 2019 annetun uuden oikeudellisen kehyksen mukaisesti perustimme kansallisten 
resurssien vapaaehtoisen reservin lisäksi rescEU:n, yleiseurooppalaisen reservin, johon kuuluu 
palonsammutuslentokoneita ja -helikoptereita, erikoislääkintätarvikkeita ja -laitteita sekä muita 
resursseja. Jäsenvaltiot huolehtivat näiden hankkimisesta, ja komissio kattaa 80–90 prosenttia 
kaikista hankinta- ja ylläpitokustannuksista. Joissakin tapauksissa rahoitusta voidaan antaa jopa 
100 prosenttia. Jäsenvaltiot voivat vapaasti käyttää näitä resursseja omiin tarkoituksiinsa, mutta 
ne eivät voi kieltäytyä antamasta niitä, jos niitä tarvitaan muualla Euroopassa muiden apua 
tarvitsevien maiden auttamiseksi.

Ennaltaehkäisytarkoituksiin tarvitsemme vielä tietoa kansallisten riskinarviointien ja 
kansallisten riskivalmiusraporttien pääkohdista. Lisäksi komissiolla on oikeus tarkastella 
mekanismia usein käyttävien maiden ennaltaehkäisysuunnitelmia ja ehdottaa tarvittaessa 
muutoksia tai lisätoimenpiteitä. 
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Tässä lainsäädäntöehdotuksessa esittelijä pyrkii varmistamaan, että tällä jäsenvaltioiden välistä 
solidaarisuutta edistävällä mekanismilla on tarvittava rahoitus ja institutionaalinen kehys, jotta 
se voi toimia tehokkaasti seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa vuosina 2021–
2027.

Jotta tähän päästään, rahoitusta olisi esittelijän mielestä myönnettävä vähintään komission alun 
perin ehdottamat 1,4 miljardia euroa. Kyseisellä kaudella hankitaan kaikki rescEU:ta varten 
tarvittavat uudet laitteet, materiaalit ja resurssit, joista suuri osa maksaa erittäin paljon. 
Palonsammutuslentokoneiden ja -helikoptereiden lisäksi on päätetty hankkia erityisiä 
lääkinnällisiä laitteita, joiden kustannukset katetaan kokonaan EU:n talousarviosta. 
Mekanismin on myös kyettävä reagoimaan sekä luonnonkatastrofeihin että ihmisen 
aiheuttamiin katastrofeihin. Kaikista näistä syistä uudelle ohjelmakaudelle ehdotettu rahoitus 
olisi säilytettävä nykyisellä tasolla.

Tämän rahoituksen käytön avoimuuden lisäämiseksi esittelijä ehdottaa, että palautetaan liite, 
jonka säännöksissä täsmennetään ennaltaehkäisyyn, varautumiseen ja avustustoimiin 
osoitettavat prosenttiosuudet. Kun otetaan huomioon viime vuoden uudelleentarkastelussa esiin 
tullut merkittävä muutos ja se, että tulvien ja metsäpalojen kaltaisten luonnonkatastrofien 
ennaltaehkäisyhankkeita rahoitetaan pääasiassa muista EU:n välineistä, ehdotetaan kuitenkin, 
että rahoitus jaetaan uudelleen siten, että huomattavasti suurempi määrä kohdennetaan 
varautumiseen, mukaan lukien rescEU:n voimavarojen hankinta. Se antaa komissiolle myös 
enemmän joustovaraa tehdä tarvittavia muutoksia seuraavien seitsemän vuoden aikana.

Esittelijä on myös yhtä mieltä siitä, että samoja rahoitussääntöjä olisi sovellettava 
vapaaehtoisen reservin voimavarojen käyttöönottoon niin unionissa kuin sen ulkopuolella. 
Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen haaste, ja sen vaikutukset ovat nähtävissä kaikkialla. 
Euroopan on kyettävä auttamaan myös kolmansia maita aina pyydettäessä tai auttamaan 
hirmumyrskyjen aiheuttamien vahinkojen tai trooppisten metsien tuhoutumisen korjaamisessa, 
sillä ne vaikuttavat koko planeetan tilaan.

Esittelijä katsoo myös, että on tarpeen käyttää kaikkia Euroopan unionin käytettävissä olevia 
resursseja kansalaisten suojelemiseksi missä tahansa jäsenvaltiossa, kuten Galileo-
satelliittijärjestelmää hätätilanteista ilmoittamiseksi, jos ihmisten henki on vaarassa. 
Jäsenvaltiot eivät saisi antaa tämän mahdollisuuden valua hukkaan. Tietojen ja ohjeiden 
lähettäminen Galileo-järjestelmän kautta voi elintärkeällä tavalla auttaa ehkäisemään tai 
vähentämään ihmishenkien menetyksiä.

Lopuksi esittelijä haluaisi korostaa, että Euroopan pelastuspalvelumekanismin ja rescEU:n 
rahoittaminen on investointi tulevaisuuteen ja auttaa varmistamaan, että Euroopan unioni ja sen 
jäsenvaltiot ovat valmiita ja kykeneviä käsittelemään tehokkaasti ilmastonmuutoksen ja sään 
ääri-ilmiöiden seurauksia.
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KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin 
pelastuspalvelumekanismista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

Valmistelija: Lukas Mandl

LYHYET PERUSTELUT

Kehitysvaliokunnan lausuntoluonnoksen soveltamisala on rajallinen sen jälkeen, kun unionin 
pelastuspalvelumekanismista annettua päätöstä 1313/2013/EU muutettiin merkittävästi 
13. maaliskuuta 2019 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 
2019/420. Siinä pyritään korostamaan mekanismin kolmea tärkeää näkökohtaa seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027. Ne liittyvät mekanismin aktivointiin unionin 
ulkopuolella ja humanitaaristen kriisien yhteydessä.

Lausuntoluonnoksessa korostetaan ensinnäkin tarvetta vahvistaa mekanismin valmiuksia 
ilmastoon liittyvissä luonnonkatastrofeissa, erityisesti metsäpaloissa, joille kehitysmaat ovat 
erityisen alttiita.

Toiseksi ehdotuksella pyritään lisäämään unionin rahoitustukea Euroopan 
pelastuspalvelureserviin ennakkoon sidottuihin valmiuksiin, joita käytetään unionin 
ulkopuolella tapahtuviin katastrofeihin vastaamiseksi. Sekä neuvoston kannan että 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 
mietintöluonnoksen mukaisesti ehdotetaan, että unioni rahoittaisi jopa 75 prosenttia 
valmiuksien käyttökustannuksista, kuljetukset mukaan luettuina, mikä olisi samalla tasolla 
unionin sisäisten aktivointitoimien kanssa.

Kolmanneksi edellytetään humanitaaristen toimijoiden kuulemista ennen ihmisen 
aiheuttamiin katastrofeihin tai vaikeisiin hätätilanteisiin vastaamista.
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TARKISTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos johtaa 
luonnonkatastrofien yleistymiseen, 
voimistumiseen ja vaikeutumiseen 
kaikkialla maailmassa ja että kehitysmaat 
- erityisesti vähiten kehittyneet maat ja 
pienet kehittyvät saarivaltiot - ovat 
erityisen haavoittuvia yhtäältä siksi, että 
niillä on rajalliset valmiudet sopeutua 
ilmastonmuutoksen seurauksiin ja hillitä 
niitä sekä reagoida ilmastoon liittyviin 
katastrofeihin, ja toisaalta siksi, että ne 
ovat maantieteellisesti alttiita tulville, 
kuivuudelle ja metsäpaloille.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Komission ehdotuksella Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
päätöksen N:o 1313/2013/EU 
muuttamisesta pyritään parantamaan 
kollektiivista valmiutta varautua ja 
reagoida katastrofeihin lujittamalla 
Euroopan pelastuspalvelureservin 
tarjoamia mahdollisuuksia. Tähän kuuluu 
unionin operaatioissa käytettävän 
avustusvalmiuksien reservin ’rescEU’ 
perustaminen ja ennaltaehkäisyn alalla 
sovellettavien toimenpiteiden lujittaminen.

(2) Komission ehdotuksella Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
päätöksen N:o 1313/2013/EU 
muuttamisesta pyritään parantamaan 
kollektiivista valmiutta varautua ja 
reagoida riittävästi ja oikea-aikaisesti 
katastrofeihin lujittamalla Euroopan 
pelastuspalvelureservin tarjoamia 
mahdollisuuksia. Tähän kuuluu unionin 
operaatioissa käytettävän 
avustusvalmiuksien reservin ’rescEU’ 
perustaminen ja ennaltaehkäisyn alalla 
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sovellettavien toimenpiteiden lujittaminen.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Sen lisäksi, että metsäpalot 
uhkaavat tai tuhoavat elämää, elinkeinoja 
ja biologista monimuotoisuutta, ne 
aiheuttavat myös suuria 
hiilidioksidipäästöjä ja vähentävät 
maapallon kykyä sitoa hiiltä, mikä 
pahentaa ilmastonmuutosta entisestään. 
Erityisen huolestuttavia ovat tilanteet, 
joissa tulipalot tuhoavat aarniometsiä, 
kuten äskettäin tapahtui tietyillä alueilla 
päiväntasaajalla. Metsäpalojen kaltaisten 
ilmastoon liittyvien katastrofien 
lisääntyminen edellyttää unionin 
pelastuspalvelumekanismin operaatioiden 
tehostamista unionin ulkopuolella.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jotta voidaan maksimoida 
avoimuus ja vastuuvelvollisuus unionin 
kansalaisia kohtaan, myös mitattaessa 
unionin edistymistä kohti virallisen 
kehitysavun 0,7 prosentin tavoitetta, 
komission olisi annettava ohjeita siitä, 
kuinka suurta osuutta menoista se 
suosittelisi käytettäväksi muutetun 
unionin pelastuspalvelumekanismin 
kautta, ja siitä, mikä olisi katsottava 
viralliseksi kehitysavuksi. Tällaisissa 
ohjeissa olisi otettava tarkasti huomioon 
OECD:n kehitysapukomitean (DAC) 
virallista kehitysapua koskevat säännöt ja 
noudatettava niitä kaikilta osin, ja niissä 
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olisi ilmoitettava, olisiko käytettävä 
kansainvälisen avun avoimuutta koskevan 
aloitteen (IATI) kaltaisia menetelmiä.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Unionin, joka on OECD:n 
kehitysapukomitean jäsen, olisi edelleen 
noudatettava OECD:n 
kehitysapukomitean virallista kehitysapua 
koskevia sääntöjä, myös toteuttaessaan 
asiaankuuluvia toimia unionin 
pelastuspalvelumekanismin kautta.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
16 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1) korvataan 16 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Tämän artiklan mukaiset 
avustustoimet voidaan toteuttaa joko 
itsenäisinä avustustoimina tai 
osallistumalla kansainvälisen järjestön 
johtamaan avustustoimeen. Unionin 
koordinointi yhdennetään täysin 
Yhdistyneiden kansakuntien 
humanitaaristen asiain 
koordinointitoimiston (Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs, 
jäljempänä 'OCHA') suorittaman yleisen 
koordinoinnin kanssa ja sen johtoasemaa 
kunnioittaen. Jos kyseessä on ihmisen 
aiheuttama katastrofi tai monitahoinen 
hätätilanne, komissio varmistaa, että 
avustustoimet ovat humanitaarista apua 

2. Tämän artiklan mukaiset 
avustustoimet voidaan toteuttaa joko 
itsenäisinä avustustoimina tai 
osallistumalla kansainvälisen järjestön 
johtamaan avustustoimeen. Unionin 
koordinointi yhdennetään täysin 
Yhdistyneiden kansakuntien 
humanitaaristen asiain 
koordinointitoimiston (Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs, 
jäljempänä 'OCHA') suorittaman yleisen 
koordinoinnin kanssa ja sen johtoasemaa 
kunnioittaen. Jos kyseessä on ihmisen 
aiheuttama katastrofi tai monitahoinen 
hätätilanne, komissio kuulee 
humanitaarisia toimijoita ennen 
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koskevan eurooppalaisen konsensuksen* 
mukaisia ja että humanitaarisia periaatteita 
kunnioitetaan.

tilanteeseen puuttumista ja varmistaa, että 
avustustoimet ovat humanitaarista apua 
koskevan eurooppalaisen konsensuksen 
mukaisia* ja että humanitaarisia 
periaatteita kunnioitetaan.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
23 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a) korvataan 23 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Unionin osuus Euroopan 
pelastuspalvelureservin käyttöön 
ennakkoon sidottuihin valmiuksiin 
annetusta rahoitustuesta on enintään 
75 prosenttia kustannuksista, joita aiheutuu 
valmiuksien käytöstä, kuljetus mukaan 
lukien, jos on kyse katastrofista tai 
välittömästi uhkaavasta katastrofista 
unionissa tai osallistuvassa valtiossa.

2. Unionin osuus Euroopan 
pelastuspalvelureservin käyttöön 
ennakkoon sidottuihin valmiuksiin 
annetusta rahoitustuesta on enintään 
75 prosenttia kustannuksista, joita aiheutuu 
valmiuksien käytöstä, kuljetus mukaan 
lukien, jos on kyse katastrofista tai 
välittömästi uhkaavasta katastrofista 
unionissa tai unionin ulkopuolella.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)
Päätös N:o 1313/2013/EU
23 artiklan 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 b) kumotaan 23 artiklan 3 kohta.

Perustelu

Tarkistusta 5 tarvitaan, jotta unionin ulkopuolella tapahtuvan katastrofin varalta Euroopan 
pelastuspalvelureserviin ennalta sidottujen valmiuksien rahoitustukea koskevan tarkistuksen 4 
hyväksyminen ei aiheuttaisi epäjohdonmukaisuuksia.
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ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Pascal Canfin
Puheenjohtaja
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Bryssel

Asia: Younous Omarjeen työjärjestyksen 143 artiklan mukainen lausunto 
päätöslauselmaesityksestä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (COM(2019)0125 – 
C8-0114/2019 – (2019/0070 (COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Aluekehitysvaliokuntaa on pyydetty antamaan lausunto valiokunnallenne edellä mainitusta 
ehdotuksesta. Valiokunta on päättänyt lähettää lausunnon kirjeen muodossa. Lausunto 
hyväksyttiin 21. tammikuuta 2020 pidetyssä valiokunnan kokouksessa äänin 35 puolesta, 
0 vastaan ja 0 tyhjää1.

Komission ehdotus on luonteeltaan tekninen ja rajoittuu päätöksen N:o 1313/2013/EU 
19 artiklan talousarviosäännöksiin, jotka on päivitettävä ja korvattava vuosien 2021–2027 
monivuotisessa rahoituskehyksessä esitetyillä uusilla luvuilla.

Kaikki talousarviovaikutukset vastaavat REGI-valiokunnan 26. huhtikuuta 2018 antamassa 
lausunnossa ehdotettuja tarkistuksia. Valiokuntamme kannattaa erityisesti tavoitetta vahvistaa 
jäsenvaltioiden ja EU:n kykyä toimia katastrofien yhteydessä perustamalla erityinen 
avustusvalmiuksien reservi (rescEU), perustamalla pelastuspalvelun osaamisverkosto ja 
vahvistamalla yhteistyötä naapurimaiden kanssa.

Kun otetaan huomioon unionin pelastuspalvelumekanismin merkitys katastrofiriskien 
hallinnassa ja tarve vahvistaa mekanismia ohjelmakaudella 2021–2027, aluekehitysvaliokunta 
ei vastusta komission ehdotusta, jossa vahvistetaan mekanismin tukemiseen tarvittavat 
määrärahat.

Kunnioittavasti

Younous OMARJEE

1 Äänestykseen osallistuivat seuraavat valiokunnan jäsenet: François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal 
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