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Arvoisa puheenjohtaja

Kehitysvaliokuntaa on pyydetty antamaan edellä mainitussa menettelyssä lausunto 
valiokunnallenne. Valiokunnan koordinaattorit päättivät kokouksessaan 29. kesäkuuta 2020 
antaa kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

Kehitysvaliokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 15. heinäkuuta 2020. 
Viimeksi mainitussa kokouksessa1 se päätti pyytää asiasta vastaavaa ympäristöasioiden, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään tekstiin 
jäljempänä esitetyt tarkistukset.

Kunnioittavasti

Tomas Tobé

1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Tomas Tobé (puheenjohtaja ja valmistelija), Pierrette 
Herzberger-Fofana (1. varapuheenjohtaja), Chrysoula Zacharopoulou (3. varapuheenjohtaja), Erik Marquardt (4. 
varapuheenjohtaja). Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, 
Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica 
Silvana González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Ádám Kósa, Pierfrancesco Majorino, 
Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Miguel Urbán Crespo, 
Bernhard Zimniok.
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TARKISTUKSET

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 ei ole riittävän kehittyneitä 
valmiuksia sopeutua ilmastonmuutoksen 
seurauksiin ja hillitä niitä sekä reagoida 
ilmastoon liittyviin katastrofeihin, ja 
toisaalta siksi, että ne ovat 
maantieteellisesti alttiita tulville, 
kuivuudelle ja metsäpaloille.

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Metsäpalot uhkaavat ihmisten 
henkeä ja toimeentuloa sekä biologista 
monimuotoisuutta, aiheuttavat runsaita 
hiilipäästöjä ja vähentävät maapallon 
kykyä sitoa hiiltä, mikä pahentaa 
entisestään ilmastonmuutosta. Erityistä 
huolta aiheuttavat tilanteet, joissa tulipalo 
tuhoaa aarniometsiä tai radioaktiivisesti 
saastuneita alueita. Metsäpalojen 
kaltaisten ilmastoon liittyvien katastrofien 
lisääntyminen edellyttää unionin 
ulkopuolella toteutettavien unionin 
pelastuspalvelumekanismin operaatioiden 
vahvistamista, ennaltaehkäisyyn ja 
katastrofivalmiuteen keskittyvät toimet 
mukaan lukien.



AL\1209206FI.docx 3/4 PE654.047v01-00

FI

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jotta maksimoidaan avoimuus ja 
vastuuvelvollisuus unionin kansalaisia 
kohtaan, komission olisi annettava ohjeet 
siitä, miten unionin 
pelastuspalvelumekanismin puitteissa 
toteutuneista menoista määritellään se 
osuus, joka olisi katsottava julkiseksi 
kehitysavuksi.

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin edun mukaista on 
tarvittaessa reagoida hätätilanteisiin 
kolmansissa maissa. Vaikka rescEU:n 
valmiudet on ensisijaisesti perustettu 
käytettäväksi turvaverkkona unionissa, 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
ja humanitaariset periaatteet huomioon 
ottaen, niitä voitaisiin käyttää myös 
unionin ulkopuolella.

(12) Unionin edun mukaista on 
tarvittaessa reagoida hätätilanteisiin 
kolmansissa maissa. Vaikka rescEU:n 
valmiudet on ensisijaisesti perustettu 
käytettäväksi turvaverkkona unionissa, 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, 
kun humanitaarisia toimijoita on kuultu 
ennen operaatiota, ja humanitaariset 
periaatteet huomioon ottaen niitä voitaisiin 
käyttää myös unionin ulkopuolella.

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Päätös N:o 1313/2013/EU
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ja jäsenvaltiot määrittävät 
pelastuspalvelun antaman avun sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden antaman 
humanitaarisen avun rahoituksen 
yhteisvaikutuksen unionin ulkopuolella 
toteutettavien, humanitaaristen kriisien 
avustusoperaatioiden katastrofivalmiutta ja 
-palautuvuutta koskevassa suunnittelussa 
sekä edistävät sitä.”

2. Komissio ja jäsenvaltiot määrittävät 
pelastuspalvelun antaman avun sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden antaman 
humanitaarisen avun rahoituksen 
yhteisvaikutuksen unionin ulkopuolella 
toteutettavien, humanitaaristen kriisien 
avustusoperaatioiden katastrofivalmiutta ja 
-palautuvuutta koskevassa suunnittelussa 
sekä edistävät sitä, ja kuulevat tässä 
yhteydessä humanitaarisia toimijoita, 
paikalliset toimijat mukaan lukien, sekä 
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paikallisia viranomaisia aina kun se on 
mahdollista.”

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi) 
Päätös N:o 1313/2013/EU
16 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(9 a) Korvataan 16 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Tämän artiklan mukaiset 
avustustoimet voidaan toteuttaa joko 
itsenäisinä avustustoimina tai 
osallistumalla kansainvälisen järjestön 
johtamaan avustustoimeen. Unionin 
koordinointi integroidaan täysin 
Yhdistyneiden kansakuntien 
humanitaaristen avun 
koordinointitoimiston (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 koskevan 
eurooppalaisen konsensuksen (*) mukaisia 
ja että humanitaarisia periaatteita 
kunnioitetaan.

2. Tämän artiklan mukaiset 
avustustoimet voidaan toteuttaa joko 
itsenäisinä avustustoimina tai 
osallistumalla kansainvälisen järjestön 
johtamaan avustustoimeen. Unionin 
koordinointi integroidaan täysin 
Yhdistyneiden kansakuntien 
humanitaaristen avun 
koordinointitoimiston (OCHA) suorittaman 
yleisen koordinoinnin kanssa ja sen 
johtoasemaa kunnioittaen. Jos kyseessä on 
ihmisen aiheuttama katastrofi tai 
monitahoinen hätätilanne, komissio kuulee 
humanitaarisia toimijoita, paikalliset 
toimijat mukaan lukien, aina kun se on 
mahdollista, sekä varmistaa, että 
avustustoimet ovat humanitaarista apua 
koskevan eurooppalaisen konsensuksen (*) 
mukaisia ja että humanitaarisia periaatteita 
kunnioitetaan.


