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Ehdotus asetukseksi (KOM(2005)0113 – C6-0186/2005 – 2005/0052(CNS))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 33
Otsikko

Ehdotus: Ehdotus:
NEUVOSTON ASETUS NEUVOSTON ASETUS 

valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien 
rahoitusvälineen perustamisesta vakavia 
hätätilanteita varten

valmiustoimien ja pelastuspalvelutoimien
rahoitusvälineen perustamisesta

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. de
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Perustelu

Alkuperäinen otsikko mahdollistaisi minkä tahansa rahoittamisen, joten se on liian 
epämääräinen. Jos pyrkimyksenä on lisäarvon saavuttaminen yhteisölle ja jäsenvaltioille, on 
järkevää rajoittaa väline pelastuspalvelu- ja valmiustoimiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sebastiano (Nello) Musumeci

Tarkistus 34
Otsikko

Ehdotus: Ehdotus:
NEUVOSTON ASETUS NEUVOSTON ASETUS 

valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien 
rahoitusvälineen perustamisesta vakavia 
hätätilanteita varten

ennakoinnin, ennaltaehkäisyn, 
valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien 
rahoitusvälineen perustamisesta vakavia 
hätätilanteita varten

Or. it

Perustelu

Rahoitusvälineen olisi katettava myös luonnollisten ja ihmisen aiheuttamien katastrofien 
ennakointi ja ennaltaehkäisy, sillä ne ovat olennaisen tärkeitä tehokkaan 
pelastuspalvelutoiminnan kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola ja Vittorio Prodi

Tarkistus 35
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Maan hallinta ja käyttö ovat tärkeä 
osa katastrofien ehkäisyä ja lieventämistä 
koskevia toimintalinjoja ja suunnitelmia. 
Näin ollen suunnitelmissa ja 
toimintalinjoissa olisi pantava täytäntöön 
ympäristön ja luonnonvarojen hallintoa 
koskevia integroituja lähestymistapoja, 
joihin sisältyy katastrofiriskien 
vähentäminen, esimerkiksi integroitu 
tulvien hallinta ja metsänhoito, 
asianmukainen kosteikkojen ja muiden 
herkkien ekosysteemien hallinto sekä 
riskien arviointi kaupunkialueilla.
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Or. en

Perustelu

Ympäristönäkökohtien keskeisyyden korostamisesta ja vahvistamisesta katastrofien 
hallinnassa on tullut ratkaiseva prioriteetti, joka edellyttää luonnonvarojen järkevää 
hallintaa välineenä, jolla ehkäistään katastrofeja tai vähennetään niiden ihmisiin, heidän 
koteihinsa ja elinkeinoihinsa kohdistuvia vaikutuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola ja Vittorio Prodi

Tarkistus 36
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

(2 b) EU:n eristyneillä ja syrjäisimmillä 
alueilla on niiden maantieteellisestä 
sijainnista, maastosta sekä sosiaalisista ja 
taloudellisista olosuhteista johtuvia 
erityispiirteitä ja tarpeita. Näillä piirteillä
voi olla haitallinen vaikutus, ja ne voivat 
vaikeuttaa avun ja pelastusresurssien 
perille toimittamista ja luoda näin erityisiä 
avustustarpeita hätätilanteen ollessa 
vakava.

Or. en

Perustelu

Syrjäisimmät tai eristyneet alueet vaativat enemmän huomiota erilaisten yhteisön 
mekanismien ja välineiden yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sebastiano (Nello) Musumeci

Tarkistus 37
Johdanto-osan 3 kappale

(3) On tarpeen perustaa valmiustoimien ja 
nopeiden avustustoimien rahoitusväline, 
joka mahdollistaa rahoitustuen antamisen 
hätätilannevalmiutta ja nopeita 
avustustoimia koskevien järjestelmien, kuten 
erityisesti päätöksen 2001/792/EY mukainen 
järjestelmä, tehostamiseksi.

(3) On tarpeen perustaa ennakoinnin, 
ennaltaehkäisyn, valmiustoimien ja 
nopeiden avustustoimien rahoitusväline, 
joka mahdollistaa rahoitustuen antamisen 
hätätilannevalmiutta ja nopeita 
avustustoimia koskevien järjestelmien, kuten 
erityisesti päätöksen 2001/792/EY mukainen 
järjestelmä, tehostamiseksi.
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Or. it

Perustelu

Otsikkoon tehdyn muutoksen mukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 38
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Tämän rahoitusvälineen avulla yhteisö 
voi osoittaa selkeästi solidaarisuutta 
vakavista hätätilanteista kärsiviä maita 
kohtaan, koska sen avulla voidaan 
mobilisoida jäsenvaltioiden toimintaresurssit 
ja näin helpottaa keskinäistä avunantoa. 

(4) Tämän rahoitusvälineen avulla yhteisö 
voi osoittaa selkeästi solidaarisuutta 
vakavista hätätilanteista kärsiviä maita 
kohtaan, koska sen avulla voidaan 
mobilisoida jäsenvaltioiden toimintaresurssit 
ja näin helpottaa keskinäistä avunantoa. Sitä 
olisi kuitenkin käytettävä vain silloin, kun 
kyseisen valtion tai kyseisten valtioiden 
resurssit eivät riitä seurauksista 
selviytymiseen tai, valmiustoimien ollessa 
kyseessä, kun tämä tuo lisäarvoa yhteisölle.

Or. de

Perustelu

On varmistettava, että jäsenvaltioiden resurssit eivät riitä, ennen kuin turvaudutaan yhteisön 
varoihin, sekä varmistettava, että yhteisön rahoittamat toimet tuovat yhteisölle lisäarvoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 39
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Tämän rahoitusvälineen avulla yhteisö 
voi osoittaa selkeästi solidaarisuutta 
vakavista hätätilanteista kärsiviä maita 
kohtaan, koska sen avulla voidaan 
mobilisoida jäsenvaltioiden toimintaresurssit 
ja näin helpottaa keskinäistä avunantoa. 

(4) Tämän rahoitusvälineen avulla yhteisö 
voi osoittaa selkeästi solidaarisuutta 
vakavista luonnonkatastrofeista, 
teollisuusonnettomuuksista ja teknologian 
aiheuttamista suuronnettomuuksista, 
meren pilaantuminen ja terrorismi mukaan 
luettuina, aiheutuvista, EU:n sisällä tai sen 
ulkopuolella ilmenevistä hätätilanteista 
kärsiviä maita kohtaan, koska sen avulla 
voidaan mobilisoida jäsenvaltioiden 
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toimintaresurssit ja näin helpottaa 
keskinäistä avunantoa. 

Or. en

Perustelu

Ympäristönäkökohtien keskeisyyden korostamisesta ja vahvistamisesta katastrofien 
hallinnassa on tullut ratkaiseva prioriteetti, joka edellyttää luonnonvarojen järkevää 
hallintaa välineenä, jolla ehkäistään katastrofeja tai vähennetään niiden ihmisiin, heidän 
koteihinsa ja elinkeinoihinsa kohdistuvia vaikutuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 40
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) ottaa huomioon neuvoston päätelmät 
Euroopan pelastuspalveluvalmiuksien 
kehittämisestä¹,
_____________
¹ EUVL C 304, 1.12.2005, s. 1.

Or. el

Perustelu

On välttämätöntä sisällyttää rahoitusvälineeseen verkottamistoimia hälytys- ja 
varoitusjärjestelmiä varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 41
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Rahoitusvälinettä on voitava käyttää 
toimiin Euroopan unionin rajojen sisä- ja 
ulkopuolella sekä solidaarisuussyistä että 
hädässä olevien EU:n kansalaisten 
auttamiseksi kolmansissa maissa.

Or. sv
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Perustelu

Monet EU:n kansalaiset matkustavat EU:n rajojen ulkopuolella. Näin ollen myös he ovat 
vaarassa, kun EU:n rajojen ulkopuolella sattuu vakavia hätätilanteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 42
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Yhteisön toiminnan ei pitäisi 
vapauttaa vastuusta kolmansia osapuolia, 
jotka saastuttaja maksaa -periaatteen 
mukaan ovat ensisijaisesti vastuussa 
aiheuttamistaan vahingoista.

Or. en

Perustelu

Saastuttaja maksaa -periaate vaatii, että toiminnanharjoittajaa pidetään vastuunalaisena 
siinä määrin kuin hän on seuranneen vahingon aiheuttaja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola ja Vittorio Prodi

Tarkistus 43
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

(4 b) On tarpeen tehdä lisäyhteistyötä, jotta 
lisättäisiin niitä sotilaallisia voimavaroja 
koskevan tietokannan tehokkuutta, jotka 
ovat merkityksellisiä luonnonkatastrofien 
tai ihmisten aiheuttamien katastrofien
vaatimien pelastuspalveluoperaatioiden 
kannalta.

Or. en

Perustelu

EU:n operaatioiden parantamiseksi on käytettävä kaikkia saatavilla olevia keinoja ja 
voimavaroja.



AM\594594FI.doc 7/36 PE 365.136v02-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola ja Vittorio Prodi

Tarkistus 44
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

(4 c) Vakavien hätätilanteiden paremman 
ehkäisyn, niihin varautumisen ja niihin 
liittyvien avustustoimien helpottamiseksi ja 
varmistamiseksi on tarpeen toteuttaa 
laajoja tiedotuskampanjoita sekä yleisölle, 
erityisesti nuorille, tarkoitettuja koulutusta 
ja tiedostamisen lisäämistä koskevia 
aloitteita, tavoitteena lisätä itsesuojelun 
astetta ja varotoimenpiteitä, joihin 
ryhdytään katastrofien sattuessa.

Or. en

Perustelu

Pelastuspalvelutoimenpiteet on liitettävä opetussuunnitelmiin ja valistuskampanjoihin, jotta 
lisättäisiin tietoisuutta vakavien onnettomuuksien ennaltaehkäisyn sekä niihin varautumisen
ja reagoimisen välttämättömyydestä ja jotta varmistettaisiin kansalaisyhteiskunnan 
osallistuminen ehkäisy- ja avustustoimiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola ja Vittorio Prodi

Tarkistus 45
Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

(4 d) Vapaaehtoiset ovat arvokas voimavara 
katastrofien hallinnassa, heillä on tärkeä 
osa esitettävänä pelastuspalveluun 
liittyvissä toiminnoissa ja he tarjoavat 
lukuisia erilaisia vakaviin hätätilanteisiin 
varautumiseen ja niihin reagoimiseen 
liittyviä palveluita joko 
vapaaehtoisjärjestöjen jäseninä tai 
yksilöinä.

Or. en

Perustelu

Yhteisön kyky toipua katastrofin tuhoisista vaikutuksista edellyttää, että kansalaiset 
aktiivisesti suunnittelevat ja osallistuvat valmiuden luomiseen. Vapaaehtoiset voivat tarjota 
elintärkeitä palveluja, kun hätätilanteen avustustoimien toteuttajat, joiden saapuminen voi 
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viivästyä tapahtuman laajuuden vuoksi, eivät ole vielä paikalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 46
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Vakavia hätätilanteita voi syntyä 
luonnonkatastrofien, 
teollisuusonnettomuuksien ja teknologian 
aiheuttamien suuronnettomuuksien tai 
terroritekojen johdosta.

(5) Vakavia hätätilanteita voi syntyä 
avaruudesta tulevien tekijöiden 
aiheuttamien katastrofien,
luonnonkatastrofien, 
teollisuusonnettomuuksien ja teknologian 
aiheuttamien suuronnettomuuksien tai 
terroritekojen johdosta.

Or. pl

Perustelu

1900-luvun alussa Tungus-meteoriitin putoaminen Keski-Siperiaan tuhosi satoja hehtaareja 
metsää. Räjähdyksen vaikutuksia rekisteröitiin meteorologisilla asemilla koko Venäjän 
alueella ja jopa Washingtonissa. Räjähdyksen jälkeen nousi jättiläismäinen, 20 km korkea 
tomupilvi. Euroopassa öinen taivas oli valaistunut useiden perättäisten vuorokausien aikana 
räjähdyksen jälkeen, joten myös tämäntyyppiset uhat olisi otettava huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 47
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) Kun rahoitusvälinettä käytetään 
Euroopan unionin alueen ulkopuolella 
toteutettaviin toimiin, on tärkeää 
koordinoida toimet Yhdistyneiden 
Kansakuntien kanssa.

Or. sv

Perustelu

Yhdistyneillä Kansakunnilla on jo toimiva järjestelmä, jolla tuetaan katastrofien ja vakavien 
hätätilanteiden kohteeksi joutuneita maita. Kaksinkertaisen työn välttämiseksi sekä yhteisten 
resurssien hyödyntämiseksi on EU:n valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien 
rahoitusvälinettä koordinoitava vastaavien YK:n järjestelmien kanssa. Tämä on seurausta 
8 artiklaan tehdystä muutoksesta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 48
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Rahoitusvälineellä olisi myös edistettävä 
yhteisön valmiutta ja mahdollisuuksia 
nopeisiin avustustoimiin torjuttaessa 
vakavista hätätilanteista kansanterveydelle 
aiheutuvia uhkia kuitenkin niin, ettei 
toimilla ole vaikutusta niihin toimiin ja 
toimenpiteisiin, joista on säädetty yhteisön 
toimintaohjelmasta terveyden ja 
kuluttajansuojan alalla (2007-2013) 
tehdyssä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksessä […]/2005.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katastrofeilla on lähes aina vaikutusta myös uhrien terveyteen, joten sitä on turha mainita 
erikseen. Rahoitusvälineen ulottaminen myös terveyden alalle yleensä merkitsisi liian pitkälle 
menemistä ja ylittäisi tämän asetuksen mahdollistaman soveltamisalan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 49
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Kolmansien maiden osallistumisen olisi 
oltava mahdollista, koska tämä lisäisi 
rahoitusvälineen toiminnan tehokkuutta.

(10) Kolmansien maiden osallistumisen olisi 
oltava mahdollista, koska kolmansien 
maiden hätätilanteilla voi olla huomattava 
vaikutus Euroopan unionin jäsenvaltioihin 
ja lisäksi tämä lisäisi rahoitusvälineen 
toiminnan tehokkuutta.

Or. de

Perustelu

Erityisesti Euroopan unionin naapurivaltioissa sattuvilla merkittävillä hätätilanteilla voi olla 
vaikutusta myös Euroopan unionin jäsenvaltioihin.



PE 365.136v02-00 10/36 AM\594594FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 50
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

(11 a) Jotta tämä asetus voidaan panna 
tehokkaasti täytäntöön, komission on 
tehtävä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
mahdollisimman pian tarkka inventaario 
Euroopan unionin olemassa olevista 
pelastuspalveluresursseista (henkilöstö, 
välineet jne.).

Or. fr

Perustelu

Jotta voidaan mobilisoida keinot katastrofista selviytymiseksi, on tärkeätä tietää etukäteen, 
mitä välineitä on jo olemassa ja millaisia henkilöresursseja on käytettävissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 51
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Tämän rahoitusvälineen nojalla 
rahoitustukea saavien toimien 
täytäntöönpanon riittävän seurannan 
varmistamiseen olisi varattava 
asianmukaiset määrärahat.

(12) Tämän rahoitusvälineen nojalla 
rahoitustukea saavien toimien 
täytäntöönpanon riittävän seurannan 
varmistamiseen olisi varattava 
asianmukaiset määrärahat. Yhteisön 
rahoitusavun täytäntöönpanossa vaaditaan 
mahdollisimman suurta avoimuutta sekä 
asianmukaista varojen käytön seurantaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa maaliskuussa 2005 käynnistetyn Euroopan avoimuusaloitteen 
kanssa, jonka tarkoituksena on lisätä EU:n toimielinten vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 52
1 artiklan 1 kohta
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Tällä asetuksella perustetaan 1 päivän 
tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 
2013 väliseksi ajanjaksoksi valmiustoimien 
ja nopeiden avustustoimien rahoitusväline, 
jäljempänä ’rahoitusväline’ tukemaan ja 
täydentämään jäsenvaltioiden toimia 
ihmisten, ympäristön ja omaisuuden 
suojelemiseksi vakavissa hätätilanteissa. 

Tällä asetuksella perustetaan 1 päivän 
tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 
2013 väliseksi ajanjaksoksi ehkäisytoimien, 
valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien 
rahoitusväline, jäljempänä ’rahoitusväline’ 
tukemaan ja täydentämään jäsenvaltioiden 
toimia ihmisten, kansanterveyden, 
ympäristön, omaisuuden ja 
kulttuuriperinnön suojelemiseksi vakavissa 
hätätilanteissa. 

Or. en

Perustelu

Johtuu otsikon muuttamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sebastiano (Nello) Musumeci

Tarkistus 53
1 artiklan 1 kohta

Tällä asetuksella perustetaan 1 päivän 
tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 
2013 väliseksi ajanjaksoksi valmiustoimien 
ja nopeiden avustustoimien rahoitusväline, 
jäljempänä ’rahoitusväline’ tukemaan ja 
täydentämään jäsenvaltioiden toimia 
ihmisten, ympäristön ja omaisuuden 
suojelemiseksi vakavissa hätätilanteissa. 

Tällä asetuksella perustetaan 1 päivän 
tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 
2013 väliseksi ajanjaksoksi ennakoinnin, 
ennaltaehkäisyn, valmiustoimien ja 
nopeiden avustustoimien rahoitusväline, 
jäljempänä ’rahoitusväline’ tukemaan ja 
täydentämään jäsenvaltioiden toimia 
ihmisten, ympäristön ja omaisuuden 
suojelemiseksi vakavissa hätätilanteissa. 

Or. it

Perustelu

Otsikkoon tehdyn muutoksen mukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 54
1 artiklan 2 kohta

Asetuksessa vahvistetaan säännöt 
rahoitusvälineen mukaisen rahoitustuen 

Asetuksessa vahvistetaan säännöt 
rahoitusvälineen mukaisen rahoitustuen 
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myöntämiseksi toimille, joilla parannetaan 
yhteisön hätätilannevalmiutta vakavien 
hätätilanteiden osalta. 

myöntämiseksi toimille, joilla parannetaan 
yhteisön hätätilannevalmiutta vakavissa
hätätilanteissa avustamisen osalta. 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 55
1 artiklan 2 kohta

Asetuksessa vahvistetaan säännöt 
rahoitusvälineen mukaisen rahoitustuen 
myöntämiseksi toimille, joilla parannetaan 
yhteisön hätätilannevalmiutta vakavien 
hätätilanteiden osalta. 

Asetuksessa vahvistetaan säännöt 
rahoitusvälineen mukaisen rahoitustuen ja 
teknisen avun myöntämiseksi toimille, joilla 
parannetaan yhteisön 
vahingontorjuntakykyä ja 
hätätilannevalmiutta vakavien 
hätätilanteiden osalta. 

Or. en

Perustelu

Teknisestä avusta säädetään 10 artiklassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 56
1 artiklan 3 kohta

Asetuksessa on myös erikoissäännöksiä 
rahoitustuesta, jota voidaan myöntää 
vakavissa hätätilanteissa nopeiden ja 
tehokkaiden avustustoimien helpottamiseksi. 

Asetuksessa on myös erikoissäännöksiä 
rahoitustuesta, jota voidaan myöntää 
pelastuspalvelutoimiin ja niiden 
valmisteluun vakavissa hätätilanteissa
nopeiden ja tehokkaiden avustustoimien 
helpottamiseksi. 

Or. de

Perustelu

Ainoastaan muotoilemalla asia riittävän selkeästi on mahdollista varmistaa, että tuki 
kohdistuu toimiin, jotka tuovat todellista lisäarvoa yhteisölle ja tehostavat avustustoimintaa 
hätätilanteissa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 57
2 artiklan 1 kohta

1. Tätä asetusta sovelletaan vakaviin 
hätätilanteisiin varautumiseen niiden 
luonteesta riippumatta.

1. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
3 artiklan 1 kohdan mukaisten yhteisön 
alueella ja sen ulkopuolella sattuvien 
vakavien hätätilanteiden muotojen 
ehkäisemiseen, niihin varautumiseen ja 
niitä koskeviin nopeisiin avustustoimiin
siten, että kansanterveysnäkökohtiin 
kiinnitetään erityistä huomiota.

Sitä sovelletaan myös yhteisön alueella ja 
päätöksellä 2001/792 perustettuun yhteisön 
rahoitusvälineeseen osallistuvien valtioiden 
alueella sattuvien vakavien hätätilanteiden 
välittömien seurausten hallintaan.

Sitä sovelletaan myös yhteisön alueella ja 
sen ulkopuolella sattuvien vakavien 
hätätilanteiden välittömien seurausten 
hallintaan.

Sitä sovelletaan lisäksi vakavien 
hätätilanteiden aiheuttamiin 
kansanterveysvaikutuksiin varautumiseen 
ja niihin liittyviin nopeisiin avustustoimiin.

Or. en

Perustelu

EU:n olisi pystyttävä osoittamaan solidaarisuutta kolmansille maille reagoimalla vakaviin 
hätätilanteisiin niiden alueella. Nopeat avustustoimet vakavissa hätätilanteissa EU:n 
ulkopuolella olisi sen vuoksi sisällytettävä välineen soveltamisalaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 58
2 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Tätä asetusta sovelletaan vakaviin 
hätätilanteisiin varautumiseen niiden
luonteesta riippumatta.

1. Tätä asetusta sovelletaan 
pelastuspalvelutoimiin varautumiseen 
hätätilanteen luonteesta riippumatta.

Or. de
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Perustelu

"Vakaviin hätätilanteisiin varautuminen" on liian laaja termi, eikä sitä voida kattaa tällä 
rahoitusvälineellä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 59
3 artiklan 1 alakohta

(1) ’vakavalla hätätilanteella’ mitä tahansa 
tilannetta, jolla on tai jolla voi olla kielteisiä 
vaikutuksia ihmisiin, omaisuuteen tai 
ympäristöön ja jonka johdosta voidaan 
toimittaa avunpyyntö;

(1) ’vakavalla hätätilanteella’ mitä tahansa 
luonnonkatastrofeista, 
teollisuusonnettomuuksista ja teknologian 
aiheuttamista suuronnettomuuksista, 
meren pilaantuminen ja terroriteot mukaan 
luettuina, aiheutuvaa tapahtumaa tai 
tilannetta, jolla on tai jolla voi olla kielteisiä 
vaikutuksia ihmisiin, kansanterveyteen, 
omaisuuteen, kulttuuriperintöön tai 
ympäristöön;

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa muodossaan määritelmä on liian epämääräinen. Uusi määritelmä heijastaa 
paremmin asetuksen sisältöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sebastiano (Nello) Musumeci

Tarkistus 60
3 artiklan 1 alakohta

(1) ’vakavalla hätätilanteella’ mitä tahansa 
tilannetta, jolla on tai jolla voi olla kielteisiä 
vaikutuksia ihmisiin, omaisuuteen tai 
ympäristöön ja jonka johdosta voidaan 
toimittaa avunpyyntö;

(1) ’vakavalla hätätilanteella’ mitä tahansa 
tilannetta, jolla on tai jolla voi olla kielteisiä 
vaikutuksia ihmisiin, omaisuuteen tai 
ympäristöön ja jonka johdosta voidaan 
toimittaa avunpyyntö luonnollisen tai 
ihmisen aiheuttaman katastrofin 
seurauksena;

Or. it
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Perustelu

On syytä tarkentaa "vakavien hätätilanteiden" syitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sebastiano (Nello) Musumeci

Tarkistus 61
3 artiklan 1 a alakohta (uusi)

(1 a) 'ennakoinnilla' kaikkia toimia, joihin 
liittyy katastrofitilanteiden syiden 
tutkimusta ja määrittelyä sekä riskien ja 
kaikkein riskialttiimpien maantieteellisten 
alueiden yksilöintiä;

Or. it

Perustelu

Ennakointi on luonnonkatastrofien vastaisen tehokkaan toiminnan lennainen osatekijä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sebastiano (Nello) Musumeci

Tarkistus 62
3 artiklan 2 alakohta

(2) ’nopeilla avustustoimilla’ mitä tahansa 
toimia, jotka toteutetaan vakavan 
hätätilanteen aikana tai sen jälkeen 
välittömien seurausten torjumiseksi,

(2) ’nopeilla avustustoimilla’ mitä tahansa 
toimia, jotka toteutetaan vakavan 
hätätilanteen aikana tai sen jälkeen 
välittömien seurausten torjumiseksi ja 
aiheutuneiden vahinkojen rajoittamiseksi,

Or. it

Perustelu

On välttämätöntä tehdä ero hätätilanteen hallinnan sekä välittömästi toteutettavien toimien 
välillä, jotta voidaan rajoittaa henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuneita vahinkoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 63
3 artiklan 2 alakohta
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(2) ’nopeilla avustustoimilla’ mitä tahansa 
toimia, jotka toteutetaan vakavan 
hätätilanteen aikana tai sen jälkeen 
välittömien seurausten torjumiseksi,

(2) ’pelastuspalvelutoimilla’ mitä tahansa 
toimia, jotka toteutetaan vakavan 
hätätilanteen aikana tai sen jälkeen 
välittömien seurausten torjumiseksi,

Or. de

Perustelu

Termejä hätätilanne ja nopeat avustustoimet käytetään myös muissa merkityksissä, eikä niitä 
pidä rinnastaa pelastuspalvelutoimiin tai tilanteisiin, joissa niitä toteutetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 64
3 artiklan 3 alakohta

(3) ’valmiustoimilla’ mitä tahansa toimia, 
jotka toteutetaan ennakolta tehokkaiden 
avustustoimien varmistamiseksi. 

(3) ’valmiustoimilla’ mitä tahansa toimia, 
jotka toteutetaan ennakolta tehokkaiden 
pelastuspalvelutoimien varmistamiseksi. 

Or. de

Perustelu

Termejä hätätilanne ja nopeat avustustoimet käytetään myös muissa merkityksissä, eikä niitä 
pidä rinnastaa pelastuspalvelutoimiin tai tilanteisiin, joissa niitä toteutetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sebastiano (Nello) Musumeci

Tarkistus 65
3 artiklan 3 alakohta

(3) ’valmiustoimilla’ mitä tahansa toimia, 
jotka toteutetaan ennakolta tehokkaiden 
avustustoimien varmistamiseksi. 

(3) ’ennaltaehkäisyllä' mitä tahansa toimia, 
jotka toteutetaan ennakolta tehokkaiden 
avustustoimien varmistamiseksi. 

Or. it

Perustelu

Ei riitä, että taataan tehokkaat avustustoimet, vaan pyrkimyksenä on oltava hätätilanteen 
estäminen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 66
3 artiklan 3 a alakohta (uusi)

(3 a) 'Inventaariolla' Euroopan unionissa 
olemassa olevien pelastuspalveluvälineiden 
ja henkilöresurssien luettelointia. 
Euroopan komissio saattaa kyseisen 
luettelon säännöllisesti ajan tasalle.

Or. fr

Perustelu

Jotta voidaan mobilisoida keinot katastrofista selviytymiseksi, on tärkeätä tietää etukäteen, 
mitä välineitä on jo olemassa ja millaisia henkilöresursseja on käytettävissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 67
3 a artikla (uusi)

3 a artikla
Syrjäiset alueet

Tässä asetuksessa tarjotaan riittävää ja 
yhtäläistä avustusta kaikille alueille 
varmistaen, että kansalaiset, jotka elävät 
erityisen syrjäisillä alueilla, eristyneillä 
alueilla, saaristoaluiella tai syrjäisillä 
alueilla, joille ei ole helppo päästä, 
nauttivat samanlaisesta turvallisuuden 
tasosta kuin muilla EU:n alueilla. 
Erikoistuneita toimintaryhmiä olisi oltava 
saatavilla tällaisia alueita varten.

Or. en

Perustelu

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä eristyneisiin ja erityisen syrjäisiin alueisiin, missä 
maantieteelliset piirteet johtavat vakaviin ongelmiin, kun ryhmiä perustetaan ja sijoitetaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 68
4 artiklan johdantokappale

Rahoitusvälineestä voidaan antaa 
rahoitustukea seuraaville toimille:

Rahoitusvälineestä voidaan antaa 
rahoitustukea seuraaville toimille Euroopan 
unionin alueen rajojen sisä- ja 
ulkopuolella:

Or. sv

Perustelu

Monet EU:n kansalaiset matkustavat EU:n rajojen ulkopuolella. Näin ollen myös he ovat 
vaarassa, kun EU:n rajojen ulkopuolella sattuu vakavia hätätilanteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 69
4 artiklan 1 alakohta

(1) selvitykset, kartoitukset, mallintaminen 
sekä skenaarioiden ja valmiussuunnitelmien
laatiminen,

(1) selvitykset, kartoitukset, mallintaminen 
sekä pelastuspalvelutoimia koskevien 
skenaarioiden ja valmiussuunnitelmien 
laatiminen,

Or. de

Perustelu

Yleisesti ottaen rahoitusvälineestä ei pidä rahoittaa kansallisia valmiuksia. Ainoastaan 
ylikansallisia valmiuksia ja toimia, jotka tuovat lisäarvoa yhteisölle, voidaan rahoittaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 70
4 artiklan 2 alakohta

(2) valmiuksien kehittämisapu, (2) ylikansallisten valmiuksien 
kehittämisapu,

Or. de
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Perustelu

Yleisesti ottaen rahoitusvälineestä ei pidä rahoittaa kansallisia valmiuksia. Ainoastaan 
ylikansallisia valmiuksia ja toimia, jotka tuovat lisäarvoa yhteisölle, voidaan rahoittaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 71
4 artiklan 2 alakohta

(2) valmiuksien kehittämisapu, (2) valmiuksien kehittämisapu ja toimien 
koordinointiapu,

Or. fr

Perustelu

Toiminnan koordinointi on keskeisellä sijalla tämän asetuksen onnistumisessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 72
4 artiklan 3 alakohta

(3) koulutus, harjoitukset, työpajat, 
henkilöstön ja asiantuntijoiden vaihto,

(3) koulutus, harjoitukset, työpajat, 
henkilöstön ja asiantuntijoiden vaihto
jäsenvaltioiden välillä,

Or. de

Perustelu

Yleisesti ottaen rahoitusvälineestä ei pidä rahoittaa kansallisia valmiuksia. Ainoastaan 
ylikansallisia valmiuksia ja toimia, jotka tuovat lisäarvoa yhteisölle, voidaan rahoittaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi ja Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 73
4 artiklan 3 a alakohta (uusi)

(3 a) vakaviin hätätilanteisiin liittyvien 
ehkäisyn, nopeiden avustustoimien ja 
hätätilannevalmiuden puitteissa 
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toteutettaviin toimiin osallistuvan 
henkilöstön erikoiskoulutus, jotta he 
pystyvät paremmin vastaamaan 
vammaisten henkilöiden erityistarpeisiin,

Or. el

Perustelu

Henkilöiden, jotka tulevat osallistumaan vakaviin hätätilanteisiin liittyviin ehkäisytoimiin, 
nopeisiin avustustoimiin ja valmiustoimiin, on tunnettava eri vammaisryhmien erityistarpeet 
(esimerkiksi kommunikointitarpeet ja liikkumistapaan liittyvät tarpeet ym.), jotta he voivat 
vastata paremmin tehtävistään. Henkilöstön koulutuksen puitteisiin on sisällytetävä 
vammaisten henkilöiden erityistilannetta koskevia asioita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 74
4 artiklan 5 alakohta

(5) teknologiansiirrot, (5) tiedon, teknologian ja 
asiantuntemuksen siirtäminen sekä 
opittujen asioiden ja parhaiden käytäntöjen 
keskinäinen jakaminen,

Or. en

Perustelu

Tarkistus täydentää tukikelpoisten toimien luettelon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 75
4 artiklan 6 alakohta

(6) tietoisuuden lisääminen ja tulosten 
levittäminen,

(6) tietoisuuden lisääminen ja tulosten 
levittäminen erityisesti kaikkien valppauden 
varmistamiseksi,

Or. fr

Perustelu

Tulipaloihin liittyvät katastrofit ovat lähes aina inhimillisistä syistä johtuvia. Näin ollen 
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valppaus ja tietoisuus rangaistuksista toimivat hyödyllisenä ennaltaehkäisykeinona.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 76
4 artiklan 6 alakohta

(6) tietoisuuden lisääminen ja tulosten 
levittäminen,

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Tämän rahoitusvälineen varojen käyttäminen tietoisuuden lisäämistä ja tulosten levittämistä 
koskeviin toimiin ei ole järkevää. Kansalliset elimet, joiden olisi työskenneltävä yhdessä, ovat 
jo tietoisia tämän välineen olemassaolosta, eikä ole syytä levittää suurelle yleisölle tietoa 
siitä. Olisi tarkoituksenmukaisempaa käyttää varoja tarkoitukseen, jota varten tämä asetus 
luodaan eli avustuksen tehokkaaseen koordinointiin hätätilanteissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis ja Vittorio Prodi

Tarkistus 77
4 artiklan 6 a alakohta (uusi)

(6 a) sellaisen kartan laatiminen ja 
levittäminen, johon on merkitty herkät 
alueet,

Or. en

Perustelu

Kartan laatiminen herkistä alueista, joille on tehty riskianalyysi, auttaa määrittelemään 
paremmin katastrofien ehkäisytoimet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 78
4 artiklan 6 a alakohta (uusi)

(6 a) tuki (esikoulu- ja koulutason) 
oppilaitoksille oppituntien, 
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koulutusohjelmien ja harjoitusten 
järjestämiseksi sekä käyttäytymisohjeiden 
laatimiseksi katastrofitilanteita varten,

Or. pl

Perustelu

Tulivuorten purkautuminen, tulvat, kaatosateet ja muut uhat edellyttävät koulutusohjelmien 
laatimista ja opetuksen tarjoamista EU:n jäsenvaltioiden lapsille ja nuorille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 79
4 artiklan 7 alakohta

(7) tiedotustoimet ja toimenpiteet Euroopan 
unionin toimien näkyvyyden edistämiseksi,

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Ks. saman esittäjän 6 alakohtaan tekemän tarkistuksen perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 80
4 artiklan 7 alakohta

(7) tiedotustoimet ja toimenpiteet Euroopan 
unionin toimien näkyvyyden edistämiseksi,

(7) tiedotustoimet ja toimenpiteet Euroopan 
unionin toimien näkyvyyden edistämiseksi, 
arvomerkit mukaan lukien,

Or. en

Perustelu

Tarkistus täydentää tämän asetuksen alaisten tukikelpoisten toimien luettelon.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 81
4 artiklan 7 a alakohta (uusi)

(7 a) hälytys-, ennakkovaroitus- ja 
reagointijärjestelmien verkottaminen,

Or. el

Perustelu

On välttämätöntä sisällyttää rahoitusvälineeseen hälytys- ja ennakkovaroitusjärjestelmien 
verkottamistoimia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 82
4 artiklan 8 alakohta

(8) riittävien varojen ja laitteiden 
hankkiminen,

(8) yhteisölle lisäarvoa tuovien riittävien 
ylikansallisten varojen ja laitteiden 
hankkiminen,

Or. de

Perustelu

Yleisesti ottaen rahoitusvälineestä ei pidä rahoittaa kansallisia valmiuksia. Ainoastaan 
ylikansallisia valmiuksia ja toimia, jotka tuovat lisäarvoa yhteisölle, voidaan rahoittaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 83
4 artiklan 10 alakohta

(10) seuranta ja arviointi, Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Yleisesti ottaen rahoitusvälineestä ei pidä rahoittaa kansallisia valmiuksia. Ainoastaan 
ylikansallisia valmiuksia ja toimia, jotka tuovat lisäarvoa yhteisölle, voidaan rahoittaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 84
4 artiklan 12 alakohta

(12) asiantuntijoiden, yhteyshenkilöiden ja 
tarkkailijoiden lähettäminen paikan päälle,

(12) asiantuntijoiden, yhteyshenkilöiden ja 
tarkkailijoiden lähettäminen asianmukaisine 
varoineen ja tarvikkeineen paikan päälle,

Or. de

Perustelu

Yleisesti ottaen rahoitusvälineestä ei pidä rahoittaa kansallisia valmiuksia. Ainoastaan 
ylikansallisia valmiuksia ja toimia, jotka tuovat lisäarvoa yhteisölle, voidaan rahoittaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola ja Vittorio Prodi

Tarkistus 85
4 artiklan 12 a alakohta (uusi)

(12 a) paikallisen riskien arvioinnin ja
katastrofivalmiusohjelmien ja kouluissa 
sekä korkeamman asteen 
koulutuslaitoksissa tapahtuvan toiminnan 
täytäntöönpanon sekä muiden nuoria ja 
lapsia tavoittavien tiedotuskanavien käytön 
edistäminen,

Or. en

Perustelu

Pelastuspalvelutoimet on liitettävä opetusohjelmiin ja valistuskampanjoihin, jotta lisätään 
tietoisuutta riskien lähteistä ja varmistetaan kansalaisyhteiskunnan osallistuminen 
ehkäiseviin toimiin ja avustustoimiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 86
4 artiklan 13 alakohta

(13) riittävien varojen ja tarvikkeiden Poistetaan.
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mobilisointi lyhyellä varoitusajalla,

Or. de

Perustelu

Yleisesti ottaen rahoitusvälineestä ei pidä rahoittaa kansallisia valmiuksia. Ainoastaan 
ylikansallisia valmiuksia ja toimia, jotka tuovat lisäarvoa yhteisölle, voidaan rahoittaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 87
4 artiklan 14 alakohta

(14) siirrettävien laboratorioiden, korkeat 
turvallisuusvaatimukset täyttävien 
siirrettävien laitteistojen ja suojaimien 
kokoaminen ja kuljetus.

(14) erityisten ylikansallisten 
pelastuspalvelutekniikoiden ja -laitteiden, 
kuten siirrettävien laboratorioiden, korkeat 
turvallisuusvaatimukset täyttävien 
siirrettävien laitteistojen ja suojaimien 
kokoaminen ja kuljetus.

Or. de

Perustelu

Yleisesti ottaen rahoitusvälineestä ei pidä rahoittaa kansallisia valmiuksia. Ainoastaan 
ylikansallisia valmiuksia ja toimia, jotka tuovat lisäarvoa yhteisölle, voidaan rahoittaa.

Siirrettävät laboratoriot ovat vain esimerkkejä tekniikoista ja laitteista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 88
4 artiklan 14 a alakohta (uusi)

(14 a) kumppanuuksien kehittäminen 
sellaisten alueiden välillä, joilla on 
samanlaiset katastrofiriskit, hätätilanteiden 
hallintaa koskevan taitotiedon 
vaihtamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus täydentää tämän asetuksen alaisten tukikelpoisten toimien luettelon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 89
5 artiklan 1 alakohta

(1) strategioiden, menettelyjen ja 
järjestelmien kehittäminen, jotta voidaan 
arvioida niiden varojen ja tarvikkeiden 
tarvetta, joita vakavissa hätätilanteissa 
toteutettavat nopeat avustustoimet 
edellyttävät, ja edistää niiden hankintaa,

(1) strategioiden, menettelyjen ja 
järjestelmien kehittäminen, jotta voidaan 
arvioida pelastuspalvelutoimien 
edellyttämien varojen ja tarvikkeiden 
tarvetta, ja edistää niiden hankintaa,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 90
5 artiklan 2 alakohta

(2) sellaisten mekanismien ja menettelyjen 
käyttöönotto, joilla voidaan toimittaa 
riittävästi varoja ja tarvikkeita avunpyynnön 
esittäville valtioille ja kansainvälisille 
järjestöille, 

(2) sellaisten mekanismien ja menettelyjen 
käyttöönotto, joilla voidaan toimittaa 
riittävästi varoja avunpyynnön esittäville 
valtioille ja kansainvälisille järjestöille, 

Or. de

Perustelu

Yhteisö ei voi rahoittaa pelastuspalvelutarvikkeita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 91
5 artiklan 3 alakohta

(3) riittävien varojen ja tarvikkeiden 
saatavuuden varmistaminen vakavien 
hätätilanteiden vaikutusten torjumiseksi,

(3) riittävien varojen ja tarvikkeiden 
saatavuuden varmistaminen vakavien 
hätätilanteiden seurauksista selviytymiseksi,
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Or. de

Perustelu

Kyse ei ole vakavien hätätilanteiden vaikutusten torjumisesta, vaan niiden seurauksista 
selviytymisestä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 92
5 artiklan 4 alakohta

(4) kansallisten 
pelastuspalveluviranomaisten nopean ja 
tehokkaan operatiivisen yhteistyön 
edistäminen,

(4) kansallisten pelastuspalveluelinten
nopean ja tehokkaan operatiivisen yhteistyön 
edistäminen,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 93
5 artiklan 4 a alakohta (uusi)

(4 a) kokemuksen ja parhaiden käytäntöjen 
tunnistamisen sekä täytäntöönpanon 
yhdistäminen koskien kansallisia, 
alueellisia ja paikallisia aloitteita, joita 
toteutetaan luonnonkatastrofien, 
teollisuusonnettomuuksien ja teknologian 
aiheuttamien suuronnettomuuksien 
ehkäisemiseksi,

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta ehkäisemisen sisällyttämisestä tämän asetuksen otsikkoon ja 
soveltamisalaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 94
5 artiklan 4 b alakohta (uusi)

(4 b) kokemuksen ja parhaiden käytäntöjen 
täytäntöönpanon yhdistäminen koskien 
aloitteita, joita toteutetaan kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla ja jotka 
on kohdennettu yleisölle ja erityisesti 
nuorille henkilöille, tavoitteena 
itsesuojelun asteen lisääminen,

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta yleisölle tiedottamista koskevan uuden kohdan lisäämisestä 
tukikelpoisiin toimiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 95
5 artiklan 5 alakohta

(5) vakavien hätätilanteiden välittömien 
vaikutusten hallintaa ja siihen liittyvää 
tekniikkaa koskevan taitotiedon ja 
kokemusten vaihdon vilkastuttaminen, 
edistäminen ja tukeminen,

(5) vakavien hätätilanteiden välittömien 
vaikutusten hallintaa ja siihen liittyvää 
tekniikkaa ja erityisesti 
ennaltaehkäisytoimia koskevan taitotiedon 
ja kokemusten vaihdon vilkastuttaminen, 
edistäminen ja tukeminen,

Or. fr

Perustelu

Ennaltaehkäisy on merkittävä osatekijä riskien vähentämisessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 96
5 artiklan 5 alakohta

(5) vakavien hätätilanteiden välittömien 
vaikutusten hallintaa ja siihen liittyvää 

(5) vakavien hätätilanteiden välittömien 
vaikutusten hallintaa ja siihen liittyvää 
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tekniikkaa koskevan taitotiedon ja 
kokemusten vaihdon vilkastuttaminen, 
edistäminen ja tukeminen,

tekniikkaa ja henkilöstöä koskevan 
taitotiedon ja kokemusten vaihdon 
vilkastuttaminen, edistäminen ja tukeminen,

Or. de

Perustelu

Nimenomaan ihmisillä on tietotaitoa ja kokemusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 97
5 artiklan 8 alakohta

(8) kansanterveyteen liittyvien 
avustustoimien helpottaminen;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Terveysongelmat ovat yksi mahdollinen seuraus hätätilanteista, eikä niitä tarvitse mainita 
erikseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 98
5 artiklan 9 alakohta

(9) siirrettävien laboratorioiden ja korkeat 
turvallisuusvaatimukset täyttävien 
siirrettävien laitteistojen saatavuuden ja 
kuljetuksen varmistaminen. 

(9) erityisten pelastuspalvelutekniikoiden ja 
-laitteiden, kuten siirrettävien 
laboratorioiden ja korkeat 
turvallisuusvaatimukset täyttävien 
siirrettävien laitteistojen saatavuuden ja 
kuljetuksen varmistaminen. 

Or. de

Perustelu

Siirrettävät laboratoriot ja korkeat turvallisuusvaatimukset täyttävät siirrettävät laitteistot 
ovat vain osa tekniikkaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 99
5 a artikla (uusi)

5 a artikla
Toimien yhteenkuuluvuus ja 

yhteensovittaminen
Komissio huolehtii sen varmistamisesta, 
että rahoitusväline ja hälytys-, 
ennakkovaroitus- ja reagointijärjestelmät 
ovat tehokkaita ja kytketty yhteen muiden 
yhteisön hälytysjärjestelmien kanssa.

Or. el

Perustelu

Komission on turvattava rahoitusvälineen toimien ja hälytys- sekä ennakkovaroitus- ja 
reagointijärjestelmien yhteenliitäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 100
5 b artikla (uusi)

5 b artikla
Yhteenkuuluvuus ja yhteensovittaminen

Komissio turvaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa toimien laadun 
hälytys-, ennakkovaroitus- ja 
reagointitoimintojen seurannan, 
yhteensovittamisen ja arvioinnin kautta sen 
varmistamiseksi, että rahoitusväline toimii 
parhaalla mahdollisella tavalla.

Or. el

Perustelu

Katsotaan olevan välttämätöntä, että komissio yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa turvaa 
hälytys-, ennakkovaroitus- ja reagointitoimintojen seurannan ja yhteensovittamisen sen 
varmistamiseksi, että rahoitusväline toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis ja Vittorio Prodi

Tarkistus 101
5 a artikla (uusi)

5 a artikla
Siviili- ja sotilastoimien yhteentoimivuus

Siviili- ja sotilaspuolen yhteistyön ja siviili-
ja sotilastoimien yhteentoimivuuden 
korkean tason varmistamiseksi on 
välttämätöntä käyttää optimaalisella tavalla 
EU:n sotilaallisia voimavaroja koskevaa 
tietokantaa sekä logistisia toimintakykyjä, 
perustaa toimintamenettelyjä EU:n 
sotilashenkilöstön kanssa ja järjestää
yhteistä koulutusta. Kaikki sotilaallisten 
voimavarojen ja toimintakykyjen käytön 
yhteensovittaminen tapahtuu aina 
komission yleisellä johdolla.

Or. en

Perustelu

Neuvosto on päättänyt 8. joulukuuta 2003 antamissaan päätelmissä, että sotilaallisen 
tietokannan sisältö annettaisiin nykyisen yhteisön pelastuspalvelumekanismin käyttöön. 
Huolimatta tietokannan käyttöä koskevista yksityiskohdista tehdystä sopimuksesta 
tietokannan sisältöä, tietovirtaa ja yhteistyötä seuranta- ja tiedotuskeskusten, Euroopan 
unionin sotilasesikunnan ja kansallisten yhteyspisteiden välillä olisi edelleen kehitettävä 
tehokkaan sotilas- ja siviilipuolen välisen yhteistyön ja yhteentoimivuuden luomiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola ja Vittorio Prodi

Tarkistus 102
5 b artikla (uusi)

5 b artikla
Vapaaehtoiset

Vapaaehtoisten vakavia ihmisen 
aiheuttamia katastrofeja tai 
luonnonkatastrofeja koskevat varautumis-
ja avustustoimet olisi aina toteutettava 
paikallisen sääntömääräisen viranomaisen 
ohjauksessa ja valvonnassa ja 
vapaaehtoisten olisi saatava 
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erityiskoulutusta, joka lisää heidän 
kykyään tunnistaa vakavat hätätilanteet tai 
katastrofitilanteet, reagoida niihin ja toipua 
niistä.

Or. en

Perustelu

Katastrofit voivat verottaa raskaasti paikallisviranomaisten ja hätäpalveluiden voimavaroja. 
Tällaisina aikoina vapaaehtoissektorilta saatavaa lisätukea voidaan pitää korvaamattomana. 
Vapaaehtoisten olisi työskenneltävä tiiviisti hätäpalveluiden ja paikallisviranomaisten kanssa 
ennen vakavia hätätilanteita, niiden aikana ja niiden jälkeen, jotta helpotettaisiin 
asianmukaisesti yhteensovitettujen avustustoimien toteuttamista kriisitilanteessa. 
Omatoimisesti lähetetyt vapaaehtoiset voivat hankaloittaa pelastustyötä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 103
8 artikla

Valtiot, jotka eivät ole Euroopan unionin 
jäsenvaltioita, voivat osallistua tämän 
rahoitusvälineen toimintaan, jos sopimukset 
ja menettelyt sen sallivat.

Valtiot, jotka eivät ole Euroopan unionin 
jäsenvaltioita, voivat osallistua tämän 
rahoitusvälineen toimintaan, jos sopimukset 
ja menettelyt sen sallivat.

Jos rahoitusvälineen puitteissa toteutetaan 
toimia Euroopan unionin rajojen 
ulkopuolella, niitä on koordinoitava 
Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa, ellei 
toisin toimimiseen ole jotakin erityistä 
syytä.

Or. sv

Perustelu

Yhdistyneillä Kansakunnilla on jo toimiva järjestelmä, jolla tuetaan katastrofien ja vakavien 
hätätilanteiden kohteeksi joutuneita maita. Kaksinkertaisen työn välttämiseksi sekä yhteisten 
resurssien hyödyntämiseksi on EU:n valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien 
rahoitusvälinettä koordinoitava vastaavien YK:n järjestelmien kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola ja Vittorio Prodi

Tarkistus 104
8 a artikla (uusi)

8 a artikla
Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen 

kanssa
Päällekkäisyyden vähentämiseksi, 
keskinäisesti jaettuihin tietoihin 
perustuvien tehokkaiden pelastustoimien 
organisoimiseksi ja kaikkien voimavarojen 
käytön optimoimiseksi olisi luotava 
tiiviimpiä yhteyksiä ja tehostettua, 
jäsennettyä ja jatkuvaa yhteistyötä 
kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Or. en

Perustelu

Yhteisvaikutuksen luominen tekemällä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa on 
ratkaisevan tärkeää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 105
9 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jos 1 kohdan mukaisesti toimitetuista 
tiedoista käy ilmi, että rahoitustukea on 
saatu muista lähteistä, tästä 
rahoitusvälineestä maksettava tuki 
rajoitetaan enintään toimen siihen osaan, 
jolle ei ole vielä saatavilla rahoitusta.

Or. nl

Perustelu

Asetuksen 1 artiklassa todetaan, että rahoitusväline on tarkoitettu tukemaan ja täydentämään 
jäsenvaltioiden toimia. Tukea myönnettäessä on otettava huomioon myös muut 
rahoituslähteet, joista toimea voidaan rahoittaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 106
9 artiklan 2 kohta

2. Toteutuksessa pyritään 
yhteisvaikutukseen ja täydentävyyteen 
muiden yhteisön välineiden kanssa. 

2. Toteutuksessa pyritään 
yhteisvaikutukseen, johdonmukaisuuteen ja 
täydentävyyteen muiden yhteisön välineiden 
kanssa, muun muassa Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston, vakautusvälineen ja 
ECHOn kanssa, jotta vältetään 
päällekkäisyyttä sekä varmistetaan 
optimaalinen lisäarvo ja resurssien käyttö. 

Or. en

Perustelu

On olemassa riski, että jotkut toiminnat, jotka kuuluvat edellä mainittujen rahastojen ja 
välineiden piiriin, ovat niin samankaltaisia, että on sekaannuksen tai päällekkäisyyden vaara, 
mikäli yhteensovittaminen ei ole tehokasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 107
10 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Tällaisia voivat olla kustannukset, jotka 
aiheutuvat etenkin selvityksistä, 
kokouksista, tiedotuksesta, julkaisuista, 
tietojenvaihdossa käytettävistä tietoteknisistä 
verkoista (ja niihin liittyvistä laitteista) sekä 
muusta teknisestä ja hallinnollisesta avusta, 
johon komissio voi joutua turvautumaan 
tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi.

Tällaisia voivat olla kustannukset, jotka 
aiheutuvat etenkin selvityksistä, 
kokouksista, tiedotuksesta, julkaisuista, 
tietojenvaihdossa käytettävistä tietoteknisistä 
verkoista (ja niihin liittyvistä laitteista) sekä 
muusta teknisestä, henkilöstöön liittyvästä
ja hallinnollisesta avusta, johon komissio voi 
joutua turvautumaan tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 108
10 a artikla (uusi)
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10 a artikla
Toimien täytäntöönpano ja komission ja 

jäsenvaltioiden välinen yhteistyö 
1. Komissio varmistaa tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa rahoitusvälineen 
toimien ja toimenpiteiden täytäntöönpanon 
13 artiklan säännösten mukaisesti 
varmistaen sen harmonisen ja 
tasapainoisen kehittymisen.
2. Tukeakseen täytäntöönpanoa komissio 
varmistaa vakavia hätätilanteita koskevien 
hälytys- ja ennakkovaroitus- sekä nopeiden 
avustustoimien verkkojen ja järjestelmien 
yhteensovittamisen ja integroimisen.
3. Komissio ja jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin 
vastaavien toimivaltuuksiensa puitteissa 
varmistaakseen rahoitusvälineen 
tehokkaan toiminnan ja kehittääkseen 
yhteisön ja jäsenvaltioiden tasolla 
mekanismeja rahoitusvälineen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Ne turvaavat niitä toimia 
koskevan asianmukaisen tiedottamisen, 
joita tuetaan rahoitusvälineestä, ja 
laajimman mahdollisen osallistumisen 
toimiin, joita paikalliset ja alueelliset 
viranomaiset sekä valtioista riippumattomat 
järjestöt panevat täytäntöön.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 109
14 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) väliarviointikertomuksen tämän 
asetuksen täytäntöönpanossa saavutetuista 
tuloksista sekä täytäntöönpanon laadullisista 
ja määrällisistä näkökohdista viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2010,

(a) väliarviointikertomuksen tämän 
asetuksen täytäntöönpanossa saavutetuista 
tuloksista sekä täytäntöönpanon laadullisista 
ja määrällisistä näkökohdista viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2010; tämän 
kertomuksen on erityisesti sisällettävä 
tietoja, jotka liittyvät toimitettuihin 
hakemuksiin, tehtyihin tukipäätöksiin ja 
myönnetyn taloudellisen avun 
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lopettamiseen,

Or. en

Perustelu

Tarvitaan säännöllinen katsaus todelliseen täytäntöönpanoon komission kertomuksen 
pohjalta, joka päivitetään kaiken saatavilla olevan tiedon perusteella. Erityistä huomiota 
tullaan kiinnittämään rahoitussitoumusten seurantajärjestelmien parantamiseen sekä 
tarkastuksiin, joilla varmistetaan sidottujen varojen tehokas käyttö.


