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Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Tarkistus 12
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Suurkatastrofeissa tai kriisitilanteissa 
yhteisön olisi osoitettava solidaarisuutta 
jäsenvaltioita ja asianomaisia väestönosia 
kohtaan myöntämällä rahoitusapua tilanteen 
koettelemien alueiden normaalien 
elinolosuhteiden palauttamiseksi 
mahdollisimman nopeasti ja osallistumalla 
terrorismin uhrien taloudelliseen 
avustamiseen.

(1) Suurkatastrofeissa tai vakavissa 
kriisitilanteissa yhteisön olisi osoitettava 
solidaarisuutta jäsenvaltioita ja asianomaisia 
väestönosia kohtaan myöntämällä 
rahoitusapua tilanteen koettelemien alueiden 
normaalien elinolosuhteiden palauttamiseksi 
mahdollisimman nopeasti.

Or. en

Perustelu

Koska rahaston varat ovat rajalliset ja koska sanan terrorismi merkitys on epämääräinen, 
rahaston rahoitusapua olisi käytettävä ainoastaan suurkatastrofien ja vakavien 
kriisitilanteiden aiheuttamien vahinkojen lievittämiseen. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro

Tarkistus 13
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Suurkatastrofeissa tai kriisitilanteissa 
yhteisön olisi osoitettava solidaarisuutta 
jäsenvaltioita ja asianomaisia väestönosia 
kohtaan myöntämällä rahoitusapua tilanteen 
koettelemien alueiden normaalien 
elinolosuhteiden palauttamiseksi 
mahdollisimman nopeasti ja osallistumalla 
terrorismin uhrien taloudelliseen 
avustamiseen.

(1) Suurkatastrofeissa tai kriisitilanteissa 
yhteisön olisi osoitettava solidaarisuutta 
jäsenvaltioita ja asianomaisia väestönosia 
kohtaan myöntämällä rahoitusapua tilanteen 
koettelemien alueiden normaalien 
elinolosuhteiden palauttamiseksi 
mahdollisimman nopeasti ja osallistumalla 
uhrien taloudelliseen avustamiseen.

Or. pt

Perustelu

On tärkeää, että korvausten myöntäminen yleistetään koskemaan kaikkia tämän asetuksen 
kattamien katastrofien ja kriisien uhreja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 14
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Suurkatastrofeissa tai kriisitilanteissa 
yhteisön olisi osoitettava solidaarisuutta 
jäsenvaltioita ja asianomaisia väestönosia 
kohtaan myöntämällä rahoitusapua tilanteen 
koettelemien alueiden normaalien 
elinolosuhteiden palauttamiseksi 
mahdollisimman nopeasti ja osallistumalla 
terrorismin uhrien taloudelliseen 
avustamiseen.

(1) Suurkatastrofeilla tarkoitetaan kaikkia 
tuhoisia tapahtumia, jotka aiheuttavat 
väestölle ja ympäristölle vakavaa vaaraa 
kuten tulvia, tulipaloja tai kuivuutta, 
katsoo, että suurkatastrofeissa tai 
kriisitilanteissa yhteisön olisi osoitettava 
solidaarisuutta jäsenvaltioita ja erityisesti
asianomaisia väestönosia kohtaan 
myöntämällä rahoitusapua tilanteen 
koettelemien alueiden normaalien 
elinolosuhteiden palauttamiseksi 
mahdollisimman nopeasti ja osallistumalla 
suurkatastrofien tai terrori-iskun uhrien 
taloudelliseen avustamiseen.

Or. es
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Perustelu

Suurkatastrofin käsite pitää määritellä, sillä sen avulla voidaan mitata kunkin onnettomuuden 
laajuus ja vakavuus. Toisaalta uhreja ovat kaikki jonkinlaisen onnettomuuden kokeneet, jos 
heidän normaalit elinolonsa muuttuvat, olipa syy taloudellinen tai psykologinen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 15
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Suurkatastrofeissa tai kriisitilanteissa 
yhteisön olisi osoitettava solidaarisuutta 
jäsenvaltioita ja asianomaisia väestönosia 
kohtaan myöntämällä rahoitusapua tilanteen 
koettelemien alueiden normaalien 
elinolosuhteiden palauttamiseksi 
mahdollisimman nopeasti ja osallistumalla 
terrorismin uhrien taloudelliseen 
avustamiseen.

(1) Suurkatastrofeissa tai kriisitilanteissa 
yhteisön olisi osoitettava solidaarisuutta 
jäsenvaltioita ja asianomaisia väestönosia 
kohtaan myöntämällä rahoitusapua tilanteen 
koettelemien alueiden normaalien 
elinolosuhteiden palauttamiseksi 
mahdollisimman nopeasti ja osallistumalla 
terrorismin uhrien taloudelliseen 
avustamiseen korvaamatta kuitenkaan 
julkisia tai yksityisiä toimivaltaisia 
viranomaisia.

Or. fr

Perustelu

EU:n solidaarisuuden ei pidä syrjäyttää jäsenvaltioita tai vakuutusyhtiöitä vaan kunnioittaa 
toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 16
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1a) Solidaarisuusrahasto antaa yhteisölle 
toimintamahdollisuuksia 
suurkatastrofeissa tai kriisitilanteissa. 
Rahaston tuella unioni pystyy toimimaan 
paremmin ja määrätietoisemmin niillä 
aloilla, joilla kansalaiset odottavat 
unionilta toimia. Siitä syystä on 
kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, 
että rahaston soveltamisala ja 
kokonaismäärärahat ovat keskenään 
johdonmukaisia, jotta yhteisö voi kaikissa 
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olosuhteissa laajentuneessa ja yhä 
laajenevassa unionissa täyttää kansalaisten 
odotukset. Se tarkoittaa toisaalta, että on 
vältettävä soveltamisalan liikaa 
laajentamista, ja toisaalta, että yhteisöllä 
on selkeästi määritellyillä soveltamisaloilla 
myös vaikeina kriisivuosina riittävästi 
varoja käytettävissään.

Or. pt

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan solidaarisuusrahaston luonnetta ja sitä, että se antaa yhteisölle 
kyvyn toimia katastrofitilanteissa tai mittasuhteiltaan suurissa kriiseissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 17
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Yhteisön solidaarisuuden olisi ulotuttava 
myös maihin, jotka neuvottelevat 
liittymisestään unioniin.

(2) Yhteisön solidaarisuuden olisi ulotuttava 
myös maihin, jotka neuvottelevat 
liittymisestään unioniin, joten on 
järjestettävä jokin muu poikkeusmenettely, 
jolla unioni voi vastata suurkatastrofin 
aiheuttamiin tarpeisiin.

Or. es

Perustelu

Vaikka ehdotettu rahoituksen määrä vastaa viime vuosina esitettyjä pyyntöjä, ei ole varmaa, 
että se riittää suurkatastrofin, esimerkiksi maanjäristyksen tarpeisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 18
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Suurkatastrofit tai kriisitilanteet voivat
johtua luonnonoloista, teollisista tai 
teknologisista tapahtumista, joihin kuuluvat 
myös merten saastuminen ja säteilyvaarat, 
kansanterveydellisistä hätätilanteista, 
erityisesti virallisesti julistetusta 

(3) Suurkatastrofit tai kriisitilanteet johtuvat 
yleensä luonnonoloista, teollisista tai 
teknologisista tapahtumista. Olemassa 
olevien taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta edistävien välineiden 
avulla voidaan rahoittaa toimia riskien 
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influenssapanepidemiasta, tai terrori-
iskuista. Olemassa olevien taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävien 
välineiden avulla voidaan rahoittaa toimia 
riskien ehkäisemiseksi ja tuhoutuneiden 
infrastruktuurien korjaamiseksi. Neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2012/2002 perustetun 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
avulla yhteisö voi auttaa väestön välittömien 
tarpeiden mukaisten pelastuspalvelujen 
käynnistämisessä ja edistää tärkeimpien 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
kunnostamista lyhyellä aikavälillä, jotta 
katastrofeista kärsineiden alueiden 
taloudellinen toiminta voidaan elvyttää. 
Nykyinen rahasto on kuitenkin rajoittunut 
lähinnä luonnonkatastrofeihin. Olisi 
säädettävä myös yhteisön mahdollisuudesta 
toimia kriisitilanteissa, joiden syyt eivät liity 
luonnonoloihin.

ehkäisemiseksi ja tuhoutuneiden 
infrastruktuurien korjaamiseksi. Neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2012/2002 perustetun 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
avulla yhteisö voi auttaa onnettomuudesta 
kärsineen väestön välittömien tarpeiden 
mukaisten pelastuspalvelujen 
käynnistämisessä ja edistää tärkeimpien 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
kunnostamista lyhyellä aikavälillä, jotta 
katastrofeista kärsineiden alueiden 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen toiminta 
voidaan elvyttää. Vaikka nykyinen rahasto 
on kuitenkin rajoittunut lähinnä 
luonnonkatastrofeihin, Euroopan unionilla 
pitää olla käytössään voimakas ja joustava 
väline, jonka avulla se voi antaa 
yksiselitteisen poliittisen signaalin 
vakavista hätätilanteista kuten terrori-
iskusta kärsiville ihmisille.

Or. es

Perustelu

Unionin toiminnan pitää nyt enemmän kuin koskaan olla mahdollisimman lähellä kansalaisia. 
Onnettomuuden tai suurkatastrofin uhrit ovat aina uhreja, jos heidän normaalit elinolonsa 
muuttuvat, olipa syy taloudellinen tai psykologinen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Manuel Capoulas Santos

Tarkistus 19
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Suurkatastrofit tai kriisitilanteet voivat 
johtua luonnonoloista, teollisista tai 
teknologisista tapahtumista, joihin kuuluvat 
myös merten saastuminen ja säteilyvaarat, 
kansanterveydellisistä hätätilanteista, 
erityisesti virallisesti julistetusta 
influenssapanepidemiasta, tai terrori-
iskuista. Olemassa olevien taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävien 
välineiden avulla voidaan rahoittaa toimia 
riskien ehkäisemiseksi ja tuhoutuneiden 
infrastruktuurien korjaamiseksi. Neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2012/2002 perustetun 

(3) Suurkatastrofit tai kriisitilanteet voivat 
johtua luonnonoloista, joista aiheutuu 
välittömiä tuhovaikutuksia kuten tulvia ja 
metsäpaloja tai jotka ovat seurausta 
hitaasta kehityksestä kuten kuivuus, 
teollisista tai teknologisista ilmiöistä, joihin 
kuuluvat myös merten saastuminen ja 
säteilyvaarat, kansanterveydellisistä 
hätätilanteista, erityisesti virallisesti 
julistetusta influenssapandemiasta, tai 
terrori-iskuista. Olemassa olevien 
taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
edistävien välineiden avulla voidaan 
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Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
avulla yhteisö voi auttaa väestön välittömien 
tarpeiden mukaisten pelastuspalvelujen 
käynnistämisessä ja edistää tärkeimpien 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
kunnostamista lyhyellä aikavälillä, jotta 
katastrofeista kärsineiden alueiden 
taloudellinen toiminta voidaan elvyttää. 
Nykyinen rahasto on kuitenkin rajoittunut 
lähinnä luonnonkatastrofeihin. Olisi 
säädettävä myös yhteisön mahdollisuudesta 
toimia kriisitilanteissa, joiden syyt eivät liity 
luonnonoloihin.

rahoittaa toimia riskien ehkäisemiseksi ja 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
korjaamiseksi. Neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 2012/2002 perustetun Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston avulla yhteisö voi 
auttaa väestön välittömien tarpeiden 
mukaisten pelastuspalvelujen 
käynnistämisessä ja edistää tärkeimpien 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
kunnostamista lyhyellä aikavälillä, jotta 
katastrofeista kärsineiden alueiden 
taloudellinen toiminta voidaan elvyttää. 
Nykyinen rahasto on kuitenkin rajoittunut 
lähinnä luonnonkatastrofeihin. Olisi 
säädettävä myös yhteisön mahdollisuudesta 
toimia kriisitilanteissa, joiden syyt eivät liity 
luonnonoloihin.

Or. pt

Perustelu

Luonnonkatastrofin selvän määritelmän puuttuessa on asianmukaista selventää tavallisimpia 
eri tilanteita. Toisaalta on tärkeää on mietittävä palautumiskykyä hitaasti kehittyvien 
luonnonkatastrofien kuten kuivuuden aiheuttamien tilanteiden yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Manuel Capoulas Santos

Tarkistus 20
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Suurkatastrofit tai kriisitilanteet voivat 
johtua luonnonoloista, teollisista tai 
teknologisista tapahtumista, joihin kuuluvat 
myös merten saastuminen ja säteilyvaarat, 
kansanterveydellisistä hätätilanteista, 
erityisesti virallisesti julistetusta 
influenssapanepidemiasta, tai terrori-
iskuista. Olemassa olevien taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävien 
välineiden avulla voidaan rahoittaa toimia 
riskien ehkäisemiseksi ja tuhoutuneiden 
infrastruktuurien korjaamiseksi. Neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2012/2002 perustetun 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
avulla yhteisö voi auttaa väestön välittömien 
tarpeiden mukaisten pelastuspalvelujen 

(3) Suurkatastrofit tai kriisitilanteet voivat 
johtua luonnonoloista, teollisista tai 
teknologisista tapahtumista, joihin kuuluvat 
myös merten saastuminen ja säteilyvaarat, 
kansanterveydellisistä hätätilanteista, 
erityisesti virallisesti julistetusta 
influenssapandemiasta, tai terrori-iskuista. 
Olemassa olevien taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta edistävien välineiden 
avulla voidaan rahoittaa toimia riskien 
ehkäisemiseksi ja tuhoutuneiden 
infrastruktuurien korjaamiseksi. Neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2012/2002 perustetun 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
avulla yhteisö voi auttaa väestön välittömien 
tarpeiden mukaisten pelastuspalvelujen 
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käynnistämisessä ja edistää tärkeimpien 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
kunnostamista lyhyellä aikavälillä, jotta 
katastrofeista kärsineiden alueiden 
taloudellinen toiminta voidaan elvyttää. 
Nykyinen rahasto on kuitenkin rajoittunut 
lähinnä luonnonkatastrofeihin. Olisi 
säädettävä myös yhteisön mahdollisuudesta 
toimia kriisitilanteissa, joiden syyt eivät liity 
luonnonoloihin.

käynnistämisessä ja edistää tärkeimpien 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
kunnostamista lyhyellä aikavälillä sekä 
kärsineen, erityisesti geneettisesti ja 
jalostusarvoltaan merkittävän karjan 
tuotantopotentiaalin säilyttämistä, jotta 
katastrofeista kärsineiden alueiden 
taloudellinen toiminta voidaan elvyttää. 
Nykyinen rahasto on kuitenkin rajoittunut 
lähinnä luonnonkatastrofeihin. Olisi 
säädettävä myös yhteisön mahdollisuudesta 
toimia kriisitilanteissa, joiden syyt eivät liity 
luonnonoloihin.

Or. pt

Perustelu

Luonnonkatastrofin selvän määritelmän puuttuessa on asianmukaista selventää tavallisimpia 
eri tilanteita. Toisaalta on tärkeää on mietittävä palautumiskykyä hitaasti kehittyvien 
luonnonkatastrofien kuten kuivuuden aiheuttamien tilanteiden yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 21
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Suurkatastrofit tai kriisitilanteet voivat 
johtua luonnonoloista, teollisista tai 
teknologisista tapahtumista, joihin kuuluvat 
myös merten saastuminen ja säteilyvaarat, 
kansanterveydellisistä hätätilanteista, 
erityisesti virallisesti julistetusta 
influenssapanepidemiasta, tai terrori-
iskuista. Olemassa olevien taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävien 
välineiden avulla voidaan rahoittaa toimia 
riskien ehkäisemiseksi ja tuhoutuneiden 
infrastruktuurien korjaamiseksi. Neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2012/2002 perustetun 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
avulla yhteisö voi auttaa väestön välittömien 
tarpeiden mukaisten pelastuspalvelujen 
käynnistämisessä ja edistää tärkeimpien 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
kunnostamista lyhyellä aikavälillä, jotta 
katastrofeista kärsineiden alueiden 

(3) Suurkatastrofit tai kriisitilanteet voivat 
johtua luonnonoloista, teollisista tai 
teknologisista tapahtumista, joihin kuuluvat 
myös merten saastuminen ja säteilyvaarat, 
kansanterveydellisistä hätätilanteista, 
erityisesti virallisesti julistetusta 
influenssapandemiasta, terrori-iskuista, 
metsäpaloista, kuivuudesta ja tulvista. 
Olemassa olevien taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta edistävien välineiden 
avulla voidaan rahoittaa toimia riskien 
ehkäisemiseksi ja tuhoutuneiden 
infrastruktuurien korjaamiseksi. Neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2012/2002 perustetun 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
avulla yhteisö voi auttaa väestön välittömien 
tarpeiden mukaisten pelastuspalvelujen 
käynnistämisessä ja edistää tärkeimpien 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
kunnostamista lyhyellä aikavälillä, jotta 
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taloudellinen toiminta voidaan elvyttää. 
Nykyinen rahasto on kuitenkin rajoittunut 
lähinnä luonnonkatastrofeihin. Olisi 
säädettävä myös yhteisön mahdollisuudesta 
toimia kriisitilanteissa, joiden syyt eivät liity 
luonnonoloihin.

katastrofeista kärsineiden alueiden 
taloudellinen toiminta voidaan elvyttää. 
Nykyinen rahasto on kuitenkin rajoittunut 
lähinnä luonnonkatastrofeihin. Olisi 
säädettävä myös yhteisön mahdollisuudesta 
toimia kriisitilanteissa, joiden syyt eivät liity 
luonnonoloihin ja joihin liittyvää vastuuta 
ei voida osoittaa riittävän selvästi.

Or. pt

Perustelu

Tarkistuksella pyritään kokoamaan yhteen kaikki mahdolliset katastrofityypit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alfonso Andria

Tarkistus 22
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Suurkatastrofit tai kriisitilanteet voivat 
johtua luonnonoloista, teollisista tai 
teknologisista tapahtumista, joihin kuuluvat 
myös merten saastuminen ja säteilyvaarat, 
kansanterveydellisistä hätätilanteista, 
erityisesti virallisesti julistetusta 
influenssapanepidemiasta, tai terrori-
iskuista. Olemassa olevien taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävien 
välineiden avulla voidaan rahoittaa toimia 
riskien ehkäisemiseksi ja tuhoutuneiden 
infrastruktuurien korjaamiseksi. Neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2012/2002 perustetun 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
avulla yhteisö voi auttaa väestön välittömien 
tarpeiden mukaisten pelastuspalvelujen 
käynnistämisessä ja edistää tärkeimpien 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
kunnostamista lyhyellä aikavälillä, jotta 
katastrofeista kärsineiden alueiden 
taloudellinen toiminta voidaan elvyttää. 
Nykyinen rahasto on kuitenkin rajoittunut 
lähinnä luonnonkatastrofeihin. Olisi 
säädettävä myös yhteisön mahdollisuudesta 
toimia kriisitilanteissa, joiden syyt eivät liity 
luonnonoloihin.

(3) Suuret ympäristö-, teollisuus- ja 
teknologiset katastrofit voivat johtua 
luonnonoloista tai olla ihmisen aiheuttamia, 
joihin kuuluvat myös merten saastuminen ja 
säteilyvaarat, kansanterveydellisistä 
hätätilanteista, erityisesti virallisesti 
julistetusta influenssapandemiasta, tai 
terrori-iskuista. Olemassa olevien 
taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
edistävien välineiden avulla voidaan 
rahoittaa toimia riskien ehkäisemiseksi ja 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
korjaamiseksi. Neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 2012/2002 perustetun Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston avulla yhteisö voi 
auttaa väestön välittömien tarpeiden 
mukaisten pelastuspalvelujen 
käynnistämisessä ja edistää tärkeimpien 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
kunnostamista lyhyellä aikavälillä, jotta 
katastrofeista kärsineiden alueiden 
taloudellinen toiminta voidaan elvyttää. 
Nykyinen rahasto on kuitenkin keskittynyt 
lähinnä luonnonilmiöistä johtuviin 
katastrofeihin. Olisi säädettävä myös 
yhteisön mahdollisuudesta toimia 
kriisitilanteissa, joiden syyt eivät liity 
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luonnonoloihin.

Or. it

Perustelu

On syytä erotella toisistaan ympäristökatastrofit ja eri syistä aiheutuneet ja vaikutuksiltaan 
erilaiset kriisitilanteet. Lisäksi luonnonkatastrofin käsite saattaa olla harhaanjohtava, sillä se 
jättää asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle kaikki tilanteet, kuten metsäpalot, jotka eivät 
aiheudu luonnonilmiöstä vaan ihmisten tahallisesta tai tuottamuksellisesta toiminnasta. Asia 
tulee selkeämmin esiin termillä "ympäristökatastrofi", joka viittaa pikemminkin katastrofin 
vaikutuksiin kuin syihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Tarkistus 23
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Suurkatastrofit tai kriisitilanteet voivat 
johtua luonnonoloista, teollisista tai 
teknologisista tapahtumista, joihin kuuluvat 
myös merten saastuminen ja säteilyvaarat, 
kansanterveydellisistä hätätilanteista, 
erityisesti virallisesti julistetusta 
influenssapanepidemiasta, tai terrori-
iskuista. Olemassa olevien taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävien 
välineiden avulla voidaan rahoittaa toimia 
riskien ehkäisemiseksi ja tuhoutuneiden 
infrastruktuurien korjaamiseksi. Neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2012/2002 perustetun 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
avulla yhteisö voi auttaa väestön välittömien 
tarpeiden mukaisten pelastuspalvelujen 
käynnistämisessä ja edistää tärkeimpien 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
kunnostamista lyhyellä aikavälillä, jotta 
katastrofeista kärsineiden alueiden 
taloudellinen toiminta voidaan elvyttää. 
Nykyinen rahasto on kuitenkin rajoittunut 
lähinnä luonnonkatastrofeihin. Olisi 
säädettävä myös yhteisön mahdollisuudesta 
toimia kriisitilanteissa, joiden syyt eivät liity 
luonnonoloihin.

(3) Suurkatastrofit tai vakavat kriisitilanteet 
voivat johtua luonnonoloista, teollisista tai 
teknologisista tapahtumista, joihin kuuluvat 
myös merten saastuminen ja säteilyvaarat, 
kansanterveydellisistä hätätilanteista,
erityisesti virallisesti julistetusta 
influenssapandemiasta. Olemassa olevien 
taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
edistävien välineiden avulla voidaan 
rahoittaa toimia riskien ehkäisemiseksi ja 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
korjaamiseksi. Neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 2012/2002 perustetun Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston avulla yhteisö voi 
auttaa väestön välittömien tarpeiden 
mukaisten pelastuspalvelujen 
käynnistämisessä ja edistää tärkeimpien 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
kunnostamista lyhyellä aikavälillä, jotta 
katastrofeista kärsineiden alueiden 
taloudellinen toiminta voidaan elvyttää. 
Nykyinen rahasto on kuitenkin rajoittunut 
lähinnä luonnonkatastrofeihin. Olisi 
säädettävä myös yhteisön mahdollisuudesta 
toimia kriisitilanteissa, joiden syyt eivät liity 
luonnonoloihin.

Or. en
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Perustelu

Koska rahaston varat ovat rajalliset ja koska sanan terrorismi merkitys on epämääräinen, 
rahaston rahoitusapua olisi käytettävä ainoastaan suurkatastrofien ja vakavien 
kriisitilanteiden aiheuttamien vahinkojen lievittämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Simon Busuttil

Tarkistus 24
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Suurkatastrofit tai kriisitilanteet voivat 
johtua luonnonoloista, teollisista tai 
teknologisista tapahtumista, joihin kuuluvat 
myös merten saastuminen ja säteilyvaarat, 
kansanterveydellisistä hätätilanteista, 
erityisesti virallisesti julistetusta 
influenssapanepidemiasta, tai terrori-
iskuista. Olemassa olevien taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävien 
välineiden avulla voidaan rahoittaa toimia 
riskien ehkäisemiseksi ja tuhoutuneiden 
infrastruktuurien korjaamiseksi. Neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2012/2002 perustetun 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
avulla yhteisö voi auttaa väestön välittömien 
tarpeiden mukaisten pelastuspalvelujen 
käynnistämisessä ja edistää tärkeimpien 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
kunnostamista lyhyellä aikavälillä, jotta 
katastrofeista kärsineiden alueiden 
taloudellinen toiminta voidaan elvyttää. 
Nykyinen rahasto on kuitenkin rajoittunut 
lähinnä luonnonkatastrofeihin. Olisi 
säädettävä myös yhteisön mahdollisuudesta 
toimia kriisitilanteissa, joiden syyt eivät liity 
luonnonoloihin.

(3) Suurkatastrofit tai kriisitilanteet voivat 
johtua luonnonoloista, teollisista tai 
teknologisista tapahtumista, joihin kuuluvat 
myös merten saastuminen ja säteilyvaarat, 
kansanterveydellisistä hätätilanteista tai 
terrori-iskuista. Olemassa olevien 
taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
edistävien välineiden avulla voidaan 
rahoittaa toimia riskien ehkäisemiseksi ja 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
korjaamiseksi. Neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 2012/2002 perustetun Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston avulla yhteisö voi 
auttaa väestön välittömien tarpeiden 
mukaisten pelastuspalvelujen 
käynnistämisessä ja edistää tärkeimpien 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
kunnostamista lyhyellä aikavälillä, jotta 
katastrofeista kärsineiden alueiden 
taloudellinen toiminta voidaan elvyttää. 
Nykyinen rahasto on kuitenkin rajoittunut 
lähinnä luonnonkatastrofeihin. Olisi 
säädettävä myös yhteisön mahdollisuudesta 
toimia kriisitilanteissa, joiden syyt eivät liity 
luonnonoloihin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender ja Miguel Angel Martínez Martínez

Tarkistus 25
Johdanto-osan 3 kappale
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(3) Suurkatastrofit tai kriisitilanteet voivat 
johtua luonnonoloista, teollisista tai 
teknologisista tapahtumista, joihin kuuluvat 
myös merten saastuminen ja säteilyvaarat, 
kansanterveydellisistä hätätilanteista, 
erityisesti virallisesti julistetusta 
influenssapanepidemiasta, tai terrori-
iskuista. Olemassa olevien taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävien 
välineiden avulla voidaan rahoittaa toimia 
riskien ehkäisemiseksi ja tuhoutuneiden 
infrastruktuurien korjaamiseksi. Neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2012/2002 perustetun 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
avulla yhteisö voi auttaa väestön välittömien 
tarpeiden mukaisten pelastuspalvelujen 
käynnistämisessä ja edistää tärkeimpien 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
kunnostamista lyhyellä aikavälillä, jotta 
katastrofeista kärsineiden alueiden 
taloudellinen toiminta voidaan elvyttää. 
Nykyinen rahasto on kuitenkin rajoittunut 
lähinnä luonnonkatastrofeihin. Olisi 
säädettävä myös yhteisön mahdollisuudesta 
toimia kriisitilanteissa, joiden syyt eivät liity 
luonnonoloihin.

(3) Suurkatastrofit tai kriisitilanteet voivat 
johtua luonnonoloista, teollisista tai 
teknologisista tapahtumista, joihin kuuluvat 
myös merten saastuminen, tulvat, tulipalot, 
kuivuus, hallat ja säteilyvaarat, 
kansanterveydellisistä hätätilanteista, 
erityisesti virallisesti julistetusta 
influenssapandemiasta, tai terrori-iskuista. 
Olemassa olevien taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta edistävien välineiden 
avulla voidaan rahoittaa toimia riskien 
ehkäisemiseksi ja tuhoutuneiden 
infrastruktuurien korjaamiseksi. Neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2012/2002 perustetun 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
avulla yhteisö voi auttaa väestön välittömien 
tarpeiden mukaisten pelastuspalvelujen 
käynnistämisessä ja edistää tärkeimpien 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
kunnostamista lyhyellä aikavälillä, jotta 
katastrofeista kärsineiden alueiden 
taloudellinen toiminta voidaan elvyttää. 
Nykyinen rahasto on kuitenkin rajoittunut 
lähinnä luonnonkatastrofeihin. Olisi 
säädettävä myös yhteisön mahdollisuudesta 
toimia kriisitilanteissa, joiden syyt eivät liity 
luonnonoloihin.

Or. es

Perustelu

Kuivuutta ja halloja on pidettävä suurkatastrofeina niiden maataloudelle aiheuttamien 
vahinkojen laajuuden ja luonteen vuoksi sekä asianomaisille alueille aiheuttamien pitkän 
aikavälin vaikutusten takia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro

Tarkistus 26
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Suurkatastrofit tai kriisitilanteet voivat 
johtua luonnonoloista, teollisista tai 
teknologisista tapahtumista, joihin kuuluvat 
myös merten saastuminen ja säteilyvaarat, 
kansanterveydellisistä hätätilanteista, 
erityisesti virallisesti julistetusta 

(3) Suurkatastrofit tai kriisitilanteet voivat 
johtua luonnonoloista, teollisista tai 
teknologisista tapahtumista, joihin kuuluvat 
myös merten saastuminen ja säteilyvaarat, 
kansanterveydellisistä hätätilanteista, 
erityisesti virallisesti julistetusta 
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influenssapanepidemiasta, tai terrori-
iskuista. Olemassa olevien taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävien 
välineiden avulla voidaan rahoittaa toimia 
riskien ehkäisemiseksi ja tuhoutuneiden 
infrastruktuurien korjaamiseksi. Neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2012/2002 perustetun 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
avulla yhteisö voi auttaa väestön välittömien 
tarpeiden mukaisten pelastuspalvelujen 
käynnistämisessä ja edistää tärkeimpien 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
kunnostamista lyhyellä aikavälillä, jotta 
katastrofeista kärsineiden alueiden 
taloudellinen toiminta voidaan elvyttää. 
Nykyinen rahasto on kuitenkin rajoittunut 
lähinnä luonnonkatastrofeihin. Olisi 
säädettävä myös yhteisön mahdollisuudesta 
toimia kriisitilanteissa, joiden syyt eivät liity 
luonnonoloihin.

influenssapandemiasta, tai terrori-iskuista. 
Olemassa olevien taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta edistävien välineiden 
avulla voidaan rahoittaa toimia riskien 
ehkäisemiseksi ja tuhoutuneiden 
infrastruktuurien korjaamiseksi. Neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2012/2002 perustetun 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
avulla yhteisö voi auttaa väestön välittömien 
tarpeiden mukaisten pelastuspalvelujen 
käynnistämisessä ja edistää tärkeimpien 
tuhoutuneiden infrastruktuurien 
kunnostamista lyhyellä aikavälillä, jotta 
katastrofeista kärsineiden alueiden 
taloudellinen toiminta ja työllisyys voidaan 
elvyttää. Nykyinen rahasto on kuitenkin 
rajoittunut lähinnä luonnonkatastrofeihin. 
Olisi säädettävä myös yhteisön 
mahdollisuudesta toimia kriisitilanteissa, 
joiden syyt eivät liity luonnonoloihin.

Or. pt

Perustelu

On tärkeätä korostaa myös työllisyyttä katastrofeista kärsineillä alueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Marques

Tarkistus 27
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Solidaarisuusrahaston ensimmäisten
toimintavuosien aikana saatujen 
kokemusten nojalla on perusteltua, että 
selvennetään rahaston käyttöä 
luonnonkatastrofeihin liittyvissä 
tapauksissa. Luonnonkatastrofien sattuessa 
taloudellista tukea on annettava sekä 
nopeasti kehittyvien, välittömästi 
todettavien katastrofien (kuten 
maanjäristykset, tulvat ja metsäpalot) että 
sellaisten katastrofien vuoksi, jotka ovat 
seurausta hitaasta kehityksestä tai tietyn 
tilanteen jatkuvasta pahenemisesta (kuten 
vaikea tai äärimmäinen kuivuus tai 
pandemiat). Tällainen jaottelu oikeuttaa 
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erityisesti viimeksi mainitussa tapauksessa 
myös sen, että tällä asetuksella 
määritellään ajankohta, josta alkaen 
tapahtuma voidaan luokitella katastrofiksi 
ja jolloin sovelletaan menojen 
tukikelpoisuusjärjestelmää ja se 
mukautetaan katastrofin aiheuttavan 
ilmiön luonteeseen, voimakkuuteen ja 
kestoon ja varmistetaan tällä tavoin kunkin 
katastrofityypin vuoksi toteutettavien 
toimenpiteiden kattavuus.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 28
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Taloudellista tukea on annettava sekä 
nopeasti kehittyvien, välittömästi 
todettavien katastrofien (kuten 
maanjäristykset, tulvat ja metsäpalot) että 
sellaisten katastrofien vuoksi, jotka ovat 
seurausta hitaasta kehityksestä tai tietyn 
tilanteen jatkuvasta pahenemisesta, etenkin 
vaikean tai äärimmäisen kuivuuden tai 
pandemioiden tapauksessa. Tällainen 
jaottelu oikeuttaa erityisesti viimeksi 
mainitussa tapauksessa myös sen, että tällä 
asetuksella määritellään ajankohta, josta 
alkaen tapahtuma voidaan luokitella 
katastrofiksi ja jolloin sovelletaan menojen 
tukikelpoisuusjärjestelmää ja se 
mukautetaan katastrofin aiheuttavan 
ilmiön luonteeseen, voimakkuuteen ja 
kestoon ja varmistetaan tällä tavoin kunkin 
katastrofityypin vuoksi toteutettavien 
toimenpiteiden kattavuus.

Or. pt

Perustelu

Tarkistuksella pyritään määrittelemään ajankohta, josta lähtien tapahtuma voidaan luokitella 
katastrofiksi, jotta menojen tukikelpoisuusjärjestelmää voidaan mukauttaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 29
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Rahastosta olisi myönnettävä 
avustusta tapauksissa, jotka uhkaavat 
välittömästi kansanterveyttä ja joilla voi 
olla seurauksia eri jäsenvaltioissa.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Jamila Madeira

Tarkistus 30
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Yhteisön tukea ei ole myönnettävä 
pelkästään nopeasti syntyvien ja 
välittömästi tunnistettavien tapahtumien 
vuoksi, vaan myös sellaisten katastrofien 
varalle, jotka ovat seurausta hitaasta 
kehityksestä tai tietyn tilanteen jatkuvasta 
pahenemisesta, kuten kuivuuteen liittyvissä 
tilanteissa tapahtuu.

Or. pt

Perustelu

Maanjäristysten, tulvien tai metsäpalojen sattuessa välitön vahinkojen toteaminen on helposti 
järjestettävissä, mutta kuivuuden aiheuttamien tilanteiden yhteydessä tilanteen selvittäminen 
voi kestää kauemmin ja tuhoja on vaikea havaita lyhyellä aikavälillä, vaikka ne olisivat yhtä 
vakavia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender ja Miguel Angel Martínez Martínez

Tarkistus 31
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Toissijaisuusperiaatteen mukaan tämän 
asetuksen mukaisten toimien olisi koskettava 
ainoastaan suurkatastrofeja. Ne olisi 

(5) Toissijaisuusperiaatteen mukaan tämän 
asetuksen mukaisten toimien olisi koskettava 
ainoastaan suurkatastrofeja. Ne olisi 
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määriteltävä alan mukaan. Jonkinasteinen 
poliittinen arviointimahdollisuus olisi 
kuitenkin sallittava, jotta voidaan reagoida 
tilanteissa, joiden seuraukset ovat erityisen 
vakavia mutta joita ei niiden luonteen vuoksi 
voida arvioida yksinomaan fyysisten 
vahinkojen perusteella, mikä koskee 
erityisesti merkittäviä terveyskriisejä ja 
terrori-iskuja. Saarien ja syrjäisimpien 
alueiden kaltaisten syrjäisten ja eristyneiden 
alueiden erityistilanne otetaan huomioon.

määriteltävä alan mukaan. Jonkinasteinen 
poliittinen arviointimahdollisuus olisi 
kuitenkin sallittava, jotta voidaan reagoida 
tilanteissa, joiden seuraukset ovat erityisen 
vakavia mutta joita ei niiden luonteen vuoksi 
voida arvioida yksinomaan fyysisten 
vahinkojen perusteella, mikä koskee 
erityisesti merkittäviä terveyskriisejä ja 
terrori-iskuja. Rahaston tukea voisivat 
saada myös alueet, joita on kohdannut 
lähinnä luonnonilmiöstä johtuva 
suurkatastrofi, joka on vaikuttanut 
asukkaiden enemmistöön ja jolla on 
vakavia seurauksia alueen elinoloihin ja 
talouden vakauteen. Saarien ja 
syrjäisimpien alueiden kaltaisten syrjäisten 
ja eristyneiden alueiden erityistilanne 
otetaan huomioon.

Or. es

Perustelu

Voimassa olevan asetuksen mukaisen solidaarisuusrahaston alueellinen soveltaminen on 
osoittautunut erittäin hyödylliseksi myönnettäessä tukea alueellisten katastrofien tapahduttua. 
Vaikka niiden aiheuttamat vahingot eivät yltäisikään yleiseen kynnykseen, ne ovat kuitenkin 
aiheuttaneet merkittävää haittaa asianomaisilla alueilla, joten tämä alueellinen puoli on 
säilytettävä uudessakin asetuksessa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 32
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Toissijaisuusperiaatteen mukaan tämän 
asetuksen mukaisten toimien olisi koskettava 
ainoastaan suurkatastrofeja. Ne olisi 
määriteltävä alan mukaan. Jonkinasteinen 
poliittinen arviointimahdollisuus olisi 
kuitenkin sallittava, jotta voidaan reagoida
tilanteissa, joiden seuraukset ovat erityisen
vakavia mutta joita ei niiden luonteen 
vuoksi voida arvioida yksinomaan fyysisten 
vahinkojen perusteella, mikä koskee 
erityisesti merkittäviä terveyskriisejä ja 
terrori-iskuja. Saarien ja syrjäisimpien 
alueiden kaltaisten syrjäisten ja eristyneiden 

(5) Toissijaisuusperiaatteen mukaan tämän 
asetuksen mukaisten toimien olisi koskettava 
ainoastaan suurkatastrofeja. Ne olisi 
määriteltävä alan mukaan. Terrori-iskun 
tapauksessa yhteisön olisi voitava reagoida 
myös tilanteissa, joissa materiaaliset 
vahingot eivät täytä rahaston käyttöönoton 
määrällisiä perusteita mutta joiden
seuraukset ovat niin vakavia, että yhteisön 
solidaarisuutta tarvitaan. Saarien ja 
syrjäisimpien alueiden kaltaisten syrjäisten 
ja eristyneiden alueiden erityistilanne 
otetaan huomioon niiden kanssa toteutetun 
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alueiden erityistilanne otetaan huomioon. vahvistetun kumppanuuden avulla.

Or. pt

Perustelu

Esittelijän tekstin mukaisesti tarkistuksella selvennetään tapaa, jolla yhteisön on reagoitava 
äärimmäisissä tilanteissa, jotka johtuvat terrorismista, sekä syrjäisten tai eristyneiden 
alueiden, saarten ja syrjäisimpien alueiden ja yhteisön välisten suhteiden dynamiikkaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alfonso Andria

Tarkistus 33
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Toissijaisuusperiaatteen mukaan tämän 
asetuksen mukaisten toimien olisi koskettava 
ainoastaan suurkatastrofeja. Ne olisi 
määriteltävä alan mukaan. Jonkinasteinen 
poliittinen arviointimahdollisuus olisi 
kuitenkin sallittava, jotta voidaan reagoida 
tilanteissa, joiden seuraukset ovat erityisen 
vakavia mutta joita ei niiden luonteen 
vuoksi voida arvioida yksinomaan fyysisten 
vahinkojen perusteella, mikä koskee 
erityisesti merkittäviä terveyskriisejä ja 
terrori-iskuja. Saarien ja syrjäisimpien 
alueiden kaltaisten syrjäisten ja eristyneiden 
alueiden erityistilanne otetaan huomioon.

(5) Toissijaisuusperiaatteen mukaan tämän 
asetuksen mukaisten toimien olisi koskettava 
ainoastaan suurkatastrofeja. Ne olisi 
määriteltävä alan mukaan. Komission pitää 
voida reagoida myös tilanteissa, jotka 
johtuvat vakavista kansanterveydellisistä 
kriiseistä ja terrori-iskuista, joiden 
seurauksia ei voida arvioida yksinomaan 
fyysisten vahinkojen perusteella ja jotka 
kuitenkin vaativat Euroopan unionin 
solidaarisuustoiminnan käynnistämistä 
nopeasti ja yhtenäisesti. Saarien ja 
syrjäisimpien alueiden kaltaisten syrjäisten 
ja eristyneiden alueiden erityistilanne 
otetaan huomioon.

Or. it

Perustelu

Ei liene aiheelliselta jättää tekstiin liian epämääräistä ja moniselitteistä sanamuotoa 
komission "poliittinen arviointimahdollisuus", vaan säätää, että se voi käynnistää rahaston 
avunannon myös kansanterveydellisten kriisien ja terrori-iskujen tapauksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Tarkistus 34
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Toissijaisuusperiaatteen mukaan tämän 
asetuksen mukaisten toimien olisi koskettava 

(5) Toissijaisuusperiaatteen mukaan tämän 
asetuksen mukaisten toimien olisi koskettava 



AM\600565FI.doc 17/65 PE 369.847v01-00

FI

ainoastaan suurkatastrofeja. Ne olisi 
määriteltävä alan mukaan. Jonkinasteinen 
poliittinen arviointimahdollisuus olisi 
kuitenkin sallittava, jotta voidaan reagoida 
tilanteissa, joiden seuraukset ovat erityisen 
vakavia mutta joita ei niiden luonteen vuoksi 
voida arvioida yksinomaan fyysisten 
vahinkojen perusteella, mikä koskee 
erityisesti merkittäviä terveyskriisejä ja 
terrori-iskuja. Saarien ja syrjäisimpien 
alueiden kaltaisten syrjäisten ja 
eristyneiden alueiden erityistilanne otetaan 
huomioon.

ainoastaan suurkatastrofeja. Ne olisi 
määriteltävä alan mukaan. Jonkinasteinen 
rajoitettu poliittinen arviointimahdollisuus 
olisi kuitenkin sallittava, jotta voidaan 
reagoida tilanteissa, joiden seuraukset ovat 
erityisen vakavia mutta joita ei niiden 
luonteen vuoksi voida arvioida yksinomaan 
fyysisten vahinkojen perusteella, mikä 
koskee erityisesti merkittäviä terveyskriisejä.

Or. en

Perustelu

Kaikkia Euroopan unionin alueita olisi kohdeltava tasapuolisesti Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston tukia myönnettäessä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Manuel Capoulas Santos

Tarkistus 35
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Toissijaisuusperiaatteen mukaan tämän 
asetuksen mukaisten toimien olisi koskettava 
ainoastaan suurkatastrofeja. Ne olisi 
määriteltävä alan mukaan. Jonkinasteinen 
poliittinen arviointimahdollisuus olisi 
kuitenkin sallittava, jotta voidaan reagoida 
tilanteissa, joiden seuraukset ovat erityisen 
vakavia mutta joita ei niiden luonteen vuoksi 
voida arvioida yksinomaan fyysisten 
vahinkojen perusteella, mikä koskee 
erityisesti merkittäviä terveyskriisejä ja 
terrori-iskuja. Saarien ja syrjäisimpien 
alueiden kaltaisten syrjäisten ja eristyneiden 
alueiden erityistilanne otetaan huomioon.

(5) Toissijaisuusperiaatteen mukaan tämän 
asetuksen mukaisten toimien olisi koskettava 
ainoastaan suurkatastrofeja. Ne olisi 
määriteltävä alan mukaan. Jonkinasteinen 
poliittinen arviointimahdollisuus olisi 
kuitenkin sallittava, jotta voidaan reagoida 
tilanteissa, joiden seuraukset ovat erityisen 
vakavia mutta joita ei niiden luonteen vuoksi 
voida arvioida yksinomaan fyysisten 
vahinkojen perusteella, mikä koskee 
erityisesti hitaasti kehittyviä 
luonnonkatastrofeja kuten kuivuutta, 
merkittäviä terveyskriisejä ja terrori-iskuja. 
Saarien ja syrjäisimpien alueiden kaltaisten 
syrjäisten ja eristyneiden alueiden 
erityistilanne otetaan huomioon.

Or. pt
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Perustelu

Kun otetaan huomioon, että kuivuus luonnonkatastrofina on hitaasti kehittyvä ilmiö, jolla on 
erittäin vakavat seuraukset, on välttämätöntä, että sitä käsitellään poliittisluonteiset 
näkökohdat huomioon ottaen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro

Tarkistus 36
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Toissijaisuusperiaatteen mukaan tämän 
asetuksen mukaisten toimien olisi koskettava 
ainoastaan suurkatastrofeja. Ne olisi 
määriteltävä alan mukaan. Jonkinasteinen 
poliittinen arviointimahdollisuus olisi 
kuitenkin sallittava, jotta voidaan reagoida 
tilanteissa, joiden seuraukset ovat erityisen 
vakavia mutta joita ei niiden luonteen vuoksi 
voida arvioida yksinomaan fyysisten 
vahinkojen perusteella, mikä koskee 
erityisesti merkittäviä terveyskriisejä ja 
terrori-iskuja. Saarien ja syrjäisimpien 
alueiden kaltaisten syrjäisten ja eristyneiden 
alueiden erityistilanne otetaan huomioon.

(5) Toissijaisuusperiaatteen mukaan tämän 
asetuksen mukaisten toimien olisi koskettava 
ainoastaan suurkatastrofeja. Ne olisi 
määriteltävä alan mukaan. Jonkinasteinen 
poliittinen arviointimahdollisuus olisi 
kuitenkin sallittava, jotta voidaan reagoida 
tilanteissa, joiden seuraukset ovat erityisen 
vakavia mutta joita ei niiden luonteen vuoksi 
voida arvioida yksinomaan fyysisten 
vahinkojen perusteella. Saarien ja 
syrjäisimpien alueiden kaltaisten syrjäisten 
ja eristyneiden alueiden erityistilanne 
otetaan huomioon.

Or. pt

Perustelu

On tärkeätä, että soveltamisala koskee kaikkia tämän asetuksen kattamia katastrofeja ja 
kriisejä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jamila Madeira

Tarkistus 37
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) Solidaarisuusrahaston ensimmäisten 
toimintavuosien aikana saatujen 
kokemusten perusteella voidaan myös 
todeta, että rahastoa on vaikea käyttää 
katastrofeihin, jotka ovat seurausta 
hitaasta kehityksestä. Tällaisen tilanteen 
vuoksi asetuksessa on perustellusti tarpeen 
määritellä selvästi, mistä ajankohdasta 
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lähtien pyyntöä voidaan käsitellä sekä sitä, 
miten nopeasti tukikelpoisuusjärjestelmää 
on mukautettava katastrofin aiheuttavan 
ilmiön luonteen, voimakkuuden ja keston 
suhteen ja erityisesti varmistettava 
tämäntyyppisten katastrofien yhteydessä 
toteutettavien erityistoimenpiteiden 
kattavuus.

Or. pt

Perustelu

Maanjäristysten, tulvien tai metsäpalojen sattuessa välitön vahinkojen toteaminen on helposti 
järjestettävissä, mutta kuivuuden aiheuttamien tilanteiden yhteydessä tilanteen selvittäminen 
voi kestää kauemmin ja tuhoja on vaikea havaita lyhyellä aikavälillä, vaikka ne olisivat yhtä 
vakavia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro

Tarkistus 38
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) Jotta mahdollistetaan tukitoimet 
sellaisten katastrofien yhteydessä, jotka 
merkittävyydestään huolimatta eivät ole 
vaadittua vähimmäistasoa, apua voidaan 
myös poikkeustapauksissa antaa, jos suurin 
osa tietyn alueen väestöstä, joutuu 
kärsimään katastrofista, jolla on vakavia ja 
pitkäkestoisia vaikutuksia ihmisten 
elinolosuhteisiin.

Or. pt

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon myös poikkeukselliset alueelliset katastrofit, joista on säädetty 
asetuksessa 2012/2002.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro

Tarkistus 39
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
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(5 b) Solidaarisuusrahaston ensimmäisten 
toimintavuosien aikana saatujen 
kokemusten nojalla on perusteltua, että 
selvennetään rahaston käyttöä 
luonnonkatastrofeihin liittyvissä 
tapauksissa. Luonnonkatastrofien sattuessa 
taloudellista tukea on annettava sekä 
nopeasti kehittyvien, välittömästi 
todettavien katastrofien (kuten 
maanjäristykset, tulvat ja metsäpalot) että 
sellaisten katastrofien vuoksi, jotka ovat 
seurausta hitaasta kehityksestä tai tietyn 
tilanteen jatkuvasta pahenemisesta (kuten 
vaikea tai äärimmäinen kuivuus tai 
pandemiat). Tällainen jaottelu oikeuttaa 
erityisesti viimeksi mainitussa tapauksessa 
myös sen, että tällä asetuksella 
määritellään ajankohta, josta alkaen 
tapahtuma voidaan luokitella katastrofiksi 
ja jolloin sovelletaan menojen 
tukikelpoisuusjärjestelmää ja se 
mukautetaan katastrofin aiheuttavan 
ilmiön luonteeseen, voimakkuuteen ja
kestoon ja varmistetaan tällä tavoin kunkin 
katastrofityypin vuoksi toteutettavien 
toimenpiteiden kattavuus.

Or. pt

Perustelu

Ottaen huomioon solidaarisuusrahaston täytäntöönpanon vuodesta 2002 on tärkeää erottaa 
nopeasti syntyvät katastrofit kuten metsäpalot ja tulvat hitaasti kehittyvistä katastrofeista 
kuten kuivuus ja pandemiat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 40
Johdanto-osan 10 kappale

(10) On tarpeen varmistaa huolellinen 
varainhoito, jotta yhteisö pystyy 
osallistumaan toimintaan myös siinä 
tapauksessa, että saman vuoden aikana 
tapahtuu useampia suurkatastrofeja.

(10) On tarpeen varmistaa huolellinen 
varainhoito, jotta yhteisö pystyy 
osallistumaan toimintaan, jos 
suurkatastrofeja tapahtuu useita peräkkäin 
suhteellisen lyhyessä ajassa.

Or. fr
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Perustelu

Solidaarisuusrahaston pitää voida vastata sarjana esiintyvien suurkatastrofien seurauksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Tarkistus 41
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Tämän asetuksen mukaisen tuen 
maksu- ja käyttömenettelyissä olisi otettava 
huomioon tilanteen kiireellisyys. Tämän 
vuoksi myönnetyn rahoitusavun käytölle 
olisi asetettava määräaika.

(12) Tämän asetuksen mukaisen tuen 
maksu- ja käyttömenettelyissä olisi otettava 
huomioon tilanteen kiireellisyys. Tämän 
vuoksi myönnetyn rahoitusavun käytölle 
olisi asetettava asianmukainen määräaika, 
josta olisi sovittava asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen mukaisesti myönnettyjen tukien maksu- ja käyttömenettelyissä olisi otettava 
huomioon tilanteen kiireellisyys, ja samalla olisi noudatettava toissijaisuusperiaatetta ja 
hyvää varainhoitoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 42
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Avustettavan valtion kannalta voi olla
sen erityisen perustuslaillisen, 
institutionaalisen, oikeudellisen tai 
taloudellisen ympäristön mukaisesti 
toivottavaa, että alue- tai 
paikallisviranomaiset otetaan mukaan 
täytäntöönpanosopimusten tekemiseen ja 
soveltamiseen. Tuensaajavaltion olisi 
kuitenkin vastattava tuen täytäntöönpanosta 
sekä yhteisön rahoituksella tuettujen toimien 
hallinnoinnista ja valvonnasta Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 
päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, 
jäljempänä ’varainhoitoasetus’, mukaisesti.

(13) Avustettavan valtion on sen erityisen 
perustuslaillisen, institutionaalisen, 
oikeudellisen tai taloudellisen ympäristön 
mukaisesti toimittava niin, että alue- tai 
paikallisviranomaiset otetaan mukaan 
täytäntöönpanosopimusten tekemiseen ja 
soveltamiseen. Tuensaajavaltion olisi 
kuitenkin vastattava tuen täytäntöönpanosta 
sekä yhteisön rahoituksella tuettujen toimien 
hallinnoinnista ja valvonnasta Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 
päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, 
jäljempänä ’varainhoitoasetus’, mukaisesti.
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Or. pt

Perustelu

Alueellisten ja paikallisten toimijoiden mukaan ottaminen noudatettavien sopimusten 
tekemiseen ja soveltamiseen on ensisijaisen tärkeää sen kannalta, että niissä sovitut tavoitteet 
pystytään toteuttamaan tehokkaasti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 43
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Avustettavan valtion kannalta voi olla
sen erityisen perustuslaillisen, 
institutionaalisen, oikeudellisen tai 
taloudellisen ympäristön mukaisesti 
toivottavaa, että alue- tai 
paikallisviranomaiset otetaan mukaan 
täytäntöönpanosopimusten tekemiseen ja 
soveltamiseen. Tuensaajavaltion olisi 
kuitenkin vastattava tuen täytäntöönpanosta 
sekä yhteisön rahoituksella tuettujen toimien 
hallinnoinnista ja valvonnasta Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 
päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, 
jäljempänä ’varainhoitoasetus’, mukaisesti.

(13) Avustettavan valtion pitää sen erityisen 
perustuslaillisen, institutionaalisen, 
oikeudellisen tai taloudellisen ympäristön 
mukaisesti ottaa alue- tai 
paikallisviranomaiset mukaan 
täytäntöönpanosopimusten tekemiseen ja 
soveltamiseen. Tuensaajavaltion olisi 
kuitenkin vastattava tuen täytäntöönpanosta 
sekä yhteisön rahoituksella tuettujen toimien 
hallinnoinnista ja valvonnasta Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 
päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, 
jäljempänä ’varainhoitoasetus’, mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Luonnonkatastrofeilla on ensisijaisesti alueellisia vaikutuksia, joten toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioiden pitää ottaa alue- tai paikallisviranomaiset mukaan tuen 
täytäntöönpanoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 44
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Yhteisön toimet eivät saisi vähentää 
niiden kolmansien osapuolten vastuuta, jotka 
ovat ”saastuttaja maksaa” -periaatteen 

(15) Yhteisön toimet eivät saisi vähentää 
niiden kolmansien osapuolten vastuuta, jotka 
ovat ”saastuttaja maksaa” -periaatteen 



AM\600565FI.doc 23/65 PE 369.847v01-00

FI

mukaisesti ensisijaisesti vastuussa 
aiheuttamistaan vahingoista, eikä johtaa 
ennalta ehkäisevien toimien 
laiminlyömiseen jäsenvaltioiden tai yhteisön 
tasolla.

mukaisesti ensisijaisesti vastuussa 
aiheuttamistaan vahingoista, eikä johtaa 
ennalta ehkäisevien toimien 
laiminlyömiseen jäsenvaltioiden tai yhteisön 
tasolla eikä julkisten tai yksityisten 
vakuutusten aseman korvaamiseen.

Or. fr

Perustelu

Solidaarisuutta ei pidä ymmärtää muiden toimien korvaamisena.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Tarkistus 45
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Tämän asetuksen mukaisiin 
solidaarisuustoimiin olisi annettava teknistä 
apua, jotta komissio voi paremmin arvioida 
sille esitetyt hakemukset.

(21) Tämän asetuksen mukaisiin 
solidaarisuustoimiin olisi annettava teknistä 
apua, jotta jäsenvaltiot pystyvät esittämään 
komissiolle ja muille asiaankuuluville 
elimille asianmukaisesti täytetyn 
hakemuksen ja jotta komissio voi paremmin 
arvioida sille esitetyt hakemukset.

Or. en

Perustelu

Myös jäsenvaltioiden pitäisi voida kattaa osa hakemuksen valmistelusta aiheutuneista 
kuluista tekniseen apuun tarkoitetuilla varoilla maksaakseen esim. tarvittavien 
asiantuntijoiden palkkiot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro

Tarkistus 46
Johdanto-osan 23 kappale

(23) Tätä asetusta olisi sovellettava vuosia 
2007–2013 koskevien rahoitusnäkymien 
soveltamispäivästä,

(23) Tätä asetusta olisi sovellettava 
kahdenkymmenen päivän kuluttua sen 
julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä,

Or. pt
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Perustelu

Tämän asetuksen on tultava voimaan sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Tarkistus 47
1 artiklan 1 kohta

1. Perustetaan Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, jäljempänä ’rahasto’, 
jotta yhteisö pystyy reagoimaan 
jäsenvaltioita tai Euroopan unioniin 
liittymisestä neuvottelevia ehdokasmaita, 
jäljempänä ’tukikelpoiset valtiot’, 
kohdanneisiin suurkatastrofeihin.

1. Perustetaan Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, jäljempänä ’rahasto’, 
jotta yhteisö pystyy reagoimaan 
jäsenvaltioita tai Euroopan unioniin 
liittymisestä neuvottelevia ehdokasmaita, 
jäljempänä ’tukikelpoiset valtiot’, 
kohdanneisiin suurkatastrofeihin tai 
kriisitilanteisiin. 

Or. en

Perustelu

Koska rahaston varat ovat rajalliset ja koska sanan terrorismi merkitys on epämääräinen, 
rahaston rahoitusapua olisi käytettävä ainoastaan suurkatastrofien ja vakavien 
kriisitilanteiden aiheuttamien vahinkojen lievittämiseen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bastiaan Belder

Tarkistus 48
1 artiklan 1 kohta

1. Perustetaan Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, jäljempänä ’rahasto’, 
jotta yhteisö pystyy reagoimaan 
jäsenvaltioita tai Euroopan unioniin 
liittymisestä neuvottelevia ehdokasmaita, 
jäljempänä ’tukikelpoiset valtiot’, 
kohdanneisiin suurkatastrofeihin.

1. Perustetaan Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, jäljempänä ’rahasto’, 
jotta yhteisö pystyy reagoimaan 
jäsenvaltioita, jäljempänä ’tukikelpoiset 
valtiot’, kohdanneisiin suurkatastrofeihin, 
joiden syynä on muu kuin ihmisen 
aiheuttama virhe tai laiminlyönti.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin olisi osoitettava solidaarisuuttaan sellaisissa tapauksissa, joita varten ei 
ole avustusjärjestelyjä. Tapaukset, joissa ihmisen virhe tai laiminlyönti aiheuttaa 
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suurkatastrofin, olisi suljettava Euroopan unionin tarjoaman avun ulkopuolelle, koska 
tällaisia tapauksia varten on muita rahoituslähteitä (vakuutukset). Koska rahaston 
kokonaistalousarvio pysyy samana, mutta tukikelpoisten jäsenvaltioiden määrä kasvaa, 
ehdokasmaita koskeva apu olisi rajoitettava vain hyvin kiireellisiin tilanteisiin, jotta 
rahastossa olisi riittävästi varoja yhteisöä mahdollisesti kohtaavien katastrofien varalle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 49
1 artiklan 1 kohta

1. Perustetaan Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, jäljempänä ’rahasto’, 
jotta yhteisö pystyy reagoimaan 
jäsenvaltioita tai Euroopan unioniin 
liittymisestä neuvottelevia ehdokasmaita, 
jäljempänä ’tukikelpoiset valtiot’, 
kohdanneisiin suurkatastrofeihin.

1. Perustetaan Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, jäljempänä ’rahasto’, 
jotta yhteisö pystyy reagoimaan 
jäsenvaltioita tai niiden alueita tai Euroopan 
unioniin liittymisestä neuvottelevia 
ehdokasmaita, jäljempänä ’tukikelpoiset 
valtiot’, kohdanneisiin suurkatastrofeihin.

Or. pt

Perustelu

Ottamalla alueet mukaan ohjelman soveltamisalaan varmistetaan, että mittasuhteiltaan 
suuret katastrofit, jotka voivat tuhota alueen talouden kokonaan, saavat osakseen yhteisön 
tuomion ja niihin kohdistetaan asianmukaiset toimenpiteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Tarkistus 50
1 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Euroopan unioniin liittymisestä 
neuvotteleva ehdokasmaa voi pyytää apua 
rahastosta ainoastaan sellaisessa 
tapauksessa, että suurkatastrofi tapahtuu 
ehdokasmaan ja jäsenvaltion yhteisellä 
meri- tai maaraja-alueella.

Or. en

Perustelu

Koska rahaston varat ovat rajalliset ja koska sanan terrorismi merkitys on epämääräinen, 
rahaston rahoitusapua olisi käytettävä ainoastaan suurkatastrofien ja vakavien 
kriisitilanteiden aiheuttamien vahinkojen lievittämiseen. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender ja Miguel Angel Martínez Martínez

Tarkistus 51
1 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) luonnonkatastrofit, a) luonnonkatastrofit, esimerkiksi tulvat, 
kuivuus, tulipalot, maanjäristykset, 
tulivuorenpurkaukset, hallat, hirmumyrskyt 
ja lumivyöryt.

Or. es

Perustelu

Olisi aiheellista määritellä mitä luonnonkatastrofeilla ymmärretään, jotta tehdään selväksi, 
että myös kuivuus, hallat, hirmumyrskyt ja tulivuorenpurkaukset ovat verrattavissa tulviin, 
maanjäristyksiin ja tulipaloihin. Luettelon ei kuitenkaan pidä olla suljettu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 52
1 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) luonnonkatastrofit, a) luonnonkatastrofit ja muut katastrofit,

Or. pt

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaisesti (johdanto-osan 3 kappale) tässä esitetyllä tarkistuksella 
pyritään ottamaan mukaan sekä luonnonkatastrofit että muut katastrofit, jotta varmistetaan 
tarvittava juridinen yhdenmukaisuus koko asetuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alfonso Andria

Tarkistus 53
1 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) luonnonkatastrofit, a) ympäristökatastrofit,

Or. it
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Perustelu

Luonnonkatastrofin käsite saattaa johtaa harhaan, sillä se jättäisi asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle kaikki tilanteet, kuten suurimman osan metsäpaloista, jotka eivät aiheudu 
luonnonilmiöstä vaan ihmisten tahallisesta tai tuottamuksellisesta toiminnasta. Asia tulee 
selkeämmin esiin termillä "ympäristökatastrofi", joka viittaa pikemminkin katastrofin 
vaikutuksiin kuin syihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 54
1 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) teolliset ja teknologiset katastrofit, b) teolliset ja/tai teknologiset katastrofit,

Or. fr

Perustelu

Nämä kaksi katastrofityyppiä eivät aina esiinny yhdessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 55
1 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) kansanterveydelliset hätätilanteet, Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämän viimeisen kohdan sisällyttäminen selittyy sillä, ettei voida ennakoida kaikkia eri 
tilanteita ja seurauksia tapahtumista, joita solidaarisuusrahaston pitää kattaa. 
Päätöksentekoa joustetaan ja tarjotaan kaikille kansalaisyhteiskunnan toimijoille 
mahdollisuus käyttää tämän rahaston tukea erikseen määriteltävien menettelyjen ja ehtojen 
mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alfonso Andria

Tarkistus 56
1 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) kansanterveydelliset hätätilanteet, c) rajat ylittävä influenssapandemian uhka,
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Or. it

Perustelu

Termi kansanterveydelliset hätätilanteet on liian epämääräinen. On syytä rajoittaa rahaston 
toiminta vain kaikkein vakavimpaan pandemiariskitilanteeseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 57
1 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) kansanterveydelliset hätätilanteet, c) kansanterveydelliset hätätilanteet, joilla 
on seurauksia monissa eri valtioissa, 

Or. el

Perustelu

Käytössä olisi oltava erillinen säännös sellaisten kansanterveyteen liittyvien tapausten 
avustuksia varten, jotka saattavat vaikuttaa eri jäsenvaltioissa. Tällaisia tilanteita voivat 
aiheuttaa epidemiat tai influenssapandemiat. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Tarkistus 58
1 artiklan 2 kohdan d alakohta

d) terrori-iskut. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska rahaston varat ovat rajalliset ja koska sanan terrorismi merkitys on epämääräinen, 
rahaston rahoitusapua olisi käytettävä ainoastaan suurkatastrofien ja vakavien 
kriisitilanteiden aiheuttamien vahinkojen lievittämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 59
1 artiklan 2 kohdan d a alakohta (uusi)

d a) muut yleisen edun mukaiset toimet, 
joiden tarkoituksena on asianomaisten 
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yhteisöjen ja alueiden sosiaalinen ja 
taloudellinen normalisointi.

Or. es

Perustelu

Tämän viimeisen kohdan sisällyttäminen selittyy sillä, ettei voida ennakoida kaikkia eri 
tilanteita ja seurauksia tapahtumista, joita solidaarisuusrahaston pitää kattaa. 
Päätöksentekoa joustetaan ja tarjotaan kaikille kansalaisyhteiskunnan toimijoille 
mahdollisuus käyttää tämän rahaston tukea erikseen määriteltävien menettelyjen ja ehtojen 
mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alfonso Andria

Tarkistus 60
1 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jos voimaan tulee erityinen säädös 
kansanterveydellisten hätätilanteiden tai 
terrori-iskujen varalta, ne poistetaan 
välittömästi tämän asetuksen 
soveltamisalasta.

Or. it

Perustelu

Asianmukainen vastaus kansanterveydellisiin hätätilanteisiin on kieltämättä toivottava, mutta 
siihen tarvittaisiin tilapäistä rahoitusvälinettä. Kuitenkin odoteltaessa tarkoitukseen 
paremmin sopivaa rahoitusvälinettä ja jotta ei oltaisi valmistautumattomia mahdollisessa 
kansanterveydellisessä hätätilanteessa, lienee paikallaan säätää väliaikaisesti 
mahdollisuudesta käyttää solidaarisuusrahaston varoja myös tällaisissa tilanteissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 61
2 artiklan 1 kohta

Tätä asetusta sovellettaessa katastrofia 
pidetään suurena silloin, kun siitä aiheutuu 
vähintään yhdessä tukikelpoisessa valtiossa 
välittömät vahingot, joiden määräksi 
arvioidaan yli miljardi euroa vuoden 2007 
hintoina tai yli 0,5 prosenttia asianomaisen 

1. Tätä asetusta sovellettaessa katastrofia 
pidetään suurena silloin, kun siitä aiheutuu 
vähintään yhdessä tukikelpoisessa valtiossa 
välittömät vahingot, joiden määräksi 
arvioidaan yli miljardi euroa vuoden 2007 
hintoina tai yli 0,5 prosenttia asianomaisen 
valtion tai alueen bruttokansantulosta. 
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valtion bruttokansantulosta. Kuitenkin ottaen huomioon erityiset 
budjettisuhdanteet ja Euroopan unionin 
taloustilanteen solidaarisuusrahasto 
perustetaan pysyväksi riippumattomaksi 
rahastoksi, jolla on kiinteä oma 
vuosittainen määräraha ja jonka vuosittain 
käyttämättä jäävä määrä siirretään 
varauksiin suurkatastrofeja varten.

Or. es

Perustelu

Ensimmäinen osa ei kaipaa perusteluita. Toisessa osassa on kyse siitä, että olisi harkittava 
kynnystä uudelleen ja mahdollistaa näin solidaarisuusrahaston toimintamahdollisuuksien 
mukauttaminen katastrofialueiden tarpeiden sekä tiettyjen luonnonilmiöiden alueellisen 
ulottuvuuden mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 62
2 artiklan 1 kohta

Tätä asetusta sovellettaessa katastrofia 
pidetään suurena silloin, kun siitä aiheutuu 
vähintään yhdessä tukikelpoisessa valtiossa 
välittömät vahingot, joiden määräksi 
arvioidaan yli miljardi euroa vuoden 2007 
hintoina tai yli 0,5 prosenttia asianomaisen 
valtion bruttokansantulosta.

Tätä asetusta sovellettaessa katastrofia 
pidetään suurena silloin, kun siitä aiheutuu 
vähintään yhdessä tukikelpoisessa valtiossa 
välittömät vahingot, joiden määräksi 
arvioidaan vähintään 800 miljoonaa euroa
vuoden 2007 hintoina tai vähintään 0,4 
prosenttia asianomaisen valtion 
bruttokansantulosta.

Or. pt

Perustelu

Euroopan komission useissa jäsenvaltioissa solidaarisuusrahaston tehokkuudesta tekemien 
julkisten kyselyiden mukaan suurin jäsenvaltioiden kohtaama, hakemusten tekemistä koskeva 
vaikeus liittyy solidaarisuusrahaston tukipyyntöjen hyväksymistä koskeviin liian korkeisiin 
rajoihin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bastiaan Belder

Tarkistus 63
2 artiklan 1 kohta

Tätä asetusta sovellettaessa katastrofia 
pidetään suurena silloin, kun siitä aiheutuu 
vähintään yhdessä tukikelpoisessa valtiossa 
välittömät vahingot, joiden määräksi 
arvioidaan yli miljardi euroa vuoden 2007 
hintoina tai yli 0,5 prosenttia asianomaisen 
valtion bruttokansantulosta.

Tätä asetusta sovellettaessa katastrofia 
pidetään suurena silloin, kun siitä aiheutuu 
vähintään yhdessä tukikelpoisessa valtiossa 
välittömät vahingot, joiden määräksi 
arvioidaan yli kolme miljardia euroa vuoden 
2007 hintoina tai yli 0,6 prosenttia
asianomaisen valtion bruttokansantulosta.

Or. en

Perustelu

Jotta rahaston varat voitaisiin keskittää hyvin vakaviin katastrofeihin, tukikelpoisten 
vahinkojen vähimmäisrajaa olisi nostettava. Kun rajoja nostetaan, sellaisille jäsenvaltioille 
voidaan tarjota riittävää tukea, jotka eivät katastrofitilanteessa pysty auttamaan itseään 
tehokkaasti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Marques

Tarkistus 64
2 artiklan 1 kohta

Tätä asetusta sovellettaessa katastrofia 
pidetään suurena silloin, kun siitä aiheutuu 
vähintään yhdessä tukikelpoisessa valtiossa 
välittömät vahingot, joiden määräksi 
arvioidaan yli miljardi euroa vuoden 2007 
hintoina tai yli 0,5 prosenttia asianomaisen 
valtion bruttokansantulosta.

Tätä asetusta sovellettaessa katastrofia 
pidetään suurena silloin, kun siitä aiheutuu 
vähintään yhdessä tukikelpoisessa valtiossa 
välittömät vahingot, joiden määräksi 
arvioidaan yli kolme miljardia euroa vuoden 
2007 hintoina tai yli 0,5 prosenttia 
asianomaisen valtion bruttokansantulosta.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Tarkistus 65
2 artiklan 1 kohta

Tätä asetusta sovellettaessa katastrofia 
pidetään suurena silloin, kun siitä aiheutuu 
vähintään yhdessä tukikelpoisessa valtiossa 
välittömät vahingot, joiden määräksi 

Tätä asetusta sovellettaessa katastrofia tai 
kriisitilannetta pidetään suurena silloin, kun 
siitä aiheutuu vähintään yhdessä 
tukikelpoisessa valtiossa välittömät 
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arvioidaan yli miljardi euroa vuoden 2007 
hintoina tai yli 0,5 prosenttia asianomaisen 
valtion bruttokansantulosta.

vahingot, joiden määräksi arvioidaan yli 
miljardi euroa vuoden 2007 hintoina tai yli 
0,5 prosenttia asianomaisen valtion 
bruttokansantulosta.

Or. en

Perustelu

Jos katastrofi, joka aiheutuu tukikelpoisessa valtiossa, ei täytä tuen saamiseksi asetettuja 
määrällisiä kriteerejä, komission olisi kuultava asiasta vastaavia Euroopan parlamentin 
valiokuntia solidaarisuusrahaston tukihakemuksia arvioidessaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro

Tarkistus 66
2 artiklan 1 kohta

Tätä asetusta sovellettaessa katastrofia 
pidetään suurena silloin, kun siitä aiheutuu 
vähintään yhdessä tukikelpoisessa valtiossa 
välittömät vahingot, joiden määräksi 
arvioidaan yli miljardi euroa vuoden 2007
hintoina tai yli 0,5 prosenttia asianomaisen 
valtion bruttokansantulosta.

Tätä asetusta sovellettaessa katastrofia 
pidetään suurena silloin, kun siitä aiheutuu 
vähintään yhdessä tukikelpoisessa valtiossa 
välittömät vahingot, joiden määräksi 
arvioidaan yli miljardi euroa asetuksen 
voimaantulovuoden hintoina tai yli 0,5 
prosenttia asianomaisen valtion 
bruttokansantulosta.

Or. pt

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon myös poikkeukselliset alueelliset katastrofit, joista on säädetty 
asetuksessa 2012/2002.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 67
2 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Poikkeustapauksessa tämän asetuksen 
1 artiklassa säädettyjä määrällisiä 
perusteita täyttämättä asetuksen (EY) N:o 
1059/2003 mukainen NUTS 3 tai NUTS 2 -
tasoinen alue saa rahastosta tukea, jos 
siihen kohdistuu poikkeuksellinen 
katastrofi ja jos kyseessä on
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mittasuhteiltaan suuri luonnonkatastrofi, 
joka vaikuttaa suureen osaan alueen 
väestöä ja jolla on vakavia ja pitkäkestoisia 
vaikutuksia alueen elinolosuhteisiin ja 
taloudelliseen vakauteen. Tämän kohdan 
nojalla myönnettävä tuen vuotuinen 
kokonaismäärä rajoitetaan 7,5 prosenttiin 
rahaston käytössä olevasta vuotuisesta 
määrästä. Komission on analysoitava 
mahdollisimman tarkasti sille tämän 
kohdan nojalla esitettyjä pyyntöjä. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä syrjäisiin tai 
erityneisiin alueisiin kuten saariin ja 
syrjäisimpiin alueisiin.

Or. pt

Perustelu

Lisäysehdotuksella pyritään varmistamaan, että alueet, jotka kärsivät katastrofeista, joilla on 
mittavat vaikutukset alueen talouteen, saavat asianmukaisesti taloudellista tukea, mikä 
edistää näin rahaston yleistavoitteiden saavuttamista yhdenmukaisesti 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Tarkistus 68
2 artiklan 2 kohta

Vaikka nämä määrälliset perusteet eivät 
täyttyisikään, komissio voi kuitenkin 
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa tunnustaa, että 
tukikelpoisen valtion alueella on tapahtunut 
suurkatastrofi.

Vaikka nämä määrälliset perusteet eivät 
täyttyisikään, komissio voi kuitenkin 
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa tunnustaa asiasta 
vastaavia Euroopan parlamentin 
valiokuntia kuultuaan, että tukikelpoisen 
valtion alueella on tapahtunut suurkatastrofi 
tai siellä vallitsee kriisitilanne.

Or. en

Perustelu

Jos katastrofi, joka aiheutuu tukikelpoisessa valtiossa, ei täytä tuen saamiseksi asetettuja 
määrällisiä kriteerejä, komission olisi kuultava asiasta vastaavia Euroopan parlamentin 
valiokuntia solidaarisuusrahastolle esitettyjä tukihakemuksia arvioidessaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 69
2 artiklan 2 kohta

Vaikka nämä määrälliset perusteet eivät 
täyttyisikään, komissio voi kuitenkin 
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa tunnustaa, että 
tukikelpoisen valtion alueella on 
tapahtunut suurkatastrofi.

Vaikka nämä määrälliset perusteet eivät 
täyttyisikään, komissio voi kuitenkin 
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa ottaa 
tukikelpoisuuden osalta huomioon 
vahingot, joita on tapahtunut 
poikkeuksellisesta, lähinnä 
luonnonilmiöistä johtuvasta katastrofista 
kärsineellä alueella, jolloin onnettomuus 
on vaikuttanut asukkaiden enemmistöön tai 
sen kehityksen kannalta merkittäviin 
talouden aloihin ja aiheuttanut vakavia 
seurauksia alueen elinoloille ja talouden 
vakaudelle.

Or. es

Perustelu

Ensimmäinen osa ei kaipaa perusteluita. Toisessa osassa on kyse siitä, että olisi harkittava 
kynnystä uudelleen ja mahdollistaa näin solidaarisuusrahaston toimintamahdollisuuksien 
mukauttaminen katastrofialueiden tarpeiden sekä tiettyjen luonnonilmiöiden alueellisen 
ulottuvuuden mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro

Tarkistus 70
2 artiklan 2 kohta

Vaikka nämä määrälliset perusteet eivät 
täyttyisikään, komissio voi kuitenkin
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa tunnustaa, että 
tukikelpoisen valtion alueella on tapahtunut 
suurkatastrofi.

Poikkeustapauksissa voidaan 1 kohdassa 
säädettyjen määrällisten perusteiden 
täyttymättä rahastosta myös myöntää tukea 
alueelle, jota on kohdannut 
poikkeuksellinen katastrofi ja ennen 
kaikkea luonnonkatastrofi, joka vaikuttaa 
suureen osaan alueen väestöstä ja jolla on 
vakavia ja pitkäkestoisia vaikutuksia 
alueen elinolosuhteisiin ja taloudelliseen 
vakauteen. Tämän kohdan nojalla 
myönnettävä tuen vuotuinen 
kokonaismäärä rajoitetaan 7,5 prosenttiin 
rahaston käytössä olevasta vuotuisesta 
määrästä. Erityistä huomiota on 
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kiinnitettävä syrjäisiin tai erityneisiin 
alueisiin kuten saariin ja syrjäisimpiin 
alueisiin, jotka on määritelty EY:n 
perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdassa. Komission on analysoitava 
mahdollisimman tarkasti sille tämän 
kohdan nojalla esitettyjä pyyntöjä. Vaikka 
nämä määrälliset perusteet eivät 
täyttyisikään, komissio voi myös 
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa tunnustaa, että 
tukikelpoisen valtion alueella on tapahtunut 
suurkatastrofi.

Or. pt

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon myös poikkeukselliset alueelliset katastrofit, joista on säädetty 
asetuksessa 2012/2002.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Marques

Tarkistus 71
2 artiklan 2 kohta

Vaikka nämä määrälliset perusteet eivät 
täyttyisikään, komissio voi kuitenkin 
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa tunnustaa, että 
tukikelpoisen valtion alueella on 
tapahtunut suurkatastrofi.

Vaikka nämä määrälliset perusteet eivät 
täyttyisikään, voidaan rahastosta myös 
poikkeustapauksissa myöntää tukea 
alueelle, jota on kohdannut 
poikkeuksellinen katastrofi ja ennen 
kaikkea luonnonkatastrofi, joka vaikuttaa 
suureen osaan alueen väestöstä ja jolla on 
vakavia ja pitkäkestoisia vaikutuksia 
alueen elinolosuhteisiin ja taloudelliseen 
vakauteen. Tämän kohdan nojalla 
myönnettävä tuen vuotuinen 
kokonaismäärä rajoitetaan 7,5 prosenttiin 
rahaston käytössä olevasta vuotuisesta 
määrästä. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä syrjäisiin tai erityneisiin 
alueisiin kuten saariin ja syrjäisimpiin 
alueisiin, jotka on määritelty EY:n 
perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdassa. Komission on analysoitava 
mahdollisimman tarkasti sille tämän 
kohdan nojalla esitettyjä pyyntöjä. 
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Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 72
2 artiklan 2 kohta

Vaikka nämä määrälliset perusteet eivät 
täyttyisikään, komissio voi kuitenkin 
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa tunnustaa, että 
tukikelpoisen valtion alueella on tapahtunut 
suurkatastrofi.

Vaikka nämä määrälliset perusteet eivät 
täyttyisikään, komissio voi kuitenkin 
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa tunnustaa, että 
tukikelpoisen valtion alueella on tapahtunut 
suurkatastrofi. Sellaiset luonnonkatastrofit, 
jotka johtuvat toistuvasta kuivuudesta tai 
kylmyydestä tai toistuvista tulipaloista tai 
tulvista, taikka onnettomuudet, joiden 
syynä on uusia uhkia aiheuttava 
ilmastonmuutos, joka jatkuvasti vaikuttaa 
kielteisesti moniin ammattiryhmiin ja 
valtiontalouteen, olisi sisällytettävä 
hyväksyttäviin katastrofeihin ja rahaston 
soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava ja Giovanni Pittella

Tarkistus 73
2 artiklan 2 kohta

Vaikka nämä määrälliset perusteet eivät 
täyttyisikään, komissio voi kuitenkin 
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa tunnustaa, että 
tukikelpoisen valtion alueella on tapahtunut 
suurkatastrofi.

Vaikka nämä määrälliset perusteet eivät 
täyttyisikään, komissio voi kuitenkin 
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa tunnustaa, että 
tukikelpoisen valtion alueella on tapahtunut 
suurkatastrofi. Poikkeuksellisissa 
olosuhteissa rahastosta voidaan myöntää 
apua, vaikka määrälliset perusteet eivät 
täyttyisikään, poikkeuksellisesta 
katastrofista kärsineille alueille, jos 
onnettomuus on vaikuttanut alueen 
asukkaiden enemmistöön ja aiheuttanut 
vakavia ja pysyviä seurauksia ihmisten 
elinoloille ja alueen talouden vakaudelle
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Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender ja Miguel Angel Martínez Martínez

Tarkistus 74
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

Samoin vaikka 1 kappaleessa tarkoitetut 
määrälliset perusteet eivät täyttyisikään, 
voidaan poikkeuksellisissa olosuhteissa 
rahastosta myöntää apua 
poikkeuksellisesta, lähinnä 
luonnonilmiöstä johtuvasta katastrofista 
kärsineille alueille, kun onnettomuus on 
vaikuttanut alueen asukkaiden 
enemmistöön tai sen kehityksen kannalta 
merkittäviin talouden aloihin ja 
aiheuttanut vakavia seurauksia alueen 
elinoloille ja talouden vakaudelle. Tässä 
kohdassa tarkoitetun avun vuosittainen 
kokonaismäärä rajoitetaan enintään 7,5 
prosenttiin rahaston vuosittain käytössä 
olevien varojen määrästä. 
Perustamissopimuksen 299 artiklan 2 
kohdassa määriteltyjen saarien ja 
syrjäisimpien alueiden kaltaisten syrjäisten 
ja eristyneiden alueiden tilanne otetaan 
erityisesti huomioon. Komissio tarkastelee 
erityisen huolellisesti kaikkia tämän 
kohdan perusteella toimitettuja 
hakemuksia.

Or. es

Perustelu

Voimassa olevan asetuksen mukaisen solidaarisuusrahaston alueellinen soveltaminen on 
osoittautunut erittäin hyödylliseksi myönnettäessä tukea alueellisten katastrofien tapahduttua. 
Vaikka niiden aiheuttamat vahingot eivät yltäisikään yleiseen kynnykseen, ne ovat kuitenkin 
aiheuttaneet merkittävää haittaa asianomaisilla alueilla, joten tämä alueellinen puoli on 
säilytettävä uudessakin asetuksessa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bastiaan Belder

Tarkistus 75
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

Poikkeustapauksissa myös sellainen 
naapurijäsenvaltio tai Euroopan unioniin 
liittymisestä neuvotteleva naapurivaltio, 
jota on kohdannut sama katastrofi, voi 
saada apua rahastosta.

Or. en

Perustelu

Koska rahasto on kooltaan rajallinen, olisi parasta keskittää käytettävissä olevat tukivarat 
tämänhetkisiin jäsenvaltioihin, jotta tuilla saavutettaisiin tehokkaita tuloksia. Jos unionin 
jäsenyydestä neuvottelevat valtiot kärsivät samasta katastrofista, myös ne voivat saada apua 
rahastosta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 76
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

Perustamissopimuksen 299 artiklan 2 
kohdassa määriteltyjen saarien ja 
syrjäisimpien alueiden kaltaisten syrjäisten 
ja eristyneiden alueiden tilanne on otettava 
erityisesti huomioon.

Or. fr

Perustelu

On syytä säilyttää tämä nykyisen solidaarisuusrahastoasetuksen 2 artiklan huomautus, joka 
vahvistaa tämän asetusehdotuksen johdanto-osan 5 kappaleen viittausta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Tarkistus 77
3 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Komissio voi tukikelpoisen valtion 
pyynnöstä myöntää tukena rahoitusapua 
rahastosta, jos kyseisen valtion alueella on 

1. Komissio voi tukikelpoisen valtion 
pyynnöstä myöntää tukena rahoitusapua 
rahastosta, jos kyseisen valtion maa- ja/tai 



AM\600565FI.doc 39/65 PE 369.847v01-00

FI

tapahtunut suurkatastrofi. merialueella on tapahtunut suurkatastrofi tai 
siellä vallitsee kriisitilanne.

Or. en

Perustelu

Tukikelpoisen valtion olisi saatava rahoitusapua, jos kyseisen valtion maa- ja/tai merialueella 
on tapahtunut suurkatastrofi tai siellä vallitsee kriisitilanne.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 78
3 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Komissio voi tukikelpoisen valtion 
pyynnöstä myöntää tukena rahoitusapua 
rahastosta, jos kyseisen valtion alueella on 
tapahtunut suurkatastrofi.

1. Komissio ehdottaa tukikelpoisen valtion 
pyynnöstä tukena rahoitusapua rahastosta, 
jos kyseisen valtion alueella on tapahtunut 
suurkatastrofi.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa summaa, joka budjettivallan käyttäjän on hyväksyttävä, ennen kuin se 
voidaan myöntää kyseiselle valtiolle. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Tarkistus 79
3 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Komissio voi myös myöntää tukena apua 
rahastosta valtiolle, jolla on yhteinen raja 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
valtion kanssa ja joka kärsii samasta 
suurkatastrofista, asianomaisen valtion 
pyynnöstä.

Komissio voi myös tukikelpoisen valtion 
pyynnöstä myöntää tukena apua rahastosta 
valtiolle, jolla on yhteinen maa- ja/tai 
meriraja ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun valtion kanssa ja joka kärsii 
samasta suurkatastrofista.

Or. en

Perustelu

Tukikelpoisen valtion olisi saatava rahoitusapua, jos kyseisen valtion maa- ja/tai merialueella 
on tapahtunut suurkatastrofi tai siellä vallitsee kriisitilanne. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 80
3 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Komissio voi myös myöntää tukena apua 
rahastosta valtiolle, jolla on yhteinen raja 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
valtion kanssa ja joka kärsii samasta 
suurkatastrofista, asianomaisen valtion 
pyynnöstä.

Komissio ehdottaa myös tukena apua 
rahastosta valtiolle, jolla on yhteinen raja 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
valtion kanssa ja joka kärsii samasta 
suurkatastrofista, asianomaisen valtion 
pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa summaa, joka budjettivallan käyttäjän on hyväksyttävä, ennen kuin se 
voidaan myöntää kyseiselle valtiolle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 81
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Kun tukikelpoista maata lähestyy 
sellainen välitön kansanterveydellinen 
uhka, jolla voi olla vaikutuksia myös 
muihin jäsenvaltioihin, komissio voi 
asianomaisen tukikelpoisen valtion 
pyynnöstä myöntää hätäapua rahastosta. 

Or. el

Perustelu

Käytössä olisi oltava erillinen säännös sellaisten kansanterveyteen liittyvien tapausten 
avustuksia varten, jotka saattavat vaikuttaa eri jäsenvaltioissa. Tällaisia tilanteita voivat 
aiheuttaa epidemiat tai influenssapandemiat. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach ja Alyn Smith

Tarkistus 82
3 artiklan 2 a kohta (uusi)
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2 a. Rahastosta saatava rahoitusapu olisi 
käytettävä osittain toimiin, joilla estetään 
samantyyppisen katastrofin toistuminen. 

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen mukaisissa toimissa olisi myös kiinnitettävä huomiota toimiin, joilla 
pyritään ehkäisemään kyseisen katastrofin toistuminen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro

Tarkistus 83
4 artiklan a alakohta

a) infrastruktuurin ja laitosten toiminnan 
välittömään uudelleenkäynnistämiseen 
energia-, vesi- ja jätevesihuollon, 
televiestinnän, liikenteen, terveydenhuollon 
ja opetuksen alalla tarvittavat keskeiset 
hätätoimet;

a) infrastruktuurin ja laitosten toiminnan 
välittömään uudelleenkäynnistämiseen 
energia-, vesi- (hankinta, toimitus, käsittely 
ja jakelu) ja jätevesihuollon, televiestinnän, 
liikenteen, terveydenhuollon ja opetuksen 
alalla tarvittavat keskeiset hätätoimet sekä 
kärsineen tuotantotoiminnan 
uudelleenkäynnistämistä koskevien 
tukitoimien edistäminen;

Or. pt

Perustelu

On tärkeätä ottaa huomioon myös kärsineen tuotantotoiminnan uudelleenkäynnistämistä 
koskevat tukitoimet ja sen ohella eritellä kaikki vesihuoltoon liittyvät osatekijät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jamila Madeira

Tarkistus 84
4 artiklan a alakohta

a) infrastruktuurin ja laitosten toiminnan 
välittömään uudelleenkäynnistämiseen 
energia-, vesi- ja jätevesihuollon, 
televiestinnän, liikenteen, terveydenhuollon 
ja opetuksen alalla tarvittavat keskeiset 
hätätoimet;

a) luonnonkatastrofien tai niiden 
vaikutusten välittömään torjumiseen sekä 
infrastruktuurin ja laitosten toiminnan 
välittömään uudelleenkäynnistämiseen 
energia-, vesi- ja jätevesihuollon, 
televiestinnän, liikenteen, terveydenhuollon 
ja opetuksen alalla tarvittavat keskeiset 
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hätätoimet;

Or. pt

Perustelu

Metsäpalojen tapauksessa ennen tuhoutuneiden infrastruktuurien ennalleen palauttamista 
tarvitaan välitöntä tukea, jolla kyseisen tuhon syy poistaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 85
4 artiklan a a alakohta (uusi)

a a) keskeiset hätätoimet, joilla 
varmistetaan välittömästi riittävä 
juomaveden saanti määrällisesti ja jotka 
koostuvat erityisesti siitä, että luodaan joko 
infrastruktuureja pinta- tai pohjaveden 
hankkimiseksi ja/tai keräämiseksi tai siitä, 
että sitä jaetaan myöhemmin vaihtoehtoisin 
menetelmin;
– keskeiset hätätoimet, joilla varmistetaan 
välittömästi ihmisten käyttöön riittävän 
laadukkaan juomaveden saanti erityisesti 
toteuttamalla raakaveden suojelutoimia, 
tehostamalla vedenkäsittelyjärjestelmiä ja 
asianmukainen analysointi ja valvonta 
turvaten;
– vakavasta tai äärimmäisestä kuivuudesta 
johtuvan poikkeuksellisen vesipulan 
vallitessa toteutettavat hätätoimet, joilla 
vahvistetaan käytettävissä olevaa 
vesivarantoa, jotta väestön ruokaveden 
saantia koskevat tarpeet tyydytetään;
– keskeiset tarpeelliset hätätoimet, joilla 
saadaan välittömästi määräämättömäksi 
ajaksi käyttöön metsäpalojen torjuntaan 
tarvittava maa- ja ilmakalusto;

Or. pt

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään varmistamaan juridisesti, että veden kaltainen olennainen 
hyödyke varmistetaan katastrofitilanteissa ja samalla hätäkalustoa ja -toimia koordinoidaan 
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ja ne otetaan tehokkaasti käyttöön kärsineiden alueiden avuksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Marques

Tarkistus 86
4 artiklan a a alakohta (uusi)

a a) keskeiset hätätoimet, joilla 
varmistetaan välittömästi riittävä 
juomaveden saanti määrällisesti ja jotka 
koostuvat erityisesti siitä, että perustetaan 
joko infrastruktuureja pinta- tai 
pohjaveden hankkimiseksi ja/tai 
keräämiseksi tai siitä, että sitä jaetaan 
myöhemmin vaihtoehtoisin menetelmin;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender ja Miguel Angel Martínez Martínez

Tarkistus 87
4 artiklan a a alakohta (uusi)

a a) keskeisimmät hätätoimet kuivuudesta 
ja hallasta aiheutuneiden tuhojen 
korjaamiseksi.

Or. es

Perustelu

Kuivuutta ja halloja on pidettävä suurkatastrofeina niiden maataloudelle aiheuttamien 
vahinkojen laajuuden ja luonteen vuoksi sekä asianomaisille alueille aiheuttamien pitkän 
aikavälin vaikutusten takia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Marques

Tarkistus 88
4 artiklan a a alakohta (uusi)

a a) keskeiset tarpeelliset hätätoimet, joilla 
saadaan välittömästi määräämättömäksi 
ajaksi käyttöön metsäpalojen torjuntaan 
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tarvittava maa- ja ilmakalusto;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Jamila Madeira

Tarkistus 89
4 artiklan a a alakohta (uusi)

a a) poikkeuksellisen vesipulan vallitessa 
hätätoimena toteutettava infrastruktuuri, 
jolla vahvistetaan käytettävissä olevaa 
vesivarantoa, jotta varmistetaan, että 
vuosittaiset tai pysyvät viljelmät säilyvät, 
mikä on välttämätöntä väestön 
elintarvikkeiden saantia koskevien 
tarpeiden tyydyttämiseksi;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Marques

Tarkistus 90
4 artiklan a b alakohta (uusi)

a b) keskeiset hätätoimet, joilla 
varmistetaan välittömästi ihmisten käyttöön 
riittävän laadukkaan juomaveden saanti 
erityisesti toteuttamalla raakaveden 
suojelutoimia, tehostamalla 
vedenkäsittelyjärjestelmiä ja 
asianmukainen analysointi ja valvonta 
turvaten;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Marques

Tarkistus 91
4 artiklan a c alakohta (uusi)

a c) vakavasta tai äärimmäisestä 
kuivuudesta johtuvan poikkeuksellisen 
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vesipulan vallitessa toteutettavat 
hätätoimet, joilla vahvistetaan käytettävissä 
olevaa vesivarantoa, jotta väestön 
ruokaveden saantia koskevat tarpeet 
tyydytetään;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 92
4 artiklan b alakohta

b) nopea lääkintäapu ja toimenpiteet 
väestön suojelemiseksi välittömiltä 
terveysuhkilta, myös hätätilanteessa 
loppuneiden rokotteista, lääkkeistä, 
lääkinnällisistä tuotteista, laitteista ja 
infrastruktuurista aiheutuneet 
kustannukset;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Ei kaipaa perusteluja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Manuel Capoulas Santos

Tarkistus 93
4 artiklan b alakohta

b) nopea lääkintäapu ja toimenpiteet 
väestön suojelemiseksi välittömiltä 
terveysuhkilta, myös hätätilanteessa 
loppuneiden rokotteista, lääkkeistä, 
lääkinnällisistä tuotteista, laitteista ja 
infrastruktuurista aiheutuneet kustannukset;

b) toimenpiteet väestön suojelemiseksi 
välittömiltä terveysuhkilta, myös 
hätätilanteessa loppuneiden rokotteista, 
lääkkeistä, lääkinnällisistä tuotteista, 
laitteista ja infrastruktuurista aiheutuneet 
kustannukset;

Or. pt

Perustelu

Tässä ehdotetaan poistettavaksi kohtaa "nopea lääkintäapu", koska tarkoitus on rajoittaa sen 
soveltamista tällä rajoitetulla alueella, mikä on syynä tarkistukseen 4.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 94
4 artiklan b alakohta

b) nopea lääkintäapu ja toimenpiteet väestön 
suojelemiseksi välittömiltä terveysuhkilta, 
myös hätätilanteessa loppuneiden 
rokotteista, lääkkeistä, lääkinnällisistä 
tuotteista, laitteista ja infrastruktuurista 
aiheutuneet kustannukset;

b) nopea ja lyhytaikainen lääkintäapu ja 
toimenpiteet väestön suojelemiseksi 
välittömiltä terveysuhkilta, myös 
hätätilanteessa loppuneiden rokotteiden, 
lääkkeiden, lääkinnällisten tuotteiden ja 
laitteiden korvaaminen, kaikki 1 artiklan 
2 kohdassa mainitut hätätilanteet mukaan 
luettuina;

Or. en

Perustelu

Kansanterveyden suojelemiseen tähtäävät lyhytaikaiset toimet on käynnistettävä kaikissa 
hätätilanteissa, luonnonkatastrofeista johtuvien suuronnettomuustilanteiden lisäksi myös 
teolliset/teknologiset katastrofit, kansanterveysuhat ja terrori-iskut mukaan luettuina.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 95
4 artiklan b alakohta

b) nopea lääkintäapu ja toimenpiteet väestön 
suojelemiseksi välittömiltä terveysuhkilta, 
myös hätätilanteessa loppuneiden 
rokotteista, lääkkeistä, lääkinnällisistä 
tuotteista, laitteista ja infrastruktuurista 
aiheutuneet kustannukset;

b) nopea ja /tai ennalta ehkäisevä 
lääkintäapu ja toimenpiteet väestön 
suojelemiseksi välittömiltä kansainvälisiltä 
terveysuhkilta, myös hätätilanteessa 
loppuneiden rokotteista, lääkkeistä, 
lääkinnällisistä tuotteista, laitteista ja 
infrastruktuurista aiheutuneet kustannukset;

Or. el

Perustelu

Lääkintäapu voi olla nopeaa mutta myös ennalta ehkäisevää, kuten epidemia- tai 
influenssapandemiatapauksissa. Avustustoimien olisi myös katettava kansanterveyteen 
liittyvät tapaukset, jotka voivat koskea monia jäsenvaltioita, jolloin ne antavat lisäarvoa 
Euroopan unionin toimille ja menettelyille. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro

Tarkistus 96
4 artiklan d a alakohta (uusi)

keskeiset tarpeelliset hätätoimet, joilla 
saadaan välittömästi määräämättömäksi 
ajaksi käyttöön metsäpalojen torjuntaan 
tarvittava maa- ja ilmakalusto;

Or. pt

Perustelu

Rahoitus on järjestettävä tarvittaville hätätoimille metsäpalojen torjuntaan tarvittavan maa-
ja ilmakaluston käyttöön saamiseksi välittömästi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 97
4 artiklan g alakohta

g) lääkinnällinen, psykologinen ja 
sosiaalinen apu terrori-iskun välittömille 
uhreille ja heidän perheilleen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Terrori-iskujen yhteydessä välitöntä lääkinnällistä apua annetaan 4b artiklan mukaisesti. 
Jäsenvaltiot ovat vastuussa lyhytaikaisesta psykologisesta ja sosiaalisesta avusta. EU:n 
antaman rahoituksen sijasta pitkäaikainen apu olisi pikemminkin rahoitettava jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvajärjestelmien varoista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Tarkistus 98
4 artiklan g alakohta

g) lääkinnällinen, psykologinen ja 
sosiaalinen apu terrori-iskun välittömille 
uhreille ja heidän perheilleen.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Koska rahaston varat ovat rajalliset ja koska sanan terrorismi merkitys on epämääräinen, 
rahaston rahoitusapua olisi käytettävä ainoastaan suurkatastrofien ja vakavien 
kriisitilanteiden aiheuttamien vahinkojen lievittämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 99
4 artiklan g alakohta

g) lääkinnällinen, psykologinen ja 
sosiaalinen apu terrori-iskun välittömille 
uhreille ja heidän perheilleen.

g) välitön lääkinnällinen, psykologinen, 
sosiaalinen ja taloudellinen apu terrori-
iskun välittömille uhreille ja heidän 
perheilleen.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Jamila Madeira

Tarkistus 100
4 artiklan g alakohta

g) lääkinnällinen, psykologinen ja 
sosiaalinen apu terrori-iskun välittömille 
uhreille ja heidän perheilleen.

g) lääkinnällinen, psykologinen ja 
sosiaalinen apu välittömille uhreille ja 
heidän perheilleen.

Or. pt

Perustelu

Tämäntyyppinen apu on olennaista kaikille välittömille uhreille riippumatta kyseessä olevan 
katastrofin lajista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro

Tarkistus 101
4 artiklan g alakohta

g) lääkinnällinen, psykologinen ja 
sosiaalinen apu terrori-iskun välittömille 
uhreille ja heidän perheilleen.

g) lääkinnällinen, psykologinen ja 
sosiaalinen apu välittömille uhreille ja 
heidän perheilleen.

Or. pt
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Perustelu

On tärkeää, että tämäntyyppinen apu yleistetään koskemaan kaikkia tämän asetuksen 
kattamien katastrofien ja kriisien uhreja (ja heidän perheenjäseniään).

Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Manuel Capoulas Santos

Tarkistus 102
4 artiklan g alakohta

g) lääkinnällinen, psykologinen ja 
sosiaalinen apu terrori-iskun välittömille 
uhreille ja heidän perheilleen.

g) lääkinnällinen, psykologinen ja 
sosiaalinen apu välittömille uhreille ja 
heidän perheilleen.

Or. pt

Perustelu

Lääkinnällistä, psykologista ja sosiaalista apua on annettava uhreille kaikissa tämän 
asetuksen kattamissa suurkatastrofeihin liittyvissä tilanteissa tai kriiseissä eikä pelkästään 
terrorismin uhreille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender ja Miguel Angel Martínez Martínez

Tarkistus 103
4 artiklan g alakohta

g) lääkinnällinen, psykologinen ja 
sosiaalinen apu terrori-iskun välittömille 
uhreille ja heidän perheilleen.

g) lääkinnällinen, psykologinen ja 
sosiaalinen apu terrori-iskun, 
luonnonkatastrofin sekä kaikkien 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
tapahtumien välittömille uhreille ja heidän 
perheilleen.

Or. es

Perustelu

Lääkinnällinen, psykologinen ja sosiaalinen apu on annettava kaikille vakavien katastrofien 
uhreille ja heidän perheilleen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Yiannakis Matsis

Tarkistus 104
4 artiklan g alakohta

g) lääkinnällinen, psykologinen ja 
sosiaalinen apu terrori-iskun välittömille 
uhreille ja heidän perheilleen.

g) lääkinnällinen, psykologinen ja 
sosiaalinen apu terrori-iskun tai 
luonnonkatastrofin välittömille uhreille ja 
heidän perheilleen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Marques

Tarkistus 105
4 artiklan g alakohta

g) lääkinnällinen, psykologinen ja 
sosiaalinen apu terrori-iskun välittömille
uhreille ja heidän perheilleen.

g) lääkinnällinen, psykologinen ja 
sosiaalinen apu uhreille ja heidän 
perheilleen.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 106
4 artiklan g alakohta

g) lääkinnällinen, psykologinen ja 
sosiaalinen apu terrori-iskun välittömille
uhreille ja heidän perheilleen.

g) lääkinnällinen, psykologinen ja 
sosiaalinen apu uhreille ja heidän 
perheilleen.

Or. pt

Perustelu

Kielellinen selkeytys 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tehdyn tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alfonso Andria

Tarkistus 107
4 artiklan g a alakohta (uusi)

g a) muut yleisen edun mukaiset toimet, 
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joiden tarkoituksena on asianomaisten 
yhteisöjen ja alueiden sosiaalinen ja 
taloudellinen normalisointi,

Or. it

Perustelu

Tämän uusi alakohta on lisätty siksi, ettei ole mahdollista ennakoida kaikkia rahastosta tukea 
saavia onnettomuuksia ja niiden kaikkia vaikutuksia ja siksi, että halutaan joustavoittaa 
päätöksentekoa hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa yhteiskuntajärjestys ja 
tuotantojärjestelmä saattavat olla vaarassa, koska on mahdotonta korvata vahinkoja 
yksityisille ihmisille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Manuel Capoulas Santos

Tarkistus 108
4 artiklan g a alakohta (uusi)

g a) kärsineiden alueiden karjan 
geneettisen ja jalostuspontentiaalin 
säilyttämiseen tarkoitetut tukitoimet;

Or. pt

Perustelu

Vakavissa kuivuuteen ja elintarvikepulaan liittyvissä tilanteissa vaarantuu kärsineiden 
alueiden karjan eloon jääminen, ja karjan palauttaminen ennalleen erityisesti geneettisesti 
arvokkaiden siitoseläinten osalta on hyvin hidasta ja vaikeaa, minkä vuoksi on olennaista 
lukea tämäntyyppiset toimenpiteet mukaan tämän asetuksen tukikelpoisina toimina. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 109
4 artiklan g a alakohta (uusi)

g a) sammutusoperaatiot ja uudelleen 
metsittäminen;

Or. es

Perustelu

Ei kaipaa perusteluita.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach ja Alyn Smith

Tarkistus 110
4 artiklan g a alakohta (uusi)

g a) toimet, joilla pyritään ehkäisemään 
kyseisten katastrofien toistuminen.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen mukaisissa toimissa olisi myös kiinnitettävä huomiota toimiin, joilla 
pyritään ehkäisemään kyseisen katastrofin toistuminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jamila Madeira

Tarkistus 111
4 artiklan g a alakohta (uusi)

g a) keskeiset tarpeelliset hätätoimet, joilla 
saadaan välittömästi määräämättömäksi 
ajaksi käyttöön metsäpalojen torjuntaan 
tarvittava maa- ja ilmakalusto;

Or. pt

Perustelu

Metsäpalojen tapauksessa tukikelpoisia on oltava kustannusten, jotka liittyvät kalustoon, 
johon viranomaisten on turvauduttava erityisesti katastrofin torjumiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 112
5 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Tukikelpoinen valtio voi toimittaa 
komissiolle mahdollisimman pian ja 
viimeistään kymmenen viikon kuluessa 
katastrofiin liittyneen ensimmäisen
vahingon aiheutumispäivästä rahaston apua 
koskevan hakemuksen, jossa annetaan 
kaikki käytettävissä olevat tiedot vähintään 

1. Tukikelpoinen valtio voi toimittaa 
komissiolle mahdollisimman pian ja 
viimeistään kymmenen viikon kuluessa 
päivästä, jolloin suurkatastrofiin 
liittyneestä alkuperäisestä vahingosta 
ilmoitettiin viranomaisille, rahaston apua 
koskevan hakemuksen, jossa annetaan 
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seuraavista seikoista: kaikki käytettävissä olevat tiedot vähintään 
seuraavista seikoista:

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen vahinko voi joissakin tapauksissa jäädä huomaamatta sen hitaan kehittymisen 
vuoksi. Jäsenvaltioilla on oltava oikeusvarmuus todellisen "ensimmäisen aiheutumispäivän" 
tukikelpoisuudesta kymmenen viikon kuluessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 113
5 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Tukikelpoinen valtio voi toimittaa 
komissiolle mahdollisimman pian ja 
viimeistään kymmenen viikon kuluessa 
katastrofiin liittyneen ensimmäisen vahingon 
aiheutumispäivästä rahaston apua koskevan 
hakemuksen, jossa annetaan kaikki 
käytettävissä olevat tiedot vähintään 
seuraavista seikoista:

1. Tukikelpoinen valtio voi toimittaa 
komissiolle mahdollisimman pian ja 
viimeistään kymmenen viikon kuluessa 
katastrofiin liittyneen ensimmäisen vahingon 
aiheutumispäivästä rahaston apua koskevan 
hakemuksen. Tätä määräaikaa voidaan 
pidentää kahteentoista kuukauteen, jos 
vahingot johtuvat seikoista, joita ei voi 
välittömästi määrittää, kuten kuivuudesta. 
Hakemuksessa annetaan kaikki 
käytettävissä olevat tiedot vähintään 
seuraavista seikoista:

Or. es

Perustelu

Solidaarisuusrahastoa koskevan asetuksen puitteissa on vaikea määritellä tiettyjen 
sääilmiöiden kuten kuivuuden tai kovien pakkasten aiheuttamia vaikutuksia annetuissa 
määräajoissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 114
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Hitaasti kehittyvien katastrofien 
tapauksessa, erityisesti kuivuuteen tai 
kansanterveyteen liittyvissä hätätilanteissa, 
edellisessä kohdassa tarkoitettua 
määräaikaa pidennetään kuudeksi 
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kuukaudeksi.

Or. pt

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään vastaamaan useiden jäsenvaltioiden kritiikkiin, joka liittyy 
enimmäismääräaikoihin, joiden kuluessa tukihakemus on esitettävä solidaarisuusrahastolle, 
pidentämällä pisintä sallittua määräaikaa erityistapauksissa, joissa hakemuksen jättäminen 
aikaisemmin ei ole mahdollista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Marques

Tarkistus 115
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Hitaasti kehittyvien katastrofien 
tapauksessa, erityisesti kuivuuteen tai 
kansanterveyteen liittyvissä hätätilanteissa, 
edellisessä kohdassa tarkoitettua 
määräaikaa pidennetään kuudeksi 
kuukaudeksi.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Manuel Capoulas Santos

Tarkistus 116
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Hitaasti kehittyvien katastrofien 
tapauksessa, erityisesti kuivuuteen tai 
kansanterveyteen liittyvissä hätätilanteissa, 
edellisessä kohdassa tarkoitettua 
määräaikaa pidennetään kuudeksi 
kuukaudeksi.

Or. pt

Perustelu

Suurten mittasuhteiden katastrofeissa, jotka ovat kehittyneet hitaasti, on asianmukaista 
pidentää määräaikaa, jonka kuluessa komissiolle esitetään rahaston tukitoimia koskeva 
pyyntö.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro

Tarkistus 117
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Hitaasti kehittyvien katastrofien 
tapauksessa, erityisesti kuivuuteen tai 
kansanterveyteen liittyvissä hätätilanteissa, 
edellisessä kohdassa tarkoitettua 
määräaikaa pidennetään kuudeksi 
kuukaudeksi.

Or. pt

Perustelu

On tärkeää pidentää hakemusten määräaikaa hitaasti kehittyvien katastrofien tapauksessa, 
kuten kuivuuteen tai kansanterveyteen liittyvissä hätätilanteissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jamila Madeira

Tarkistus 118
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Hitaasti kehittyvien katastrofien 
tapauksessa, erityisesti kuivuuteen tai 
kansanterveyteen liittyvissä hätätilanteissa, 
edellisessä kohdassa tarkoitettua 
määräaikaa pidennetään kuudeksi 
kuukaudeksi.

Or. pt

Perustelu

Kuivuuden tapauksessa katastrofin laajuuden arvioinnista lyhyen aikavälin kuluessa voi tulla 
vaikeaa, koska kyseessä on hitaasti kehittyvä luonnonkatastrofi ja koska vahingot ovat 
arvioitavissa vasta riittävän ajan kuluttua, ne eivät voi lakata olemasta tukikelpoisia 
muuntyyppisille luonnonkatastrofeille sopivien lyhyiden määräaikojen vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender ja Miguel Angel Martínez Martínez

Tarkistus 119
5 artiklan 1 kohdan a alakohta
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a) katastrofin aiheuttamat vahingot ja niiden 
vaikutus asianomaiseen väestöön ja 
talouteen;

a) katastrofin aiheuttamat vahingot ja niiden 
vaikutus asianomaiseen väestöön ja 
talouteen sekä kulttuuriperintöön, luontoon 
ja ympäristöön;

Or. es

Perustelu

Tietyt tapahtumat ja luonnonkatastrofit aiheuttavat vahinkoja, joita on vaikeaa arvioida 
konkreettisen määräajan puitteissa ja etenkin jos ne ovat jatkuvia, kuten pitkän kuivuuden 
vaikutukset. Kyse on tilanteesta, joka valitettavasti ulottuu pitkälle ajalle eikä sen aiheuttamia 
vahinkoja voida ilmaista tarkasti enintään 10 viikon määräajassa. Tästä syystä pyydetään 
joustamaan tästä vaatimuksesta, jotta asianomainen jäsenvaltio voi kerätä kaikki tiedot, joita 
tarvitaan mahdollisimman totuudenmukaisten hakemusten esittämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 120
5 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) katastrofin aiheuttamat vahingot ja niiden 
vaikutus asianomaiseen väestöön ja 
talouteen;

a) katastrofin aiheuttamat vahingot ja niiden 
vaikutus asianomaiseen väestöön, 
ympäristöön ja talouteen;

Or. en

Perustelu

Ympäristön suojeleminen sisältyy Euroopan unionin ja erityisesti Euroopan parlamentin 
painopistealoihin, ja ympäristövahinkojen olisi oltava keskeisellä sijalla tukikelpoisen valtion
tekemässä ilmoituksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach ja Alyn Smith

Tarkistus 121
5 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) erittely katastrofiin soveltuviin, 4 
artiklassa lueteltuihin luokkiin kuuluvien 
toimien arvioiduista kustannuksista;

b) erittely katastrofiin soveltuviin, 4 
artiklassa lueteltuihin luokkiin kuuluvien 
toimien arvioiduista kustannuksista, mukaan 
lukien ainakin kyseisen katastrofin 
toistumisen ehkäisemiseen tähtäävät 
toimet;
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Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen mukaisessa toiminnassa olisi myös kiinnitettävä huomiota toimiin, joilla 
pyritään ehkäisemään kyseisen katastrofin toistuminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender ja Miguel Angel Martínez Martínez

Tarkistus 122
5 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
annettuihin tietoihin on sisällyttävä arvio 
katastrofista aiheutuneista välittömistä 
kokonaisvahingoista.

Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
annettuihin tietoihin on sisällyttävä arvio 
katastrofista aiheutuneista välittömistä 
kokonaisvahingoista.

Koska pitkäkestoisten ja vaikutuksiltaan 
pysyvien ja jatkuvien katastrofien kuten 
kuivuuden aiheuttamia vahinkoja on 
vaikeaa määritellä, komissio voi 
asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä 
joustaa rahaston apua koskevan 
hakemuksen jättämiselle asetetusta 10 
viikon määräajasta.

Or. es

Perustelu

Tietyt tapahtumat ja luonnonkatastrofit aiheuttavat vahinkoja, joita on vaikeaa arvioida 
konkreettisen määräajan puitteissa ja etenkin jos ne ovat jatkuvia kuten pitkän kuivuuden 
vaikutukset. Kyse on tilanteesta, joka valitettavasti ulottuu pitkälle ajalle eikä sen aiheuttamia 
vahinkoja voida ilmaista tarkasti enintään 10 viikon määräajassa. Tästä syystä pyydetään 
joustamaan tästä vaatimuksesta, jotta asianomainen jäsenvaltio voi kerätä kaikki tiedot, joita 
tarvitaan mahdollisimman totuudenmukaisten hakemusten esittämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bastiaan Belder

Tarkistus 123
5 artiklan 1 kohdan 2 a alakohta (uusi)

2 a. Vähintään yhden neljäsosan 
avustustoimintaan vuosittain tarkoitetusta 
rahoitusavusta olisi oltava jäljellä kunkin 
vuoden 1 päivänä lokakuuta, jotta tällä 
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pystyttäisiin kattamaan loppuvuodesta 
esiintyvät tarpeet.

Or. en

Perustelu

Tietty osa rahastosta olisi säästettävä vuoden loppuun asti, jotta sellaisia maita, joita kohtaa 
katastrofi vuoden lopussa, ei jätettäisi ilman asianmukaista apua. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 124
7 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Jos komissio on 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehdyn arvioinnin perusteella 
todennut, etteivät tämän asetuksen mukaisen 
avun myöntämisedellytykset täyty, se 
ilmoittaa asiasta asianomaiselle valtiolle.

2. Jos komissio on 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehdyn arvioinnin perusteella 
todennut, etteivät tämän asetuksen mukaisen 
avun myöntämisedellytykset täyty, se 
ilmoittaa asiasta mahdollisimman pian 
asianomaiselle valtiolle.

Or. en

Perustelu

Tarkistus mukauttaa sanamuodon 7 artiklan 1 kohdan mukaiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro

Tarkistus 125
8 artiklan 1 kohta

1. Jos komissio toteaa, että rahastosta olisi 
myönnettävä rahoitusapua, se tekee 
budjettivallankäyttäjälle 7 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritettyä määrää vastaavien 
määrärahojen hyväksymiseen tarvittavat 
ehdotukset.

1. Jos komissio toteaa, että rahastosta olisi 
myönnettävä rahoitusapua, se tekee nopeasti 
budjettivallankäyttäjälle 7 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritettyä määrää vastaavien 
määrärahojen hyväksymiseen tarvittavat 
ehdotukset.

Or. pt

Perustelu

Komission on välitettävä taloudellista tukea koskeva pyyntö budjettivallankäyttäjälle 
nopeasti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alfonso Andria

Tarkistus 126
8 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Kyseisenä vuonna käytössä olevat 
varat, joita ei ole hyväksytty 1 kohdan 
mukaisesti sekä saman kohdan perusteella 
hyväksytyt määrät, jotka on peritty takaisin 
17 artiklan 1 kohdan mukaisesti, siirretään 
seuraavan vuoden talousarvioon rahaston 
käytössä olevien varojen määrän 
lisäämiseksi. 

Or. it

Perustelu

On joustavoitava tätä rahoitusvälinettä, jolla tällä hetkellä on vain vähän varoja, antamalla 
sille lisää taloudellista riippumattomuutta ja säätämällä mahdollisuudesta käyttää uudelleen 
kunkin vuoden käyttämättä jääneet varat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alfonso Andria

Tarkistus 127
9 artiklan 1 kohta

1. Myöntämispäätöksen hyväksymisen 
jälkeen komissio maksaa tuen kertaeränä 
tuensaajavaltiolle heti, kun 10 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu sopimus on 
allekirjoitettu.

1. Myöntämispäätöksen hyväksymisen 
jälkeen komissio maksaa tuen kertaeränä 
tuensaajavaltiolle 15 päivän kuluttua 10 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen 
allekirjoittamisesta.

Or. it

Perustelu

Hätätilanteissa joissa pitää aina toimia viivyttelemättä, on määriteltävä aikarajat selvästi ja 
niin, että välitön toiminta on mahdollista, vaikka mutkikkaissa operaatioissa tarvitaan myös 
tiettyä joustavuutta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alfonso Andria

Tarkistus 128
9 artiklan 2 kohta

2. Tuensaajavaltion on käytettävä tuki ja 
kaikki siitä saadut korot 18 kuukauden 
kuluessa ensimmäisen vahingon 
aiheutumispäivästä kyseisen päivän jälkeen 
tapahtuneiden tukikelpoisten toimien 
rahoittamiseen.

2. Tuensaajavaltion on käytettävä tuki ja 
kaikki siitä saadut korot 12 kuukauden 
kuluessa 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen allekirjoittamisesta ja joka 
tapauksessa viimeistään 18 kuukauden 
kuluessa ensimmäisen vahingon 
aiheutumispäivästä katastrofin 
tapahtumispäivän jälkeen tapahtuneiden 
tukikelpoisten toimien rahoittamiseen.

Or. it

Perustelu

Tämän asetuksen tavoitteena on vastata ainoastaan hätätilanteisiin, jotka vaarantavat 
normaalit elinolot. Tässä mielessä 12 kuukautta näyttäisi sopivalta ajalta hätätoimiin. Ei ole 
myöskään mahdollista asettaa varojen käyttämisaikaa riippuvaiseksi sellaisista tekijöistä, 
jotka eivät ole jäsenvaltion käsissä, esimerkiksi 10 artiklan 1 kohdan mukaisen 
täytäntöönpanosopimuksen liian myöhäisestä solmimisesta. Samalla tavalla ei voida 
myöskään antaa jollekin jäsenvaltiolle lupaa viivytellä tahallaan 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisen sopimuksen tekemistä tuen käyttämisajan pidentämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alfonso Andria

Tarkistus 129
9 artiklan 2 kohta

2. Tuensaajavaltion on käytettävä tuki ja 
kaikki siitä saadut korot 18 kuukauden 
kuluessa ensimmäisen vahingon
aiheutumispäivästä kyseisen päivän jälkeen 
tapahtuneiden tukikelpoisten toimien 
rahoittamiseen.

2. Tuensaajavaltion on käytettävä tuki ja 
kaikki siitä saadut korot 18 kuukauden 
kuluessa päivästä, jolloin suurkatastrofiin 
liittyneestä alkuperäisestä vahingosta 
ilmoitettiin viranomaisille, kyseisen päivän 
jälkeen tapahtuneiden tukikelpoisten toimien 
rahoittamiseen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus mukauttaa sanamuodon 5 artiklan johdanto-osan mukaiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 130
9 artiklan 2 kohta

2. Tuensaajavaltion on käytettävä tuki ja 
kaikki siitä saadut korot 18 kuukauden
kuluessa ensimmäisen vahingon 
aiheutumispäivästä kyseisen päivän jälkeen 
tapahtuneiden tukikelpoisten toimien 
rahoittamiseen.

2. Tuensaajavaltion on käytettävä tuki ja 
kaikki siitä saadut korot 24 kuukauden
kuluessa ensimmäisen vahingon 
aiheutumispäivästä kyseisen päivän jälkeen 
tapahtuneiden tukikelpoisten toimien 
rahoittamiseen.

Or. pt

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään sallimaan tehokas varojen hyödyntäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Tarkistus 131
15 artiklan 1 kohta

1. Jos rahastoa varten kyseisenä vuonna 
käytössä olevat varat eivät hetkellä, jona 8 
artiklan mukainen ehdotus tehdään, ole 
riittävät tarvittavana pidettyyn 
rahoitusapuun, komissio voi ehdottaa, että 
erotus rahoitetaan rahastoa varten 
seuraavana vuonna käytössä olevista 
määrärahoista.

1. Jos rahastoa varten kyseisenä vuonna 
käytössä olevat varat eivät hetkellä, jona 8 
artiklan mukainen ehdotus tehdään, ole 
riittävät tarvittavana pidettyyn 
rahoitusapuun, komissio voi ehdottaa
talousarvion valvonnasta vastaavalle 
Euroopan parlamentille, että erotus 
rahoitetaan rahastoa varten seuraavana 
vuonna käytössä olevista määrärahoista.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin on saatava valvoa eri vuosiksi tarkoitettujen määrärahojen siirtoja, 
ennen kuin se myöntää talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden komissiolle. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Simon Busuttil

Tarkistus 132
15 artiklan 1 kohta

1. Jos rahastoa varten kyseisenä vuonna 1. Jos rahastoa varten kyseisenä vuonna 
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käytössä olevat varat eivät hetkellä, jona 8 
artiklan mukainen ehdotus tehdään, ole 
riittävät tarvittavana pidettyyn 
rahoitusapuun, komissio voi ehdottaa, että
erotus rahoitetaan rahastoa varten 
seuraavana vuonna käytössä olevista 
määrärahoista.

käytössä olevat varat eivät hetkellä, jona 8 
artiklan mukainen ehdotus tehdään, ole 
riittävät tarvittavana pidettyyn 
rahoitusapuun, erotus rahoitetaan rahastoa 
varten seuraavana vuonna käytössä olevista 
määrärahoista.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro

Tarkistus 133
15 artiklan 2 kohta

2. Katastrofin tapahtumisvuoden ja sitä 
seuraavan vuoden rahaston vuotuisen 
talousarvion kokonaismäärää ei saa missään 
tapauksessa ylittää.

2. Katastrofin tapahtumisvuoden ja sitä 
seuraavan vuoden rahaston vuotuisen 
talousarvion kokonaismäärää ei saa ylittää
poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

Or. pt

Perustelu

On jätettävä poikkeustapauksia koskeva toimintamarginaali.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bastiaan Belder

Tarkistus 134
17 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jos tuensaajavaltio ei ole ryhtynyt 
ehkäiseviin toimiin edellisen 
suurkatastrofin jälkeen ja jos 
suurkatastrofin aiheuttamia vahinkoja olisi 
voitu ehkäisevien toimien avulla lieventää 
tai estää ne kokonaan, komissio vaatii 
tuensaajavaltiota palauttamaan kokonaan 
tai osittain sille myönnetyn rahoitusavun. 

Or. en

Perustelu

Rahastosta myönnetyn avustuksen ei pitäisi estää – vaan ennemminkin rohkaista –
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jäsenvaltioita ryhtymään toimiin, jotta suurkatastrofeja ei syntyisi uudelleen tai jotta niiden 
vaikutus pienenisi. Jos jäsenvaltiot eivät ole ryhtyneet ehkäiseviin toimiin – kun oletetaan, 
että ne olisivat voineet näin tehdä – niiden rahastosta saamaa avustusta olisi tarkistettava 
toistuvan suurkatastrofin yhteydessä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Tarkistus 135
18 artiklan 1 kohta

1. Komission aloitteesta rahasto voi käyttää 
tämän asetuksen täytäntöönpanoon 
tarvittavan valmistelun, seurannan, 
hallinnollisen ja teknisen tuen,
tilintarkastuksen sekä tarkastusten 
rahoitukseen enintään 0,20 prosenttia
kyseisenä vuonna käytössä olevista 
määrärahoista.

1. Komission aloitteesta rahasto voi käyttää 
tämän asetuksen täytäntöönpanoon 
tarvittavan valmistelun, seurannan, 
tilintarkastuksen sekä tarkastusten 
rahoitukseen enintään 0,15 prosenttia
kyseisenä vuonna käytössä olevista 
määrärahoista.

Toimet on toteutettava varainhoitoasetuksen 
53 artiklan 2 kohdan ja sen kaikkien muiden 
säännösten sekä sen tämänkaltaiseen 
talousarvion toteuttamiseen sovellettavien 
täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti.

Toimet on toteutettava varainhoitoasetuksen 
53 artiklan 2 kohdan ja sen kaikkien muiden 
säännösten sekä sen tämänkaltaiseen 
talousarvion toteuttamiseen sovellettavien 
täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti.

Toimiin on erityisesti kuuluttava 
asiantuntijaraportteja, joiden avulla 
komissio voi tehdä 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisen hakemusten arvioinnin.

Or. en

Perustelu

Rahoitusavulla ei pitäisi kattaa epämääräisiä hallintokuluja, vaan varat olisi keskitettävä 
suurkatastrofien seurauksena syntyneiden vahinkojen korjaamiseen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 136
19 artikla

Komissio esittää kunkin vuoden 1 päivään 
heinäkuuta mennessä, [soveltamisvuotta 
seuraavasta vuodesta] alkaen, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen mukaisista toimista 

Komissio esittää kunkin vuoden 1 päivään 
heinäkuuta mennessä, [soveltamisvuotta 
seuraavasta vuodesta] alkaen, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen mukaisista toimista 
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kuluneelta vuodelta. Kertomuksessa on 
erityisesti oltava tiedot jätetyistä 
hakemuksista, tehdyistä 
myöntämispäätöksistä ja myönnetyn 
rahoitusavun lopettamisesta.

kuluneelta vuodelta. Kertomuksessa on 
erityisesti oltava tiedot jätetyistä 
hakemuksista, tehdyistä 
myöntämispäätöksistä, myönnetyn 
rahoitusavun lopettamisesta ja toteutetuista 
toimista.

Or. en

Perustelu

Vuosikertomuksessa ei pitäisi pelkästään luetella hakemuksia ja tehtyjä myöntämispäätöksiä, 
vaan siinä voidaan myös esittää kooste toteutetuista toimista. Tulevien suurkatastrofien 
sattuessa jäsenvaltiot voivat hakea siitä esimerkkejä järkevistä ja käyttökelpoisista toimista. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro

Tarkistus 137
21 artiklan 1 kohta

Asetus (EY) N:o 2012/2002 kumotaan 1 
päivästä tammikuuta 2007 alkaen.

Asetus (EY) N:o 2012/2002 kumotaan 
tämän asetuksen voimaantulosta alkaen.

Or. pt

Perustelu

Tämän asetuksen voimaantulo on otettava huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro

Tarkistus 138
22 artikla

Neuvoston asetusta (EY) N:o 2012/2002 
sovelletaan edelleen hakemuksiin, jotka 
komissio on saanut 31 päivänä joulukuuta 
2006 tai sitä ennen.

Neuvoston asetusta (EY) N:o 2012/2002 
sovelletaan edelleen hakemuksiin, jotka 
komissio on saanut asetuksen voimassaolon 
päättymispäivään mennessä tai sitä ennen.

Or. pt

Perustelu

Asetuksen 2012/2002 on oltava voimassa päättymiseensä saakka.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro

Tarkistus 139
23 artiklan 2 kohta

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2007.

Poistetaan.

Or. pt

Perustelu

Tämän asetuksen on tultava voimaan sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.


