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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi 
tai tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi 
tai tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi 
lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä
kieliversiosta pois jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä
päättävät asiasta vastaavat yksiköt.
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1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien 
rahoitusvälineen perustamisesta vakavia hätätilanteita varten
(KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0113)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan ja Euratomin 
perustamissopimuksen 203 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia 
(C6-0181/2005),

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 35 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0027/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. täsmentää, että asetusehdotukseen sisältyvät määrärahat ovat vain ohjeellisia, kunnes 
vuoden 2007 ja sen jälkeisten vuosien rahoitusnäkymistä päästään sovintoon;

3. kehottaa komissiota seuraavien rahoitusnäkymien hyväksymisen jälkeen vahvistamaan 
asetusehdotukseen sisältyvät määrät, tai tarvittaessa toimittamaan muutetut määrät 
Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi, jolloin varmistetaan, että ne ovat 
määrärahakattojen mukaisia;

4. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja Euratomin perustamissopimuksen 119 artiklan toisen 
kohdan mukaisesti;

5. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

6. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

6 a. pyytää neuvostoa ja komissiota pitämään tätä päätöslauselmaa Euroopan parlamentin 
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kantana, joka on esitetty muutetun oikeusperustan mukaisessa yhteispäätösmenettelyssä;

7. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Otsikko

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS 
valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien 
rahoitusvälineen perustamisesta vakavia 
hätätilanteita varten

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS 
ehkäisytoimien, valmiustoimien ja 
nopeiden avustustoimien rahoitusvälineen 
perustamisesta vakavia hätätilanteita varten

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin, missä valmiustoimet ja nopeat 
avustustoimet mainitaan).

Perustelu

Komission ehdotus ei sisällä ehkäisytoimia. Ehkäisytoimet ovat ehdottoman välttämättömiä, 
koska yhdistetyt hätätilan hallintatoimet sisältävät sekä ehkäisytoimet että valmiustoimet ja 
avustustoimet. Sen lisäksi jotkin tukikelpoiset toimet koskevat sekä valmiustoimia että
ehkäisytoimia. 

Tarkistus 2
Johdanto-osan 1 viite

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 
artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 
artiklan 1 kohdan,

Perustelu

Asetuksen päätarkoituksena on ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojeleminen vakavissa 
hätätilanteissa asetuksen kohdetta koskevan 1 artiklan mukaisesti. Kaikkien tämän asetuksen 
mukaisesti tukikelpoisten toimien perimmäisenä tarkoituksena on ihmisten ja ympäristön 
suojeleminen. 

Tarkistus 3
Johdanto-osan 2 viite
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ottaa huomioon Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
203 artiklan,

Poistetaan.

Perustelu

Ydinonnettomuuksia olisi käsiteltävä erillisessä lainsäädäntövälineessä.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 3 artiklan 
1 kohdan u alakohdan nojalla yhteisön 
toimintaan sisältyvät pelastuspalvelualan 
toimet. 

(1) Vakavat hätätilanteet voivat aiheuttaa 
vakavia seurauksia sekä ihmisten 
terveydelle että ympäristölle. Näin ollen 
tämän välineen on perustuttava EY:n
perustamissopimuksen mukaiseen 
oikeusperustaan – 175 artiklaan 1 
kohtaan – joka sisältää sekä ympäristön 
että ihmisten terveyden suojelemisen. 

Perustelu

Asetuksen päätarkoituksena on ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojeleminen vakavissa 
hätätilanteissa asetuksen kohdetta koskevan 1 artiklan mukaisesti. Kaikkien tämän asetuksen 
mukaisesti tukikelpoisten toimien perimmäisenä tarkoituksena on ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojeleminen.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Tämän vuoksi neuvoston päätöksellä
2001/792/EY, Euratom perustettiin 
yhteisön mekanismi tiiviimmän yhteistyön 
edistämiseksi pelastuspalvelualan 
avustustoimissa.

(2) Neuvoston päätöksellä 2001/792/EY, 
Euratom perustettiin yhteisön mekanismi 
tiiviimmän yhteistyön edistämiseksi 
pelastuspalvelualan avustustoimissa.

Perustelu

Johtuu johdanto-osan 1 kappaleeseen tehdystä muutoksesta.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
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(2 a) Ilmastonmuutos aiheuttaa erittäin 
kielteisiä ympäristöllisiä, taloudellisia ja 
sosiaalisia vaikutuksia, joiden seuraukset 
voivat olla katastrofaalisia. Viime 
vuosikymmenen aikana säähän liittyvistä
luonnononnettomuuksista aiheutuneet 
taloudelliset tappiot olivat kuusinkertaiset 
1960-luvun tasoon verrattuna. 

Perustelu

Komissio ei viittaa erikseen ilmastonmuutokseen, mutta sen ehdotus liittyy välillisesti 
ilmastonmuutoskysymyksiin. Komissio viittaa moniin vaaratekijöihin, mutta ei viittaa erikseen 
ilmastonmuutokseen. Monet mainitut kysymykset on otettava huomioon 
ilmastonmuutosskenaarioiden mukaisesti.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

(2 b) Katastrofiriskien vähentäminen, 
luonnonkatastrofeille altistumisen 
vähentäminen mukaan luettuna, on 
kestävän kehittämisen olennainen osa ja 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamisen tärkeimpiä ennakkoehtoja.

Perustelu

Kestävän kehityksen maailmankokouksen tavoitteiden Johannesburgin toteuttamisohjelmassa 
pyydetään yhdistettyjä, monet vaaratekijät huomioonottavaa lähestymistapaa, joka koskee 
katastrofiriskiä, katastrofin arviointia ja hallintaa, mukaa luettuna ehkäisytoimet, 
lieventäminen, valmistautuminen, valmiustoimet ja kunnostus.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)
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(2 c) Maan hallinta ja käyttö ovat tärkeä
osa katastrofien ehkäisyä ja lieventämistä
koskevia toimintalinjoja ja suunnitelmia. 
Näin ollen suunnitelmissa ja 
toimintalinjoissa olisi pantava täytäntöön 
ympäristön ja luonnonvarojen hallintoa 
koskevia integroituja lähestymistapoja, 
joihin sisältyy katastrofiriskien 
vähentäminen, esimerkiksi integroitu 
tulvien hallinta ja metsänhoito, 
asianmukainen kosteikkojen ja muiden 
herkkien ekosysteemien hallinto sekä
riskien arviointi kaupunkialueilla.

Perustelu

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

Tarkistus 9
Johdanto-osan 2 d kappale (uusi)

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

Perustelu

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

Tarkistus 10
Johdanto-osan 3 kappale
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(3) On tarpeen perustaa valmiustoimien ja 
nopeiden avustustoimien rahoitusväline, 
joka mahdollistaa rahoitustuen antamisen 
hätätilannevalmiutta ja nopeita 
avustustoimia koskevien järjestelmien, 
kuten erityisesti päätöksen 2001/792/EY 
mukainen järjestelmä, tehostamiseksi.

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

Perustelu

Johtuu otsikon muuttamisesta.

Tarkistus 11
Johdanto-osan 4 kappale

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 12
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) ottaa huomioon, että neuvosto on 
hyväksynyt päätelmät Euroopan 
pelastuspalveluvalmiuksien kehittämisestä¹,
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_____________

¹ EUVL C 304, 1.12.2005, s. 1.

Perustelu

On välttämätöntä sisällyttää rahoitusvälineeseen verkottamistoimia hälytys- ja 
varoitusjärjestelmiä varten.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

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

Perustelu

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

Tarkistus 14
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

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

Perustelu

Yhdistyneillä Kansakunnilla on jo toimiva järjestelmä, jolla tuetaan katastrofien ja vakavien 
hätätilanteiden kohteeksi joutuneita maita. Kaksinkertaisen työn välttämiseksi sekä yhteisten 
resurssien hyödyntämiseksi on EU:n valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien 
rahoitusvälinettä koordinoitava vastaavien YK:n järjestelmien kanssa. Tämä on seurausta 
8 artiklaan tehdystä muutoksesta.
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Tarkistus 15
Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

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

Perustelu

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

Tarkistus 16
Johdanto-osan 4 e kappale (uusi)

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

Perustelu

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

Tarkistus 17
Johdanto-osan 4 f kappale (uusi)
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(4 f) Vakavien hätätilanteiden paremman 
ehkäisyn, niihin varautumisen ja niihin 
liittyvien avustustoimien helpottamiseksi ja 
varmistamiseksi on tarpeen toteuttaa 
laajoja tiedotuskampanjoita sekä yleisölle, 
erityisesti nuorille, tarkoitettuja koulutusta 
ja tiedostamisen lisäämistä koskevia 
aloitteita, tavoitteena lisätä itsesuojelun 
astetta ja varotoimenpiteitä, joihin 
ryhdytään katastrofien sattuessa.

Perustelu

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

Tarkistus 18
Johdanto-osan 4 g kappale (uusi)

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

Perustelu

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

Tarkistus 19
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
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(6 a) Solidaarisuuden periaatetta
noudattaen EU:n ulkoisiin toimiin on jo 
vuosien ajan kuulunut solidaarisuuden 
osoittaminen katastrofeista ja hädästä
kärsimään joutuneita kolmansia maita 
kohtaan; EU:n pelastuspalvelutoiminnan 
ulottaminen unionin ulkopuolelle 
tuottaisi lisäarvoa ja parantaisi välineen 
tehokkuutta. 

Perustelu

EU:n olisi osoitettava konkreettista solidaarisuutta kolmansille maille erityisesti vakavissa 
hätätilanteissa. Tämä koskee erityisesti kehitysmaita, missä luonnonkatastrofien esiintyminen 
on yleistynyt ja niiden mittakaava on kasvanut viime vuosien aikana, ja missä niiden vaikutus 
on kasvanut viime vuosien aikana aiheuttaen valtavia ihmishenkien menetyksiä ja 
pitkäaikaisia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöä koskevia seurauksia. 

Tarkistus 20
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Johdonmukaisuuden vuoksi on 
asianmukaista, että yhteisön ulkopuolella 
toteutettavat nopeat avustustoimet 
kuuluvat vakautusvälineen 
perustamisesta […] annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o [...]/2005  
soveltamisalaan. Samasta syystä sellaisten 
toimien, jotka kuuluvat terrorismin 
ehkäisemistä, torjuntavalmiutta ja 
seurausten hallintaa koskevasta 
erityisohjelmasta tehdyn neuvoston 
päätöksen [...]/2005 soveltamisalaan tai 
jotka liittyvät lain ja järjestyksen ylläpitoon 
ja sisäisen turvallisuuden turvaamiseen, ei 
pitäisi kuulua tämän rahoitusvälineen 
soveltamisalaan.

(7) Johdonmukaisuuden vuoksi on 
asianmukaista, että sellaisten toimien, jotka 
kuuluvat terrorismin ehkäisemistä, 
torjuntavalmiutta ja seurausten hallintaa 
koskevasta erityisohjelmasta tehdyn 
neuvoston päätöksen [...]/2005 
soveltamisalaan tai jotka liittyvät lain ja 
järjestyksen ylläpitoon ja sisäisen 
turvallisuuden turvaamiseen, ei pitäisi 
kuulua tämän rahoitusvälineen 
soveltamisalaan.

Perustelu

Yhteisön olisi pystyttävä osoittamaan solidaarisuutta kolmansille maille erityisesti antamalla 
asianmukaista apua hätätilanteissa niiden alueilla. Tämän vuoksi välineen soveltamisalaan 
olisi sisällytettävä valmius antaa nopeata apua vakavissa hätätilanteissa EU:n ulkopuolella.

Vakausvälinettä koskeva ehdotus (KOM(2004)0630), joka on parhaillaan neuvoston 
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käsiteltävänä, ei voisi saavuttaa samaa tavoitetta siinäkään tapauksessa, että se sisältäisi 
pelastuspalvelutoimet EU:n ulkopuolella, koska sen soveltamisala on niin laaja (rauhan ja 
vakauden sekä kolmansien maiden siviiliväestön turvallisuuden edistäminen).

Tarkistus 21
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Tämän asetuksen mukaiset julkiset 
hankinnat toteutetaan ja avustukset 
myönnetään 25 päivänä kesäkuuta 2002 
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
annetun neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002  mukaisesti. 
Pelastuspalvelualan toimien 
erityisluonteesta johtuen on asianmukaista 
säätää, että avustuksia voidaan myöntää
myös luonnollisille henkilöille.

(9) Tämän asetuksen mukaiset julkiset 
hankinnat toteutetaan ja avustukset 
myönnetään 25 päivänä kesäkuuta 2002 
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
annetun neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002  mukaisesti. 
Pelastuspalvelualan toimien 
erityisluonteesta johtuen on asianmukaista 
säätää, että avustuksia voidaan myöntää
myös luonnollisille henkilöille ja 
kansalaisjärjestöille.

Perustelu

On asianmukaista ottaa huomioon sen vaikutus, että kansalaisjärjestöt osallistuvat 
hätätilanteisiin valmistautumiseen ja niihin reagoimisen.

Tarkistus 22
Johdanto-osan 10 kappale

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 23
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Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

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

Perustelu

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

Tarkistus 24
Johdanto-osan 12 kappale

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 25
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
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 (16 a) Yhteisön pelastuspalvelutoimet 
täydentävät kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten toimia. Alueet 
ja kunnat ovat ensisijaisessa vastuussa 
katastrofitilanteissa, minkä vuoksi niiden 
olisi osallistuttava täydellisesti 
pelastuspalvelutoimien suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja seurantaan. 

Perustelu

Rutiininomaiseen häiriöön reagoidaan asianmukaisesti ensimmäisenä
paikallisella/alueellisella tasolla, ei kansallisella eikä ylikansallisella tasolla. Näin ollen 
pelastuspalvelutoimia olisi valmisteltava myös paikallisella tasolla, koska suunnitelmat olisi 
laadittava paikallisen asiantuntemuksen perusteella 

Tarkistus 26
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

(16 b) Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja komission välisen talousarvion
kurinalaisuudesta ja 
talousarviomenettelyn parantamisesta
6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen1

33 kohdan mukainen ohjelman 
voimassaoloaikaa kokonaisuudessaan 
koskeva rahoituskehys sisältyy tähän 
asetukseen vaikuttamatta kuitenkaan 
perustamissopimuksessa määritettyihin 
budjettivallan käyttäjän toimivaltaan.
__________________________

1 EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.

Perustelu

Tarkistus viittaa yhteispäätösmenettelyyn oikeusperustan vaihtamisen seurauksena.

Tarkistus 27
Johdanto-osan 17 kappale
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(17) Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksessa ja Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksessa ei anneta muita 
valtuuksia tämän asetuksen antamiselle 
kuin EY:n perustamissopimuksen 
308 artikla ja Euratomin 
perustamissopimuksen 203 artikla,

Poistetaan.

Perustelu

Asetuksen päätarkoituksena on ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojeleminen vakavissa 
hätätilanteissa asetuksen kohdetta koskevan 1 artiklan mukaisesti. Kaikkien tämän asetuksen 
mukaisesti tukikelpoisten toimien perimmäisenä tarkoituksena on ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojeleminen.

Tarkistus 28
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

(17 a) Euroopan parlamentti on antanut 
luonnononnettomuuksista useita 
päätöslauselmia, mukaan lukien 8. 
syyskuuta 2005* annettu päätöslauselma, 
jossa Euroopan parlamentti kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään 
tiiviimpää yhteistyötä pelastuspalvelun 
alalla luonnonkatastrofeissa, jotta niiden 
tuhoisat vaikutukset voidaan pyrkiä
ennakoimaan ja minimoimaan 
varmistamalla kyseisille yksiköille 
tarvittavat välineet varhaisvaroitukseen, 
koordinointiin ja logistiikkaan erityisesti 
järjestämällä lisävaroja pelastuspalveluun 
suuronnettomuuksissa.

* Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0334, 9 
kohta.

Tarkistus 29
1 artiklan 1 kohta
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Tällä asetuksella perustetaan 1 päivän 
tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 
2013 väliseksi ajanjaksoksi valmiustoimien ja 
nopeiden avustustoimien rahoitusväline, 
jäljempänä ’rahoitusväline’ tukemaan ja 
täydentämään jäsenvaltioiden toimia 
ihmisten, ympäristön ja omaisuuden 
suojelemiseksi vakavissa hätätilanteissa. 

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

Perustelu

Johtuu otsikon muuttamisesta.

Tarkistus 30
1 artiklan 2 kohta

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

Asetuksessa vahvistetaan säännöt 
rahoitusvälineen mukaisen rahoitustuen ja 
teknisen avun myöntämiseksi toimille, joilla 
parannetaan yhteisön 
vahingontorjuntakykyä ja 
hätätilannevalmiutta vakavien hätätilanteiden 
osalta ensisijaisesti pilottihankkeiden 
muodossa kehittämällä yleistä
eurooppalaista etua koskevia 
aihekokonaisuuksia ja/tai edistämällä
asianmukaisten verkkojen vahvistamista tai 
perustamista Euroopan tasolla. 

Perustelu

Teknisestä avusta säädetään 10 artiklassa.

Tarkistus 31
1 artiklan 3 kohta
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Asetuksessa on myös erikoissäännöksiä
rahoitustuesta, jota voidaan myöntää
vakavissa hätätilanteissa nopeiden ja 
tehokkaiden avustustoimien 
helpottamiseksi. 

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

Perustelu

Teknisen avun antaminen sisältyy 10 artiklaan.

Tarkistus 32
1 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Asetus sisältää ensimmäisenä vaiheena 
myös kattavan tarkastelun ja luettelon 
vaaran aiheuttajista (kuten vaarallisten 
aineiden varastoista) sekä keinoista ja 
resursseista, joita voidaan käyttää
erityyppisten vakavien hätätilanteiden 
käsittelemiseen, ja toimista, joilla voidaan 
helpottaa asiaa koskevan tiedon 
välittämistä jäsenvaltioiden kesken.

Tarkistus 33
2 artiklan 1 kohta

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

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

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

Sitä sovelletaan myös yhteisön alueella ja sen 
ulkopuolella sattuvien vakavien 
hätätilanteiden välittömien seurausten 
hallintaan.
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Sitä sovelletaan lisäksi vakavien 
hätätilanteiden aiheuttamiin 
kansanterveysvaikutuksiin varautumiseen 
ja niihin liittyviin nopeisiin avustustoimiin.

Perustelu

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

Tarkistus 34
2 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Välineen toimintatavassa on otettava 
huomioon asiaankuuluva paikallinen 
ulottuvuus. Komission ja jäsenvaltioiden 
on toimittava, jäsenvaltioiden 
lainsäädännön sen salliessa, 
mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
kanssa välineen määrittelyn ja hallinnon 
osalta.

Tarkistus 35
2 a artikla (uusi)

2 a artikla

Kesto ja budjettivarat
Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä
tammikuuta 2007 alkaen ja sen 
soveltaminen päättyy 31. joulukuuta 
2013,
Rahoituspuitteiksi tämän välineen 
toteuttamista varten vahvistetaan 
1 päivänä tammikuuta 2007 alkavalle ja 
31 päivänä joulukuuta 2013 päättyvälle 
ajanjaksolle (seitsemän vuotta) 
278 miljoonaa euroa.

Perustelu



RR\601074FI.doc 21/57 PE 362.591v02-00

FI

Budjettivaroja on korotettava sen tarkistuksen seurauksena, jolla ulkoiset toimet sisällytetään 
tämän asetuksen soveltamisalaan; 105 miljoonan euron lisämääräraha 7 vuoden kaudelle 
tuntuu asianmukaiselta. 

Tarkistus 36
3 artiklan 1 alakohta

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 37
3 artiklan 1 a alakohta (uusi)

 (1 a) "ehkäisytoimilla" tarkoitetaan 
kaikkia toimia, joilla todellisuudessa 
vältetään vaaratilanteiden kielteiset
vaikutukset sekä kaikkia toimia, joilla 
luonnonkatastrofit ja ihmisen 
aiheuttamat katastrofit minimoidaan;

Perustelu

Ehkäisytoimet sisältyvät tämän asetuksen tavoitteisiin.
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Tarkistus 38
3 artiklan 3 alakohta

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

(3) ’valmiustoimilla’ mitä tahansa toimia, 
jotka toteutetaan ennakolta tehokkaiden 
avustustoimien varmistamiseksi, ja joilla 
torjutaan luonnonkatastrofien, 
teollisuusonnettomuuksien ja 
ympäristötuhojen vaikutuksia, oikea-
aikaiset ja tehokkaat varhaisvaroitukset 
mukaan luettuina. 

Perustelu

Valmius ja avustustoimet yksinään ole riittäviä riskin vähentämisen välineitä, ellei niihin 
liitetä varhaisvaroitusjärjestelmää. Niitä ei voida erottaa, koska varhaisvaroitus vaikuttaa 
ratkaisevasti toteutettavien toimien suunnan asettamiseen.

Tarkistus 39
3 artiklan 3 a alakohta (uusi)

 (3 a) "varhaisvaroituksella" oikea-
aikaista ja tehokasta tietoa, jonka 
perusteella voidaan ryhtyä toimiin riskien 
välttämiseksi tai vähentämiseksi ja 
varmistaa valmius tehokkaan avun 
antamiseen.

Perustelu

Varhaisvaroitus on merkittävä katastrofiriskin vähentämisen osatekijä.

Tarkistus 40
3 artiklan 3 a alakohta (uusi)

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

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

Tarkistus 41
3 a artikla (uusi)

3 a artikla
Syrjäiset alueet

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

Perustelu

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä eristyneisiin ja erityisen syrjäisiin alueisiin, missä
maantieteelliset piirteet johtavat vakaviin ongelmiin, kun ryhmiä perustetaan ja sijoitetaan.

Tarkistus 42
4 artiklan johdantokappale

Rahoitusvälineestä voidaan antaa 
rahoitustukea seuraaville toimille:

Rahoitusvälineestä voidaan antaa 
rahoitustukea muiden muassa seuraaville 
toimille sekä Euroopan unionin alueen 
rajojen sisä- että ulkopuolella:

Perustelu

Monet EU:n kansalaiset matkustavat EU:n rajojen ulkopuolella. Näin ollen myös he ovat 
vaarassa, kun EU:n rajojen ulkopuolella sattuu vakavia hätätilanteita.
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Tarkistus 43
4 artiklan 1 alakohta

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 44
4 artiklan 2 alakohta

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

Perustelu

Toiminnan koordinointi on keskeisellä sijalla tämän asetuksen onnistumisessa.

Tarkistus 45
4 artiklan 3 alakohta

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

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

Perustelu

Tarkistus täydentää tukikelpoisten toimien luettelon.

Tarkistus 46
4 artiklan 3 a alakohta (uusi)
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(3 a) vakaviin hätätilanteisiin liittyvien 
ehkäisyn, nopeiden avustustoimien ja 
hätätilannevalmiuden puitteissa 
toteutettaviin toimiin osallistuvan 
henkilöstön erikoiskoulutus, jotta he 
pystyvät paremmin vastaamaan 
vammaisten henkilöiden erityistarpeisiin,

Perustelu

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

Tarkistus 47
4 artiklan 4 alakohta

(4) demonstraatiohankkeet, (4) demonstraatiohankkeet ja -ohjelmat,

Perustelu

Tarkistus täydentää tukikelpoisten toimien luettelon.

Tarkistus 48
4 artiklan 5 alakohta

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

Perustelu

Tarkistus täydentää tukikelpoisten toimien luettelon.

Tarkistus 49
4 artiklan 6 alakohta
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(6) tietoisuuden lisääminen ja tulosten 
levittäminen,

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

Perustelu

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

Tarkistus 50
4 artiklan g a alakohta (uusi)

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

Perustelu

On välttämätöntä sisällyttää rahoitusvälineeseen hälytys- ja ennakkovaroitusjärjestelmien 
verkottamistoimia.

Tarkistus 51
4 artiklan 9 alakohta

(9) turvallisten viestintäjärjestelmien - ja 
välineiden perustaminen ja ylläpito,

(9) luotettavien ja turvallisten 
viestintäjärjestelmien - ja välineiden 
perustaminen ja ylläpito,

Perustelu

Ks. edelliset perustelut.

Tarkistus 52
4 artiklan 12 alakohta

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

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

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

Tarkistus 53
4 artiklan 1 a alakohta (uusi)

(12 a) paikallisen riskien arvioinnin ja 
katastrofivalmiusohjelmien ja kouluissa 
sekä korkeamman asteen 
koulutuslaitoksissa tapahtuvan toiminnan 
täytäntöönpanon sekä muiden nuorille 
ihmisille ja lapsille tietoa välittävien 
kanavien käytön edistäminen,

Perustelu

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

Tarkistus 54
4 artiklan 14 a alakohta (uusi)

(14 a) vakavia hätätilanteita koskevien
ehkäisy- ja avustustoimien 
lähestymistapojen, menettelyjen ja 
keinojen yhdenmukaistamisen 
edistäminen;

Perustelu

Tehokkuuden parantaminen edellyttää tiettyä yhdenmukaistamisen astetta.

Tarkistus 55
4 artiklan 14 a alakohta (uusi)
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(14 a) kumppanuuksien kehittäminen 
sellaisten alueiden välillä, joilla on 
samanlaiset katastrofiriskit, hätätilanteiden 
hallintaa koskevan taitotiedon 
vaihtamiseksi.

Perustelu

Tarkistus täydentää tämän asetuksen alaisten tukikelpoisten toimien luettelon.

Tarkistus 56
5 artiklan 4 a alakohta (uusi)

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

Perustelu

Tarkistus on seurausta ehkäisemisen sisällyttämisestä tämän asetuksen otsikkoon ja 
soveltamisalaan.

Tarkistus 57
5 artiklan 4 b alakohta (uusi)

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

Perustelu

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

Tarkistus 58
5 artiklan 5 alakohta

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

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

Perustelu

Ennaltaehkäisy on merkittävä osatekijä riskien vähentämisessä.

Tarkistus 59
5 artiklan 9 alakohta

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

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

Perustelu

Siirrettävät laboratoriot ja korkeat turvallisuusvaatimukset täyttävät siirrettävät laitteistot 
ovat vain osa tekniikkaa.

Tarkistus 60
5 artiklan 1 a kohta (uusi)
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Tämän asetuksen mukaisesti rahoitettujen 
toimien oikeudellisten puitteiden on 
tarpeen vaatiessa sallittava kyseisten alojen 
täyttää uudet velvollisuudet ja vaadittava, 
että kaikissa suoritettavissa toimissa 
noudatetaan tiukasti perusoikeuksia.

Tarkistus 61
5 a artikla (uusi)

5 a artikla

Toimien yhteenkuuluvuus ja 
yhteensovittaminen

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

Perustelu

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

Tarkistus 62
5 b artikla (uusi)

5 b artikla
Toimien laatu

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

Katsotaan olevan välttämätöntä, että komissio yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa turvaa 
hälytys-, ennakkovaroitus- ja reagointitoimintojen seurannan ja yhteensovittamisen sen 
varmistamiseksi, että rahoitusväline toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarkistus 63
5 c artikla (uusi)

5 c artikla

Vapaaehtoiset

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

Perustelu

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

Tarkistus 64
7 artiklan 4 kohta
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4. Vuosittaiset työohjelmat hyväksytään 
13 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä
noudattaen.

4. Vuosittaiset työohjelmat hyväksytään 
13 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä
noudattaen. Hyväksymisen jälkeen 
vuosittainen työohjelma toimitetaan 
budjettivallan käyttäjälle tiedoksi.

Perustelu

Vuosittaiset tiedot auttavat budjettivallan käyttäjää tekemään asianmukaisia päätöksiä ja 
arvioimaan välineen tehokkuutta.

Tarkistus 65
8 artiklan 1 a kohta (uusi)

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

Perustelu

Yhdistyneillä Kansakunnilla on jo toimiva järjestelmä, jolla tuetaan katastrofien ja vakavien 
hätätilanteiden kohteeksi joutuneita maita. Kaksinkertaisen työn välttämiseksi sekä yhteisten 
resurssien hyödyntämiseksi on EU:n valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien 
rahoitusvälinettä koordinoitava vastaavien YK:n järjestelmien kanssa.

Tarkistus 66
8 a artikla (uusi)

8 a artikla
Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen 

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

Perustelu

Yhteisvaikutuksen luominen tekemällä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa on 
ratkaisevan tärkeää.

Tarkistus 67
9 artiklan 1 a kohta (uusi)

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

Perustelu

Asetuksen 1 artiklassa todetaan, että rahoitusväline on tarkoitettu tukemaan ja täydentämään 
jäsenvaltioiden toimia. Tukea myönnettäessä on otettava huomioon myös muut 
rahoituslähteet, joista toimea voidaan rahoittaa.

Tarkistus 68
9 artiklan 2 kohta
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2. Toteutuksessa pyritään yhteisvaikutukseen 
ja täydentävyyteen muiden yhteisön 
välineiden kanssa. 

2. Toteutuksessa pyritään 
yhteisvaikutukseen, johdonmukaisuuteen ja 
täydentävyyteen muiden yhteisön välineiden 
kanssa, muun muassa Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston, vakautusvälineen ja 
ECHOn kanssa, jotta vältetään 
päällekkäisyyttä sekä varmistetaan 
optimaalinen lisäarvo ja resurssien käyttö.
Tämä koskee erityisesti komission 
päätösehdotuksen mukaista rahoituksen 
myöntämistä valmiustoimia terrorismin 
torjunnan vahvistamiseksi sisältävälle
pilottihankkeelle, jolla rahoitetaan 
suojattua nopeaa yleishälytysjärjestelmää
(ARGUS) ja Euroopan kriittisen 
infrastruktuurin suojeluohjelmaa (EPCIP), 
jotta voidaan taata yhtenäisyys kriittisen 
infrastruktuurin suojelun ja 
pelastuspalvelun alalla.

Perustelu

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

Tarkistus 69
10 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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

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

Tarkistus 70
10 a artikla (uusi)
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10 a artikla

Toimien täytäntöönpano ja komission ja 
jäsenvaltioiden välinen yhteistyö

1. Komissio varmistaa tiiviissä yhteistyössä
jäsenvaltioiden kanssa rahoitusvälineen 
toimien ja toimenpiteiden täytäntöönpanon 
13 artiklan säännösten mukaisesti 
varmistaen sen harmonisen ja 
tasapainoisen kehittymisen.

2. Tukeakseen täytäntöönpanoa komissio 
varmistaa vakavia hätätilanteita koskevien 
hälytys- ja ennakkovaroitus- sekä nopeiden 
avustustoimien verkkojen ja järjestelmien 
yhteensovittamisen ja integroimisen.

3. Komissio ja jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin 
vastaavien toimivaltuuksiensa puitteissa 
varmistaakseen rahoitusvälineen 
tehokkaan toiminnan ja kehittääkseen 
yhteisön ja jäsenvaltioiden tasolla 
mekanismeja rahoitusvälineen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Ne turvaavat niitä toimia 
koskevan asianmukaisen tiedottamisen, 
joita tuetaan rahoitusvälineestä, ja 
laajimman mahdollisen osallistumisen 
toimiin, joita paikalliset ja alueelliset 
viranomaiset sekä valtioista 
riippumattomat järjestöt panevat 
täytäntöön.

Tarkistus 71
12 artiklan 4 kohta

4. Jos määräaikoja ei noudateta tai jos jonkin 
toimen toteutuksen edistyminen ei anna 
perusteita kuin osaan myönnetystä
rahoitustuesta, komissio pyytää edunsaajaa 
esittämään komissiolle selvityksen asiasta 
tietyssä määräajassa. Jos edunsaaja ei anna 
tyydyttävää vastausta, komissio voi peruuttaa 
taloudellisen avustuksen loppuosan ja vaatia 
jo maksettujen erien palauttamista. 

4. Jos määräaikoja ei noudateta tai jos jonkin 
toimen toteutuksen edistyminen ei anna 
perusteita kuin osaan myönnetystä
rahoitustuesta, komissio pyytää edunsaajaa 
esittämään komissiolle selvityksen asiasta 
tietyssä määräajassa. Jos edunsaaja ei anna 
tyydyttävää vastausta, komissio voi pyytää
täsmennystä tai lisäselvityksiä. Jos 
tyydyttävää vastausta ei edelleenkään 
anneta, komissio peruuttaa taloudellisen 
avustuksen loppuosan ja vaatia jo 
maksettujen erien palauttamista. 
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Perustelu

Ellei edunsaaja anna tyydyttävää vastausta vielä täsmennyspyynnön jälkeenkään, komission 
on peruutettava maksujen suorittaminen ja karhuttava jo maksetut erät takaisin.

Tarkistus 72
13 artiklan 1 kohta

1. Komissiota avustaa komitea, jäljempänä
'komitea', joka muodostuu jäsenvaltioiden 
edustajista ja jonka puheenjohtajana on 
komission edustaja.

1. Komissiota avustaa komitea, jäljempänä
'komitea', joka muodostuu jäsenvaltioiden 
edustajista, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten edustajat mukaan 
luettuina, ja jonka puheenjohtajana on 
komission edustaja.

Perustelu

Alueellisten ja paikallisten viranomaisten olisi oltava merkittävässä roolissa katastrofien 
ehkäisemisessä ja hallinnassa.

Tarkistus 73
14 artiklan 2 kohdan a alakohta

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

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

Perustelu

Tarvitaan säännöllinen katsaus todelliseen täytäntöönpanoon komission kertomuksen 
pohjalta, joka päivitetään kaiken saatavilla olevan tiedon perusteella. Erityistä huomiota 
tullaan kiinnittämään rahoitussitoumusten seurantajärjestelmien parantamiseen sekä
tarkastuksiin, joilla varmistetaan sidottujen varojen tehokas käyttö.
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Tarkistus 74
14 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Komissio sitoutuu tarjoamaan 
pikaisesti jatkoa tälle ensimmäiselle 
pääasiassa rahoitusta koskevalle aloitteelle 
antamalla mahdollisimman pian Euroopan 
parlamentille ehdotuksensa tarkistuksiksi 
päätökseen 2001/792/EY.
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PERUSTELUT

Johdanto

Aasian viimetalvinen tsunami-katastrofi, tuhoisat hurrikaanit Louisianan ja Mississipin 
osavaltioissa; tuhoisat tulvat Romaniassa, Bulgariassa, Sveitsissä, Itävallassa, Saksassa ja 
Ranskassa; tuhoisa kuivuus Espanjassa ja Portugalissa sekä Portugalissa lähes 
180 000 hehtaaria metsää tuhonneet metsäpalot ovat jälleen kerran muistuttaneet meitä siitä, 
että luonnonkatastrofit ovat uhkana kaikkialla maailmassa. Kaupunkien riskitekijät, 
ympäristötuhot ja ilmaston lämpeneminen ovat tekijöitä, joiden vuoksi katastrofien 
vähentäminen olisi sisällytettävä sekä kaikkien EU:n jäsenvaltioiden että Euroopan unionin 
tärkeimpiin tavoitteisiin, ja yhteisön pelastuspalvelumekanismin vahvistaminen olisi otettava 
välittömäksi tavoitteeksi jäämättä odottamaan seuraavaa katastrofia.

Taustaa

Yhteisön pelastuspalvelumekanismi tukee ja edistää elintärkeän pelastuspalveluavun 
mobilisointia katastrofin kohteeksi joutuneiden maiden välittömiin tarpeisiin vastaamiseksi. 
Mekanismi otettiin käyttöön lokakuussa 2001 (neuvoston päätös 2001/792/EY-Euratom), ja se 
voidaan ottaa käyttöön sekä luonnonkatastrofien että ihmisen aiheuttamien katastrofien 
yhteydessä, ydinonnettomuudet mukaan luettuina. Mekanismin täytäntöönpanoon osallistuu 30 
valtiota – 25 EU:n jäsenvaltioita, Bulgaria, Romania, Liechtenstein, Norja ja Islanti. Sitä
täydentää "pelastuspalvelun alan toimintaohjelma" (neuvoston päätös 1999/847/EY), jolla 
tuetaan ehkäisytoimia, valmiustoimia ja avustustoimia. Sen soveltaminen päättyy vuoden 2006 
lopussa.

Vuosiksi 2007–2013 komissio on ehdottanut seuraavia välineitä, joilla otetaan käyttöön 
tulevien pelastuspalvelutoimien tarvittava oikeusperusta:

– solidaarisuusväline (KOM(2005)0108 korvaa nykyisen solidaarisuusrahaston. 
Solidaarisuusvälineen tarkoituksena on korvata jäsenvaltioille vakavien katastrofien 
aiheuttamien vahinkojen korvaamisen kustannukset.

– EU:n ulkopuolella toteutettavia toimia koskeva vakautusväline (KOM(2004)0630.

– terrorismin ehkäisemistä, torjuntavalmiutta ja seurausten hallintaa koskeva 
erityisohjelma (KOM(2005)0124) sisältää terrorismin ehkäisemisen, torjuntavalmiuden 
ja seurausten hallinnan tiedustelutoimien ja lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnan 
osalta.

– valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien rahoitusvälineen perustaminen vakavia 
hätätilanteita varten (KOM(2005)0113), joka mahdollistaa tehokkaan ja koordinoidun 
yhteisen lähestymistavan eri syistä aiheutuviin hätätilanteisiin. Toimiin kuuluisivat sekä
solidaarisuus että välittömät toimet vakavissa kriiseissä ja avustustoimet tällaisten 
kriisien jälkeen. Ehdotettujen toimien tavoitteena on kehittää tätä toimintaa niin, että
voidaan myöntää rahoitustukea tukemaan ja täydentämään jäsenvaltioiden toimia 
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kansalaisten, ympäristön ja omaisuuden suojelemiseksi vakavissa hätätilanteissa. 
Tavoitteena on edistää valmius- ja toimintajärjestelmien tehokkuutta vakavissa 
hätätilanteissa näiden tilanteiden syistä riippumatta sekä valmistautua tällaisten 
tilanteiden aiheuttamien kansanterveysongelmien torjuntaan ja ratkaisuun. Asetuksessa 
vahvistetaan säännöt rahoitusvälineen mukaisen rahoitustuen myöntämiseksi toimille, 
joilla parannetaan yhteisön hätätilannevalmiutta vakavien hätätilanteiden osalta. 
Asetuksessa on myös erikoissäännöksiä rahoitustuesta, jota voidaan myöntää vakavissa 
hätätilanteissa nopeiden ja tehokkaiden avustustoimien helpottamiseksi.

Valiokunnan suositukset

Oikeusperusta

Komissio on ehdottanut EY:n perustamissopimuksen 308 artiklaa ja Euratom-sopimuksen 203 
artiklaa. Komissio perustelee tätä sillä, että perustamissopimukset eivät sisällä erityistä
pelastuspalvelutoimien oikeusperustaa.

Ehdotuksen tarkoituksen perusteella ja se huomioonottaen, että asetuksen tärkeimpänä
tavoitteena on 1 artiklan (kohde) mukaisesti ihmisten terveyden ja ympäristön suojeleminen, 
valiokunta ehdottaa asianmukaiseksi oikeusperustaksi EY:n perustamissopimuksen 175
artiklan 1 kohtaa. On otettava huomioon, että kaikkien ehdotuksen (4 artikla) mukaisten 
tukikelpoisten toimien tärkeimpänä tavoitteena on ihmisen terveyden ja ympäristön 
suojeleminen.

Soveltamisala

Ehkäisytoimet
Komission ehdotus ei sisällä ehkäisytoimia. Valiokunta ehdottaa ehkäisytoimien sisällyttämistä
välineen soveltamisalaan, koska yhdistetty hätätilan hallinta sisältää ehkäisytoimet, 
valmiustoimet ja avustustoimet. Ehkäisytoimet ovat katastrofiriskin vähentämisen olennainen 
osatekijä eikä sitä voida erottaa valmiudesta ja välittömästä avusta, koska ehkäisytoimet 
vaikuttavat ratkaisevalla tavalla oikean suunnan määräämiseen esimerkiksi tulvariskin pitkän 
aikavälin hallintatoimille.

EU:n ulkopuolella toteutettavat toimet
Komission ehdotus sisältää pelastuspalvelutoimien rahoittamisen sekä EU:n alueella että
yhteisymmärryspöytäkirjan osapuolten alueella. Komission ehdotus ei sisällä mahdollisuutta 
antaa pelastuspalveluapua EU:n ulkopuolella tapahtuvien katastrofien yhteydessä, vaikka se 
sisältyykin yhteisön siviilipuolustusmekanismin perustamista koskevaan neuvoston päätökseen. 
Valiokunta ehdottaa soveltamisalan laajentamista EU:n ulkopuolelle. Ulkoiset 
pelastuspalvelutoimet sisältyvät tällä hetkellä vakautusvälineeseen (KOM(2004)0630). Koska 
neuvosto kuitenkin on päättänyt vaihtaa tämän välineen oikeusperustan, EU:n ulkopuolella 
toteutettavat pelastuspalvelutoimet eivät enää sisälly mainittuun välineeseen; näin ollen on 
asianmukaista sisällyttää ne solidaarisuusperiaatteen mukaisesti tähän asetukseen.

Meren pilaantuminen
Meren pilaantumisesta johtuvat hätätilanteet olisi sisällytettävä valmiustoimien ja nopeiden 
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avustustoimien uuteen rahoitusvälineeseen, koska pelastuspalvelumekanismia lukuun ottamatta 
ei ole olemassa mitään erityistä välinettä, jolla meren pilaantumisen hätätilanteita voitaisiin 
hallita. Onnettomuuksista johtuva meren pilaantuminen, luonnonkatastrofit, 
säteilyonnettomuudet ja ympäristökatastrofit sisältyvät erityisesti mainittuina yhteisön 
mekanismia koskevan päätöksen (2001/792/EY) 1 artiklaan.

Määritelmät
Valiokunnan kannan mukaan arvoa ja selkeyttä voitaisiin lisätä sillä, että EU:n määritelmää
"pelastuspalvelu" ja siihen liittyvä terminologiaa selkeytetään yhteisellä päätöksellä. Valiokunta 
katsoo, että termien "ehkäisytoimet", "valmiustoimet" ja "varhaisvaroitus" selkeyttäminen olisi 
hyödyllistä.

Toissijaisuusperiaate
Valiokunta yhtyy komission kantaan, jonka mukaan EU:n pelastuspalveludoktriinin on 
perustuttava "bottom up" -periaatteeseen, ja että päävastuu pelastuspalvelutoimista on 
jäsenvaltioilla. Valiokunta korostaa, että yhteisön pelastuspalvelutoimet täydentävät 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten toimia. Alueet ja kunnat ovat 
ensisijaisessa vastuussa katastrofitilanteissa, minkä vuoksi niiden olisi osallistuttava täydellisesti 
pelastuspalvelutoimien suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Välineen oikeudellinen luonne
Valiokunta kannattaa asetuksen valintaa välineen oikeudelliseksi luonteeksi komission päätöstä
valita asetus. Muun tyyppiset oikeudelliset välineet eivät olisi riittäviä, koska jotkin 
ehdotukseen sisältyvät velvoitteiden muodot ja sisältö voidaan saavuttaa ainoastaan suoraan 
sovellettavalla oikeudellisella välineellä.

Budjettivarat
Budjettivarojen osalta väline ei sisällä mitään konkreettisia summia, vaan ainoastaan komission 
rahoitusselvitykseen sisältyvät arvioidut indikatiiviset määrät, jotka perustuvat nykyisten 
pelastuspalvelutoimien antamiin kokemuksiin

Aikaisemmat tukitoimet ovat osittaneet tarpeen vahvistaa järjestelmää ja lisätä tai ottaa 
käyttöön tiettyjä uusia menomuotoja. Tarvetta korottaa budjettivaroja korostaa myös 
valiokunnan esittämä tarkistus, jolla soveltamisalaan lisätään yhteisön ulkopuolella 
toteutettavat pelastuspalvelutoimet; näin ollen 105 miljoonan euron lisämääräraha 7 vuoden 
kaudelle tuntuu asianmukaiselta.
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OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Puheenjohtaja

Karl-Heinz Florenz
Puheenjohtaja
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
BRYSSEL

Aihe: Ehdotuksen neuvoston asetukseksi valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien 
rahoitusvälineen perustamisesta vakavia hätätilanteita varten oikeusperusta 
(KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))2

Arvoisa Karl-Heinz Florenz,

Pyysitte 18. heinäkuuta 2005 päivätyssä kirjeessä työjärjestyksen 35 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokuntaa tarkistamaan edellä mainitun komission 
ehdotuksen oikeusperustan pätevyyden ja asianmukaisuuden. 

Ehdotuksen oikeusperustana ovat EY:n perustamissopimuksen 308 artikla ja Euratomin 
perustamissopimuksen 203 artikla. Katsotte kuitenkin, että sen ensisijaisena tarkoituksena on 
ihmisten terveyden suojelu ja ympäristönsuojelu ja tämän vuoksi sen oikeusperustana tulisi olla 
EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua aihetta 15. syyskuuta 2005 pitämässään kokouksessa.

Asetusehdotuksen tavoitteena on perustaa valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien 
rahoitusväline vakavia hätätilanteita varten. Valiokunta pani merkille, että siinä lainataan EY:n 
perustamissopimuksen 3 artiklan 1 kohdan u alakohtaa siltä osin kuin yhteisön toimintaan 
sisältyy pelastuspalvelun alaan kuuluvia toimia, jolloin kyse on eri toiminnasta tai 
toimintalohkosta kuin 3 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitetusta ympäristöpolitiikasta. 
Lisäksi valiokunta huomioi, että EY:n perustamissopimuksen 6 artiklan nojalla 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä 3 artiklassa tarkoitetun yhteisön 
politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen ja ettei EY:n perustamissopimuksessa 
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3 Asia 45/86 komissio vastaan neuvosto [1987] kok. 1493, kohta 13.
4 Asia 45/86, komissio vastaan neuvosto [1987] kok. 1493, kohta 5.
5 Asia C-300/89, komissio vastaan neuvosto [1991] kok. I-287,kohta 10.
6 Asia C-377/98, Alankomaat vastaan Euroopan parlamentti ja neuvosto [2001] kok. I-7079, kohta 27, viitaten 
asiaan C-155/91, komissio vastaan neuvosto [1993] kok. I-939, kohdat 19-21.
7 Seuraavat jäsenet olivat läsnä äänestyksessä: Giuseppe Gargani (puheenjohtaja), Rainer Wieland 
(varapuheenjohtaja), Antonio López-Istúriz White (valmistelija), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, 
Bert Doorn, Nicole Fontaine (Syed Kamallin puolesta), Janelly Fourtou (Diana Wallisin puolesta), Monica 
Frassoni, Adeline Hazan (Katalin Lévain puolesta), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger 

eikä Euratomin perustamissopimuksessa ole pelastuspalveluja koskevaa erillistä
oikeusperustaa.

Näin ollen oli tarkistettava, ottaen huomioon yhteisöjen tuomioistuimen perinteisesti käyttämät 
tarkastukset, ovatko ehdotuksen painopisteenä pelastuspalvelut, jolloin toisiaan täydentävät 
EY:n perustamissopimuksen 308 artikla ja Euratomin perustamissopimuksen 203 artikla ovat 
ainoa mahdollinen oikeusperusta, vai onko painopisteenä ihmisten terveyden suojelu ja 
ympäristönsuojelu, jolloin EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta olisi sopiva 
oikeusperusta.

Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että EY:n perustamissopimuksen 308 artiklaa ja 
Euratomin perustamissopimuksen 203 artiklaa voidaan käyttää oikeusperustana vain, jos 
muualla sopimuksissa ei ole määrätty tarvittavista valtuuksista3.

Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan oikeudellisen perustan valinta ei voi perustua yksittäiseen 
näkemykseen, vaan "sen on perustuttava tuomioistuimen tutkittavissa oleviin objektiivisiin 
seikkoihin"4, kuten kyseessä olevan toimen tavoitteeseen ja sisältöön5. Lisäksi toimen 
päätavoitteen tulee olla ratkaiseva tekijä6.

Asetusehdotuksen johdanto-osan kappaleiden ja säädösosan tutkimisen perusteella ehdotuksen 
painopisteenä ovat itse asiassa pelastuspalvelut. On selvää, että pelastuspalveluihin liittyvillä
toimilla on vaikutuksia ympäristönsuojeluun ja kansanterveyteen. Ehdotetun välineen 
tarkoituksena on kuitenkin selvittää, miten eri välineiden ja laitteiden käyttöönotolla voidaan 
varmistaa valmiudet vakavia hätätilanteita varten (ks. 2 artikla (soveltamisala), 4 artikla 
(tukikelpoiset toimet) ja 5 artikla (rahoitustuen myöntämisen perusteet)). Näin ollen 
ehdotetussa toimessa ei ole sinänsä kyse ympäristönsuojelusta ja ihmisten terveyden 
suojelusta.

Ehdotuksen tekstissä ei ole perusteita sekä EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan että
Euratomin perustamissopimuksen 203 artiklan käyttämiselle asetuksen perustana.

Tämän perusteella ehdotuksen neuvoston asetukseksi sopiva oikeusperusta on EY:n 
perustamissopimuksen 308 artikla.

Näin ollen oikeudellisten asioiden valiokunta päätti 15. syyskuuta pitämässään kokouksessa 
valmistelija Antonio López-Instúriz Whiten ehdotuksen mukaisesti äänin 15 puolesta ja 2 
vastaan (4 jäsentä pidättäytyi äänestyksestä)7, suosittaa, että viittaus Euratomin 
perustamissopimuksen 203 artiklaan poistetaan ja EY:n perustamissopimuksen 308 artiklaa 
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(Alain Lipietzin puolesta), Toine Manders (Viktória Mohácsin puolesta), Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter 
Mayer, Dimitrios Papadimoulis, Alexander Radwan (Piia-Noora Kaupin puolesta), Aloyzas Sakalas, Francesco 
Enrico Speroni, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka .

käytetään ainoana oikeusperustana.

Kunnioittavasti,

Giuseppe Gargani
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budjettivaliokunnan lausunto

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien 
rahoitusvälineen perustamisesta vakavia hätätilanteita varten
(KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

Valmistelija: Janusz Lewandowski

LYHYET PERUSTELUT

Vuoden 2006 talousarvion ensimmäisessä käsittelyssä Euroopan parlamentti hyväksyi 
kokeiluhankkeen rajatylittävästä yhteistyöstä luonnonkatastrofien torjumiseksi. Sen avulla 
pyritään kiinnittämään huomiota yhteistyöhön ja tuottamaan kehys, jonka perusteella voidaan 
kehittää lähempää väestönsuojelualan yhteistyötä kyseisten onnettomuuksien seurausten 
minimoimiseksi. Tähän pyritään kehittämällä rajatylittäviä ennakkovaroitus-, koordinointi- ja 
logistiikkavälineitä (Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. syyskuuta 2005). 

Komissio vaati 14. heinäkuuta 2004 hyväksymässään, vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymiä
koskevassa tiedonannossaan, että Euroopan tasolla on toteutettava tehokkaita ja koordinoituja 
yhteisiä toimia erilaisia hätätilanteita varten.

Ehdotuksessa pyritään luomaan nopean toiminnan valmiusväline suurkatastrofeja varten, jolloin 
myös yhteisön väestönsuojelutoimien kehittämistä ja täytäntöönpanoa edistettäisiin. Tällöin 
yhteisön rahoitustuella voitaisiin tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimia väestön-, ympäristön- 
ja omaisuudensuojelun alalla suurkatastrofin tapahtuessa. 

Solidaarisuutta kehitetään "Euroopan solidaarisuusrahastoa" koskevalla ehdotuksella.

Komission ehdotus

Yhteisö on hyväksynyt neuvoston kaksi keskeistä päätöstä, joihin sisältyy väestönsuojelualan 
toimia jäsenvaltioiden välisen yhteistyön ja avunannon lujittamiseksi.

Ehdotus muodostaa hyväksymisensä jälkeen uuden oikeusperustan, jolla myönnetään yhteisön 
rahoitustukea väestönsuojelutoimille valmiuden ja nopean toiminnan alalla. Se perustuu 
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Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 308 artiklaan ja Euratom-sopimuksen 203 artiklaan.

Väline kuuluu toissijaisuusperiaatteen piiriin, mikä tarkoittaa sitä, että yhteisön mekanismi 
tuottaisi lisäarvoa kansalliseen politiikkaan ja täydentäisi sitä keskinäisen väestönsuojelutuen 
alalla.

Resurssien yhdistämisen ja keskinäisen avunannon kautta tällä ehdotuksella annetaan 
jäsenvaltioiden väestönsuojelutoimijoille keskeinen rooli nopean toiminnan suhteen, välineet 
yhteisön tason ennakkotehokkuuden lisäämiseksi ja paikan päälle lähetettävät välineet.

Tähän liittyen komissio ehdottaa, että tähänastisia yhteisön toimia tehostettaisiin ja ne 
keskitettäisiin kahteen ensisijaiseen kohteeseen: katastrofien hätäapuun ja katastrofivalmiuteen. 

Vuosien 2007–2013 aikana tätä välinettä koskeva talousarvio on noin 173 miljoonaa euroa. 
Rahoitustuki myönnetään Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
rahoitusasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/20028 mukaisesti. 
Komission vuosittaisen työohjelman mukaan se voidaan maksaa tukena tai julkisina 
hankintasopimuksina. Asetuksen täytäntöönpanoa valvovat komissio ja 
tilintarkastustuomioistuin.

Komissio on lisäksi huolehtinut erittäin tarkasti siitä, että suurkatastrofien edellyttämät nopean 
toiminnan menettelyt ovat riittävän joustavia kiireellisten toimien toteuttamiseen.

Huomautukset

Valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta ja etenkin suurkatastrofien jälkeen 
tarvittavan nopean toiminnan yksinkertaistamista ja pyytää siksi komissiota varmistamaan, että
ohjelma pannaan täytäntöön avoimella ja johdonmukaisella tavalla.

Komission ehdottamien toimien lisäksi valmistelija haluaa tehdä seuraavat ehdotukset:

1. On korostettava, että rahoitusselvityksen määrä on ainoastaan ohjeellinen, kunnes 
vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymistä päästään sovintoon.

2. On kiinnitettävä huomiota, että rahoitusselvityksessä oleva määrä ei ole osa neuvoston 
päätöstä. Olisi harkittava tämän määrän lisäämistä ohjeellisena talousarviona 
1. tammikuuta 2007 alkavalle seitsenvuotiskaudelle.

3. Budjettivallan käyttäjälle annettavia tietoja suunnitellaan vasta kolmantena välineen 
täytäntöönpanovuotena. Vuosittaiset tiedot auttavat budjettivallan käyttäjää tekemään 
asianmukaisia päätöksiä ja arvioimaan välineen tehokkuutta. Siksi ehdotamme, että
komissiota pyydettäisiin toimittamaan vuosittainen työohjelma tiedoksi budjettivallan 
käyttäjälle. 
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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Luonnos Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus 1
1 a kohta (uusi)

1 a. Täsmentää, että asetusehdotukseen sisältyvät määrärahat ovat vain ohjeellisia, 
kunnes vuoden 2007 ja sen jälkeisten vuosien rahoitusnäkymistä päästään 
sovintoon.

Tarkistus 2
1 b kohta (uusi)

1 b. kehottaa komissiota seuraavien rahoitusnäkymien hyväksymisen jälkeen 
vahvistamaan asetusehdotukseen sisältyvät määrät, tai tarvittaessa toimittamaan 
muutetut määrät Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi, jolloin 
varmistetaan, että ne ovat määrärahakattojen mukaisia. 

Ehdotus asetukseksi

Komission teksti9 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 3
2 a artikla (uusi)

2 a artikla
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Varat näiden välineiden mukaisiin 
sitoumuksiin määritetään ohjeelliselta 
pohjalta, 6 päivänä toukokuuta 1999 
tehdyn, talousarviota koskevaa 
kurinalaisuutta ja talousarviomenettelyn 
parantamista koskevan Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen1 

34 kohdan mukaisesti 173 miljoonaksi 
euroksi 1 päivänä tammikuuta 2007 
alkavaksi 7 vuoden jaksoksi.
1 EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
päätöksellä 2005/708/EY viimeksi muutettu 
sopimus (EUVL L 269, 14.10.2005, s. 24.).

Perustelu

Päätöksen tekemisen jälkeen komissio antaa tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen, jolla 
määritetään rahoitusnäkymien asianmukaista kattoa koskeva viitemäärä (ks. 
lainsäädäntöpäätöslauselman tarkistus). Viitemäärä ilmoitetaan toimielinten välisen 
sopimuksen 34 kohdassa tarkoitettujen ehtojen mukaisesti.

Tarkistus 4
7 artiklan 4 kohta

4. Vuosittaiset työohjelmat hyväksytään 
13 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä
noudattaen.

4. Vuosittaiset työohjelmat hyväksytään 
13 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä
noudattaen. Hyväksymisen jälkeen 
vuosittainen työohjelma toimitetaan 
budjettivallan käyttäjälle tiedoksi.

Perustelu

Vuosittaiset tiedot auttavat budjettivallan käyttäjää tekemään asianmukaisia päätöksiä ja 
arvioimaan välineen tehokkuutta.

Tarkistus 5
10 artikla
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1. Komission aloitteesta rahoitusvälineestä
voidaan kattaa myös tämän asetuksen 
täytäntöönpanon suoraan edellyttämään 
seurantaan, valvontaan, tarkastuksiin ja 
arviointiin liittyviä kustannuksia.

Poistetaan.

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

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa 
tarkoitetut kustannukset eivät saa ylittää
neljää prosenttia talousarviosta.
2. Komission yksiköt toteuttavat 1 kohdassa 
tarkoitetut toimet keskitetysti ja suoraan 
varainhoitoasetuksen 53 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Perustelu

Komission on huolehdittava välineen hallinnoinnista saatavilla olevien hallintoresurssien 
puitteissa. Hallinnoinnin rahoitus toiminnallisten ohjelmien kautta on ristiriidassa tehtävien 
määrittelyä koskevan varainhoitoperiaatteen kanssa ja saattaa johtaa puutteelliseen 
avoimuuteen ja rahoitusasetuksen harhautumiseen halutusta suunnasta.



RR\601074FI.doc 49/57 PE 362.591v02-00

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Ehdotus neuvoston asetukseksi valmiustoimien ja nopeiden 
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kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnaN LAUSUNTO

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien 
rahoitusvälineen perustamisesta vakavia hätätilanteita varten
(KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

Valmistelija: Stavros Lambrinidis

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti10 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Otsikko

Ehdotus: neuvoston asetus valmiustoimien 
ja nopeiden avustustoimien 
rahoitusvälineen perustamisesta 
vakavia hätätilanteita varten

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus ennaltaehkäisevien 
toimien, valmiustoimien ja nopeiden 
avustustoimien rahoitusvälineen 
perustamisesta vakavia hätätilanteita 
varten
(Termi ”ennaltaehkäisevät toimet” lisätään 
koko tekstiin aina kun valmiustoimet ja 
nopeat avustustoimet mainitaan.)
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Tarkistus 2
Johdanto-osan 1 viite

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
308 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan,

Perustelu

Asetuksen päätavoite on ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu, kuten sen ensimmäisessä
artiklassa (kohde) selkeästi todetaan. Kaikkien ehdotuksen piiriin kuuluvien 
rahoituskelpoisten toimien perimmäisensä tavoitteena on ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelu.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 2 viite

ottaa huomioon Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
203 artiklan,

Poistetaan.

Perustelu

Ydinonnettomuuksia on käsiteltävä erillisellä lainsäädäntövälineellä.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Yhteisön syrjäisimmillä alueilla on 
niiden maantieteen, maaston sekä
sosiaalisten ja taloudellisten olosuhteiden 
takia erityispiirteitä ja -tarpeita. Kyseisten 
epäsuotuisien olosuhteiden vuoksi on 
erityisen vaikeaa toimittaa apua ja 
resursseja perille oikea-aikaisesti sekä
vastata erityistarpeisiin vakavissa 
hätätilanteissa.
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Perustelu
Syrjäisimmät alueet vaativat enemmän huomiota yhteisön eri mekanismeissa ja välineissä.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) On toteutettava laajoja 
tiedotuskampanjoita vakavien 
hätätilanteiden paremman ennaltaehkäisyn 
sekä niihin liittyvien valmiuksien ja 
avustustoimien edistämiseksi ja 
varmistamiseksi, sekä käynnistettävä
koulutus- ja tiedotusaloitteita, jotka 
kohdistetaan suurelle yleisölle ja erityisesti 
nuorille ja joiden tavoitteena on lisätä
itsesuojeluvalmiutta sekä turvaamistoimia 
suuronnettomuustilanteessa.

Perustelu

Pelastuspalvelutoimet on integroitava opetussuunnitelmiin ja tiedotuskampanjoihin, jotta 
voidaan lisätä tietoisuutta suuronnettomuuksia koskevien ennaltaehkäisyn, valmiuden ja 
avustustoimien tarpeesta, ja on varmistettava, että kansalaisyhteiskunta osallistuu 
ennaltaehkäiseviin ja avustustoimiin.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Solidaarisuuden osoittaminen 
kolmansille maille, jotka kohtaavat 
katastrofi- ja hätätilanteita, on ollut monta 
vuotta osa yhteisön ulkoisia toimia, mikä
on yhteisvastuun periaatteen mukaista. 
Yhteisön pelastuspalvelun laajentaminen 
unionin ulkopuolelle tuottaisi, yhteisön 
humanitaarisen ja solidaarisen vastuun 
kantamisen lisäksi, lisäarvoa ja tehostaisi 
välineen toimintaa.
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Perustelu

EU:n olisi osoitettava konkreettista solidaarisuuttaan kolmansille maille, erityisesti 
kehitysmaita kohtaavissa vakavissa hätätilanteissa. Luonnonkatastrofien määrä ja laajuus 
sekä niiden viime vuosina lisääntynyt vaikutus ovat aiheuttaneet valtavasti 
kuolemantapauksia sekä pitkän aikavälin sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöseurauksia 
kehitysmaissa.

Tarkistus 7
1 artikla

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

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

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

Asetuksessa vahvistetaan säännöt 
rahoitusvälineen mukaisen rahoitustuen 
myöntämiseksi toimille, joilla parannetaan 
yhteisön hätätilannevalmiutta vakavien 
hätätilanteiden osalta, ensisijaisesti 
pilottihankkeiden muodossa kehittämällä
yleistä eurooppalaista etua koskevia 
aihekokonaisuuksia ja/tai edistämällä
asianmukaisten verkkojen vahvistamista 
tai perustamista Euroopan tasolla.

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

Asetuksessa on myös erikoissäännöksiä
rahoitustuesta, jota voidaan myöntää
vakavissa hätätilanteissa nopeiden ja 
tehokkaiden avustustoimien helpottamiseksi.
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Asetus sisältää ensimmäisenä vaiheena 
myös kattavan tarkastelun ja luettelon 
vaaran aiheuttajista (kuten vaarallisten 
aineiden varastoista) sekä keinoista ja 
resursseista, joita voidaan käyttää
erityyppisten vakavien hätätilanteiden 
käsittelemiseen, ja toimista, joilla voidaan 
helpottaa asiaa koskevan tiedon 
välittämistä jäsenvaltioiden kesken.

Tarkistus 8
2 artiklan 1 kohta

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

1. Tätä asetusta sovelletaan kaikkien 
vakavien hätätilanteiden ennaltaehkäisyyn 
ja niihin liittyviin valmiustoimiin ja 
nopeisiin avustustoimiin yhteisössä ja sen 
ulkopuolella painopisteenä erityisesti 
kansanterveysnäkökohdat.

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

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

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

Perustelu

Yhteisön olisi osoitettava solidaarisuutta kolmansille maille reagoimalla hätätilanteisiin 
näiden alueella. Välineeseen olisi siksi sisällytettävä EU:n ulkopuolella tapahtuvien vakavien 
hätätilanteiden nopeat avustustoimet.

Uusi tarkistus ja sen perustelu vaikuttavat vain espanjankieliseen versioon (kääntäjän 
huomautus).

Tarkistus 9
2 artiklan 1 a kohta (uusi)
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1 a. Välineen toimintatavassa on otettava 
huomioon asiaankuuluva paikallinen 
ulottuvuus. Komission ja jäsenvaltioiden 
on toimittava, jäsenvaltioiden 
lainsäädännön sen salliessa, 
mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
kanssa välineen määrittelyn ja hallinnon 
osalta.

Tarkistus 10
2 a artikla (uusi)

2 a artikla

Kesto ja talousarviovarat
Asetus pannaan täytäntöön 1 päivänä
tammikuuta 2007 alkavalla ja 
31 päivänä joulukuuta 2013 päättyvällä
ajanjaksolla.
Tämän välineen täytäntöönpanoon 
varatuiksi rahoituspuitteiksi vahvistetaan 
278 miljoonaa euroa 1 päivänä
tammikuuta 2007 alkavalle ja 31 päivänä
joulukuuta 2013 päättyvälle ajanjaksolle 
(seitsemän vuotta).

Perustelu
Kun ulkoiset toimet on tarkistuksella sisällytetty asetuksen piiriin, talousarviota on 
kasvatettava. 105 miljoonan euron lisämäärärahat seitsemän vuoden jaksolle vaikuttavat 
riittävältä.

Tarkistus 11
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

Rahoitettujen toimien oikeudellisten 
puitteiden on tarpeen vaatiessa sallittava 
kyseisten alojen selviytyminen uusista 
velvollisuuksista ja varmistettava, että
kaikissa suoritettavissa toimissa 
noudatetaan tiukasti perusoikeuksia.
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Tarkistus 12
9 artikla, 2 kohta

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

2. Toteutuksessa pyritään yhteisvaikutukseen 
ja täydentävyyteen muiden yhteisön 
välineiden kanssa, erityisesti ehdotuksen 
komission päätökseksi valmiustoimia 
terrorismin torjunnan vahvistamiseksi 
sisältävän pilottihankkeen rahoittamisesta 
kanssa, jolla rahoitetaan suojattua nopeaa 
yleishälytysjärjestelmää (ARGUS) ja 
Euroopan kriittisen infrastruktuurin 
suojeluohjelmaa (EPCIP), jotta voidaan 
taata yhtenäisyys kriittisen infrastruktuurin 
suojelun ja pelastuspalvelun alalla.

Perustelu

On vaarana, että jotkut edellä mainittuun rahastoon ja välineeseen liittyvät toimet ovat niin 
samankaltaisia, että ne voidaan sekoittaa toisiinsa tai että niissä voi esiintyä
päällekkäisyyksiä, jollei koordinointi ole riittävää.

Tarkistus 13
14 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Komissio sitoutuu tarjoamaan 
pikaisesti jatkoa tälle ensimmäiselle 
pääasiassa rahoitusta koskevalle aloitteelle 
antamalla mahdollisimman pian 
parlamentille ehdotuksensa tarkistuksiksi 
neuvoston päätökseen 
[pelastuspalvelumekanismista 
hätätilanteissa].
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