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LYHYET PERUSTELUT

Keski-Euroopan suurtulvat vuonna 2002 osoittivat, että katastrofitilanteissa tarvitaan EU:n 
tason toimia. Tämän vuoksi neuvoston asetuksella (EY) 2012/2002 perustettiin Euroopan 
solidaarisuusrahasto (EUSR), jolla on autettu jäsenvaltioita ja jäsenyydestä neuvottelevia 
valtioita korjaamaan luonnonkatastrofien aiheuttamia vahinkoja.

Käsiteltävänä oleva komission ehdotus sisältää Euroopan solidaarisuusrahaston 
soveltamisalan laajentamisen ja sen toimintamekanismien tehostamisen. Temaattista toiminta-
alaa laajennetaan kattamaan luonnonkatastrofeista johtuvien suuronnettomuustilanteiden 
lisäksi myös teolliset/teknologiset katastrofit, kansanterveysuhat ja terrori-iskut.

Lisäksi ehdotetaan, että kynnyksiä alennetaan 3 miljardista eurosta tai 0,6 prosentista kyseisen 
maan bruttokansantulosta yhteen miljardiin euroon tai 0,5 prosenttiin bruttokansantulosta.

Valmistelija kannattaa periaatteessa soveltamisalan laajentamista ja kynnysten alentamista. 
Valmistelija katsoo kuitenkin, että rahoitusavun myöntämistä koskevan päätöksen tekemistä 
ei tule jättää komission toimivaltaan sen jälkeen, kun onnettomuus on täyttänyt 
suuronnettomuuden kriteerit (2 artikla komission ehdotuksessa).

Valmistelija katsoo myös, että terrori-iskun uhreille annettavaa apua ei pitäisi sisällyttää 
tukikelpoisten toimien luetteloon erillisenä kohtana; sen sijaan mainittu apu olisi mainittava 
kaikenlaisten hätätilanteiden uhreille annettavan avun yhteydessä. Lisäksi valmistelija katsoo, 
että mainittuun listaan ei tule sisällyttää uhreille annettavaa pitkäaikaista apua ilman 
minkäänlaista aikarajaa; mahdollisesti tarvittava pitkäaikainen apu olisi rahoitettava 
jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien varoista. Valmistelija ehdottaa myös hakemuksen 
toimittamisen määräajan muuttamista. Vaarana on se, että viittaus katastrofiin liittyneeseen 
ensimmäiseen vahinkoon sulkee tukikelpoisuuden ulkopuolelle hakemukset, jotka koskevat 
hitaasti etenevää katastrofia. Lopuksi valmistelija ehdottaa tekstin selventämistä koskevia 
tarkistuksia.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
3 artiklan 1 kohta

1. Komissio voi tukikelpoisen valtion 
pyynnöstä myöntää tukena rahoitusapua 

1. Komissio myöntää tukikelpoisen valtion 
pyynnöstä tukena rahoitusapua rahastosta, 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



PE 367.798v01-00 4/6 PA\595792FI.doc

FI

rahastosta, jos kyseisen valtion alueella on 
tapahtunut suurkatastrofi.

jos kyseisen valtion alueella on tapahtunut 
suurkatastrofi.

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

Perustelu

Kun 2 artiklassa määrätyt ehdot täytetään, komissio olisi velvoitettava antamaan 
rahoitusapua.

Tarkistus 2
4 artiklan b alakohta

b) nopea lääkintäapu ja toimenpiteet väestön 
suojelemiseksi välittömiltä terveysuhkilta, 
myös hätätilanteessa loppuneiden 
rokotteiden, lääkkeiden, lääkinnällisten 
tuotteiden ja laitteiden korvaaminen;

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;

Perustelu

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

Tarkistus 3
4 artiklan g alakohta

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

Poistetaan.

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 pikemminkin olisi rahoitettava jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvajärjestelmien varoista.
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Tarkistus 4
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
suurkatastrofiin liittyneen alkuperäisen 
vahingon viranomaisille ilmoittamisen 
päivämäärästä rahaston apua koskevan 
hakemuksen, jossa annetaan kaikki 
käytettävissä olevat tiedot vähintään 
seuraavista seikoista:

Perustelu

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

Tarkistus 5
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;

Perustelu

Ympäristön suojeleminen sisältyy Euroopan unionin ja erityisesti Euroopan parlamentin 
painopistealoihin ja ympäristövahinkojen olisi oltava tukikelpoisen valtion toimittamien 
tietojen ytimessä.

Tarkistus 6
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. 
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Perustelu

Tarkistus mukauttaa sanamuodon7 artiklan 1 kohdan mukaiseksi.

Tarkistus 7
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 suurkatastrofiin liittyneen
alkuperäisen vahingon viranomaisille 
ilmoittamisen päivämäärästä kyseisen 
päivän jälkeen tapahtuneiden tukikelpoisten 
toimien rahoittamiseen.

Perustelu

Tarkistus mukauttaa sanamuodon 5 artiklan johdanto-osan mukaiseksi.

Tarkistus 8
19 artikla

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

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

Perustelu

Sen lisäksi, että vuosikertomuksessa on oltava tiedot jätetyistä hakemuksista, tehdyistä 
myöntämispäätöksistä ja myönnetyn rahoitusavun lopettamisesta, siihen on sisällytettävä 
myös yhteenveto toteutetuista toimista. Tulevien suurkatastrofien yhteydessä jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa järkeviä ja hyödyllisiä operaatioita sen perusteella. 


