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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 teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 1999/847/EY muuttamisesta yhteisön 
pelastuspalvelun alan toimintaohjelman jatkamisen osalta 
(KOM(2004)0512 – C6-0111/2004 – 2004/0162(CNS)) 

(Kuulemismenettely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2004)0512)1, 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on 
kuullut parlamenttia (C6-0111/2004), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2004), 

1. hyväksyy komission ehdotuksen; 

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

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

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle. 

                                                 
1 EUVL C. / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
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PERUSTELUT 

Neuvoston päätös päätöksen 1999/847/EY muuttamisesta yhteisön pelastuspalvelun alan 
toimintaohjelman jatkamisen osalta 

Yhteisön nykyinen pelastuspalvelun alan toimintaohjelma päättyy 31. joulukuuta 2004. Jotta 
nykyisen toimintaohjelman päättymisen ja uuden oikeudellisen välineen käyttöönoton 
väliseltä tauolta vältyttäisiin, komissio ehdottaa, että ohjelmaa jatketaan kahdella vuodella, 
tammikuusta 2005 joulukuuhun 2006. 

Ehdotuksessaan komissio pyytää yhteisön pelastuspalvelun alan toimintaohjelman 
talousarvioon lisäystä, joka vaihtelisi vuosikohtaisen 1,5 miljoonan euron (vuonna 2004) ja 
2,4 miljoonan euron (2005 ja 2006) välillä. Tämä merkitsisi 0,9 miljoonan euron vuosittaista 
lisäystä osittain EU:n laajentumisesta johtuen ja osittain Euroopan parlamentin päättämästä 
meren saastumisen toimintaohjelman talousarvion lisäyksestä johtuen. 

Ottaen huomioon pelastuspalvelualan toimien tarpeen tulevaisuudessa, esittelijä katsoo, että 
komission ehdotus on realistinen ja hyväksyy täten ohjelman jatkamisen ja ehdotetun 
talousarvion. 

Komission tiedonanto: Euroopan unionin pelastuspalveluvalmiuksien tehostamisesta 

Komissio on myös antanut tiedonannon Euroopan unionin pelastuspalveluvalmiuksien 
tehostamisesta (KOM(2004)0200). 

Tiedonannon taustalla on viime vuosien vakavat katastrofit, kuten tulvat, helleaallot, 
metsäpalot, maanjäristykset, myrkkyjätepäästöjen aiheuttamat saastumiset, vakavat 
teollisuusonnettomuudet sekä terrori-iskut. On myös tapahtunut ihmisen aiheuttamia 
suuronnettomuuksia kuten Prestige-säiliöaluksen öljyvuoto. Kaikki nämä katastrofit vaativat 
lukemattomia uhreja, aiheuttivat yhä merkittävämpiä taloudellisia vahinkoja ja tuhosivat 
miljoonien ihmisten elämän eri puolilla maailmaa. Ne sekoittivat katastrofeista kärsineiden 
valtioiden talouden, iskien kehitysmaiden köyhimpiin ja haavoittuvimpiin väestökerroksiin, 
vaikuttaen pahiten köyhimpiin maihin, ja niiden katsotaan yleisesti jarruttavan kestävää 
kehitystä ja köyhyyden vähentämistä. Nämä tapahtumat edellyttävät, että hallitukset 
tehostavat ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja hätävalmiuksia. Parlamentti on jo ilmaissut 
solidaarisuutensa hyväksymällä vuonna 2003 hellekesän seurauksia koskevan 
päätöslauselman (2003/2066), jossa se ehdotti Euroopan pelastuspalvelujoukkojen 
perustamista. 

TAUSTAA 

Komission tiedonannossa analysoidaan ja arvioidaan vuonna 2001 (neuvoston päätöksellä 
2001/792/EY) perustetun yhteisön mekanismin hätävalmiutta. Yhteisön 
pelastuspalvelumekanismi tarjoaa välitöntä apua sen toimintaan osallistuvien maiden 
pelastuspalveluyksiköiden kautta. Seuranta- ja tiedotuskeskus sijaitsee yhteisön mekanismin 
sydämessä. Se toimii 24 tuntia vuorokaudessa tietokannan, koulutus- ja työpajaohjelmien sekä 
yhteisen hätäviestintä- ja tietojärjestelmän tukemana. Jos onnettomuuden laajuus ylittää 
kansallisten hätävalmiuksien toimintakyvyn, elintärkeää lisäapua voidaan antaa lyhyellä 
varoitusajalla, jos muut maat ovat halukkaita jakamaan asiantuntemuksensa ja välineistönsä. 
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Esittelijä uskoo, että integroinnin hallintaa tulee hyödyntää kaikilla tasoilla mikäli sen 
halutaan toimivan täydellä teholla. Hänen mielestä päävaiheet ovat seuraavat: 
 
– ennaltaehkäisy: tähän vaiheeseen kuuluu toimenpiteet, joihin ryhdytään ennen 

hätätilannetta ja joiden tarkoituksena on estää hätätilanteen syntyminen tai heikentää 
sen vakavuutta (esim. riskialueiden kartoitus, vahinkojen välttäminen kieltämällä 
asutus vahingoille alttiilla alueilla), 

 
– varautuminen: tämä on "vakuutus", jossa varaudutaan sekä tunnettuihin vaaroihin ja 

riskeihin että odottamattomiin tapahtumiin. Suunnittelua voidaan tukea koulutuksella, 
harjoituksilla sekä tarjoamalla yleisölle säännöllistä ja riittävää tietoa uhkista, 
turvallisuuskoulutuksesta ja siitä, kuinka toimia vaaran uhatessa, 

– suojautuminen: tietyillä alueilla ryhdytään toimenpiteisiin, 

– hätätoimenpiteet: hätätoimenpiteiden perustavoitteet ovat ihmishenkien, omaisuuden 
ja ympäristön turvaaminen, onnettomuuden haitallisten vaikutusten minimoiminen 
sekä sen laajentumisen estäminen, 

– toipumistoimenpiteet: kaikki normaalien olojen palauttamiseksi tarvittavat toimet. 

Paperilla järjestelmä näyttää hyvältä. Kentällä ja reaaliajassa mekanismissa on kuitenkin 
vakavia puutteita. Erityisesti seitsemää osa-aluetta on kehitettävä: 

1. Tiedonvaihtoa saatavilla olevista voimavaroista, ammattitaidosta ja kansallisen 
tason parhaista strategioista sekä käytännöistä on parannettava: Komission 
tietokannassa on tiedot käytettävissä olevista hätävalmiuksista. Tietokanta on 
nykyisellään vielä melko perusluonteinen ja sisältää tietoa lähinnä pelastusyksiköistä. 
Kokemuksesta tiedetään, että tietokantaa täytyy kehittää, jotta siinä olisi tarvittavat 
tiedot hätävalmiuksista, niihin liittyvistä kustannuksista, käytettävissä olevista 
välineistä sekä niiden sijainnista. 

2. Pelastusyksiköiden koulutusta on lisättävä: Kokemuksesta tiedetään, että myös 
säännöllistä koulutusta, yhteisiä harjoituksia yhteistyön ja yhteentoimivuuden 
parantamiseksi sekä muita yhteistyön muotoja tulee edistää. Ne ovat hyödyllisiä siksi, 
että ne tuovat esiin viestintään ja teknisen välineistön yhteentoimivuuteen liittyviä 
käytännön ongelmia. Viestintä ja välineistön yhteentoimivuus ovat ratkaisevan 
tärkeitä, jotta voitaisiin taata nopeat toimet hätätilanteessa. Vapaaehtoisten 
värväämiseen ja asianmukaiseen koulutukseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota 
kaikissa 25:ssä EU:n jäsenvaltiossa. 

3. Viestintää, koordinointia, ajantasaisia tietojärjestelmiä on parannettava, jotta 
varmistettaisiin nopea yleisölle tiedottaminen sekä paremmat yhteydet muihin 
verkkoihin: Viestintää, koordinaatiota ja päällekkäisyyksien ehkäisemistä on myös 
kehitettävä. On mielenkiintoista, että nykyisessä päätöksessä ei edellytetä, että 
jäsenvaltiot ilmoittavat katastrofista yhteisön seuranta- ja tiedotuskeskukselle edes 
siinä tapauksessa, että onnettomuudella voi olla valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia. 
Komissio ehdottaa neuvoston päätöksen 2001/792 muuttamista, jotta varmistettaisiin 
tämän tiedon välittyminen. Esittelijä tukee komission ehdotusta. Tarjottaessa apua 
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EU:n ulkopuolisille valtioille, toimintaan osallistuvien valtioiden 
koordinointiyksiköiden menettelytapojen tutkimista ja kehittämistä sekä 
viestintäkanavien perustamista kaikkien asianomaisten tekijöiden välille tulisi myös 
kehittää. 

4. Rahoitus: On joitakin rahoitusongelmia. Käytettävissä olevat rahavarat ja yhteisön 
menettelytavat (esimerkiksi hätätoimet tai jälkikäteen solidaarisuusrahastosta 
maksettava korvaus) ovat joko sekavia tai riittämättömiä ja niiden täytäntöönpano on 
usein liian hidasta. Komission mukaan varsinkin kesän 2003 metsäpaloista saadut 
kokemukset toivat korostetusti esiin, että hätätilanteita varten tarvitaan nopeasti 
käyttöön otettava rahoituslähde. Tulevaan oikeudelliseen välineeseen tulisi liittää 
tarvittavat rahoitusvälineet, muun muassa uusittu solidaarisuusrahasto, joka kattaa 
kaikki toimet EU-maissa sekä vararahaston EU:n ulkopuolisille maille tarjottavaa 
hätäapua varten. 

5. Sosiaalista kumppanuutta on vahvistettava lisäämällä kansalaisyhteiskunnan ja 
paikallisten viranomaisten aktiivista osallistumista. Kaikille tulee kertoa 
mahdollisista riskeistä, kaikilla on oltava tieto, jota tarvitaan, jotta suuronnettomuuden 
sattuessa voidaan toimia vastuuntuntoisesti ja solidaarisesti. EU:n tulee toimia 
läheisessä yhteistyössä kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa 
erityisesti unionin eristyneillä ja syrjäisillä seuduilla. 

6. Hätäjärjestelmien tutkimusta ja kehittämistä on lisättävä 
suuronnettomuushallinnan tehostamiseksi. 

7. Toissijaisuusperiaatteen täytäntöönpano ja kansallisten 
hätäkoordinointisuunnitelmien laatiminen. Olemassa olevien kansallisten 
toimintavalmiuksien parantamiseksi pelastuspalvelun ja kriisinhallinnan aloilla 
EU:ssa. 

Esittelijä pitää näitä toimia kiireellisinä, koska vain erityistaitoja kehittämällä, tiiviillä 
yhteistyöllä, voimavarojen yhteisellä hyödyntämisellä ja rahoitusta lisäämällä EU voi 
parantaa valmiuttaan suojella kansalaisia suuronnettomuuden sattuessa joko EU:n sisällä tai 
ulkopuolella. Tällä tavoin suuronnettomuuksien uhrit voivat olla varmoja, että heidän 
tarpeisiinsa vastataan nopeasti ja tehokkaasti. 
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