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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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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,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

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

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

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

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

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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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

ottaa huomioon Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
203 artiklan,

Poistetaan.
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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 Euroopan 
yhteisön 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)

 (2 a) Ilmastonmuutos aiheuttaa erittäin 
kielteisiä ympäristöllisiä, taloudellisia ja 
sosiaalisia vaikutuksia, joiden seuraukset 
voivat olla katastrofaalisia. Viime 
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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 3 kappale

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

(3) On tarpeen perustaa 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.
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Tarkistus 9
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, 
koska sen avulla voidaan mobilisoida 
jäsenvaltioiden toimintaresurssit ja näin 
helpottaa keskinäistä avunantoa. 

Perustelu

"Affected - confronted" ei koske suomenkielistä versiota. Johdanto-osan 4 kappale 
sisällytetään 5 kappaleeseen. Meren pilaantuminen lisätään tekstiin, koska 
pelastuspalvelumekanismin lisäksi ei ole olemassa mitään erityistä meren pilaantumisen 
seurausten hallintaa koskevaa välinettä. 

Tarkistus 10
Johdanto-osan 5 kappale

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

Poistetaan.

Perustelu

Tämä teksti on sisällytetty johdanto-osan 4 kappaleeseen.

Tarkistus 11
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Solidaarisuuden periaatteen 
mukaisesti EU:n ulkoisiin toimiin on jo 
vuosien ajan kuulunut solidaarisuuden 
osoittaminen katastrofi- ja hätätilanteisiin 
joutuneita kolmansia maita kohtaan; 
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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 12
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 
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).   



PR\578817FI.doc 11/21 PE 362.591v01-00

FI

Tarkistus 13
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 14
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

(16 a) 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 
päätökseen vaikuttamatta kuitenkaan 
perustamissopimuksessa määritettyihin 
budjettivallan käyttäjän toimivaltaan.  

__________________________

1 EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.

Perustelu

Tarkistus viittaa yhteispäätösmenettelyyn oikeusperustan vaihtamisen seurauksena.
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Tarkistus 15
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

 (16 b) 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 16
Johdanto-osan 17 kappale

(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 17
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

(17 a) Euroopan parlamentti on antanut 
luonnononnettomuuksista useita 
päätöslauselmia, joista viimeisin annettiin
8. syyskuuta 2005*, missä Euroopan 
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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.
* P&_TA-PROV(2005)0334, 9 kohta

Tarkistus 18
1 artiklan 1 kohta

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

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

Perustelu

Johtuu otsikon muuttamisesta.

Tarkistus 19
1 artiklan 2 ja 3 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 
hätätilannevalmiutta vakavien 
hätätilanteiden osalta. 

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

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

Perustelu

Teknisen avun antaminen sisältyy 10 artiklaan.

Tarkistus 20
2 artiklan 1 kohta

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

1. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
3 artiklan 1 kohdan mukaisten vakavien 
hätätilanteiden muotoihin yhteisön 
alueella ja sen ulkopuolella siten, että 
kansanterveysnäkökohtiin kiinnitetään 
erityistä huomiota.

Sitä sovelletaan myös yhteisön alueella ja 
päätöksellä 2001/792 perustettuun 
yhteisön rahoitusvälineeseen osallistuvien 
valtioiden alueella sattuvien vakavien 
hätätilanteiden välittömien seurausten 
hallintaan.
Sitä sovelletaan lisäksi vakavien 
hätätilanteiden aiheuttamiin 
kansanterveysvaikutuksiin varautumiseen 
ja niihin liittyviin nopeisiin 
avustustoimiin.

Perustelu

EU:n olisi pystyttävä osoittamaan konkreettista solidaarisuutta kolmansille maille erityisesti 
reagoimalla vakaviin hätätilanteisiin niiden alueella. Nopea reagointi vakavissa 
hätätilanteissa EU:n ulkopuolella olisi sen vuoksi sisällytettävä välineen soveltamisalaan.

Vakausvälinettä koskeva ehdotus (KOM(2004)0630), joka on parhaillaan neuvoston 
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
2 a artikla (uusi)

2 a artikla
Kesto ja budjettivarat
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Tämän asetuksen täytäntöönpano alkaa 
1 päivänä tammikuuta 2007 ja 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

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

Tarkistus 22
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 terrorismi 
mukaan luettuina, aiheutuvaa
tapahtumaa tai tilannetta, jolla on tai jolla 
voi olla kielteisiä vaikutuksia ihmisiin, 
kansanterveyteen, omaisuuteen tai 
ympäristöön;

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto on liian epämääräinen. Uusi määritelmä vastaa paremmin asetuksen 
sisältöä

Tarkistus 23
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;
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Perustelu

Ehkäisytoimet sisältyvät tämän asetuksen tavoitteisiin.

Tarkistus 24
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 25
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 26
4 artiklan johdantokappale

Rahoitusvälineestä voidaan antaa 
rahoitustukea seuraaville toimille:

Rahoitusvälineestä voidaan antaa 
rahoitustukea muun muassa seuraaville 
toimille:
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Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että muita mahdollisesti välttämättömiä toimia ei suljeta 
rahoitustuen ulkopuolelle.

Tarkistus 27
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 28
4 artiklan 4 alakohta

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

Perustelu

Ks. edelliset perustelut.

Tarkistus 29
4 artiklan 5 alakohta

(5) teknologiansiirrot, (5) tiedon, teknologian ja 
asiantuntemuksen siirtäminen,

Perustelu

Ks. edelliset perustelut.

Tarkistus 30
4 artiklan 9 alakohta

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

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

Ks. edelliset perustelut.

Tarkistus 31
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 32
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 osallistuminen mukaan 
luettuna, ja jonka puheenjohtajana on 
komission edustaja.

Perustelu

Alueellisten ja paikallisten viranomaisten olisi oltava merkittävässä roolissa katastrofien 
ehkäisemisessä ja hallinnassa.
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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 
kansalaisten, ympäristön ja omaisuuden suojelemiseksi vakavissa hätätilanteissa. 
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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.

Esittelijän 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, 
esittelijä ehdottaa asianmukaiseksi oikeusperustaksi EY:n perustamissopimuksen 171 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. Esittelijä 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. Esittelijä 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
avustustoimien uuteen rahoitusvälineeseen, koska pelastuspalvelumekanismia lukuun 
ottamatta ei ole olemassa mitään erityistä välinettä, jolla meren pilaantumisen hätätilanteita 
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voitaisiin hallita. Onnettomuuksista johtuva meren pilaantuminen, luonnonkatastrofit, 
säteilyonnettomuudet ja ympäristökatastrofit sisältyvät erityisesti mainittuina yhteisön 
mekanismia koskevan päätöksen (2001/792/EY) 1 artiklaan.

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

Toissijaisuusperiaate
Esittelijä yhtyy komission kantaan, jonka mukaan EU:n pelastuspalveludoktriinin on 
perustuttava "bottom up" -periaatteeseen, ja että päävastuu pelastuspalvelutoimista on 
jäsenvaltioilla. Esittelijä 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
Esittelijä 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 
esittelijän esittämä tarkistus, jolla soveltamisalaan lisätään yhteisön ulkopuolella toteutettavat 
pelastuspalvelutoimet; näin ollen 105 miljoonan euron lisämääräraha 7 vuoden kaudelle 
tuntuu asianmukaiselta.


