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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 päätökseksi yhteisön pelastuspalvelumekanismin 
perustamisesta (uudelleenlaadittu)
(KOM(2006)0029 – C6-0076/2006 – 2006/0009(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0029)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan ja Euratomin 
perustamissopimuksen 203 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia 
(C6-0076/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2006),

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;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Viime vuosina on tapahtunut aiempaa 
huomattavasti enemmän sekä 
luonnonkatastrofeja että ihmisten 
toiminnasta johtuvia suuronnettomuuksia 
ja ne ovat olleet aiempaa vakavampia, 

(2) Viime vuosina on tapahtunut aiempaa 
huomattavasti enemmän sekä 
luonnonkatastrofeja että ihmisten 
toiminnasta johtuvia suuronnettomuuksia 
ja ne ovat olleet aiempaa vakavampia, 

  
1 EUVL C. / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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mistä on aiheutunut ihmishenkien 
menetyksiä, taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen infrastruktuurin 
tuhoutumista sekä vahinkoja ympäristölle.

mistä on aiheutunut ihmishenkien 
menetyksiä, omaisuuden ja 
kulttuuriperinnön menettämistä, 
taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
infrastruktuurin tuhoutumista sekä 
vahinkoja ympäristölle sekä 
kansanterveydelle.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Kaikkien pelastuspalvelutoimien 
kansanterveyteen liittyvä ulottuvuus tulisi 
ottaa huomioon muistaen, että kaikki
katastrofit vaikuttavat ihmisiin sekä 
fyysisesti että psyykkisesti, mikä aiheuttaa 
terveydenhuolto- ja 
sosiaaliturvajärjestelmille raskaan taakan 
huomattavan pitkään toimintavaiheen jo 
päätyttyä.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

(2 b) Pelastuspalvelutoimiin liittyvien 
välineiden luomisella pitäisi pyrkiä 
ensisijaisesti auttamaan asianomaisia 
ihmisiä. Tällaiset edut pitäisi tehdä 
näkyviksi ja mitattaviksi, jotta voitaisiin 
välittää voimakas EU:n jäsenvaltioiden 
solidaarisuutta ilmentävä viesti.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Jäsenvaltioiden keskinäisen avunannon 
parantamisesta luonnonkatastrofin tai 
teknologisen suuronnettomuuden 
tapahtuessa 8 päivänä heinäkuuta 1991 
annetun neuvoston päätöslauselman 
täytäntöönpanemiseksi toteutetut yhteisön 
toimet ovat edistäneet ihmisten, ympäristön 
ja omaisuuden suojelua. 
Teollisuusonnettomuuksien rajojen yli 

(3) Jäsenvaltioiden keskinäisen avunannon 
parantamisesta luonnonkatastrofin, 
säteilykatastrofin tai teknologisen 
suuronnettomuuden tapahtuessa 8 päivänä 
heinäkuuta 1991 annetun neuvoston 
päätöslauselman täytäntöönpanemiseksi 
toteutetut yhteisön toimet ovat edistäneet 
ihmisten, ympäristön ja omaisuuden 
suojelua. Teollisuusonnettomuuksien 
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ulottuvista vaikutuksista tehty 
Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan 
talouskomission yleissopimus, joka 
hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 
98/685/EY, on auttanut parantamaan 
teollisuusonnettomuuksien 
ennaltaehkäisemistä ja hallintaa.

rajojen yli ulottuvista vaikutuksista tehty 
Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan 
talouskomission yleissopimus, joka 
hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 
98/685/EY, on auttanut parantamaan 
teollisuusonnettomuuksien 
ennaltaehkäisemistä ja hallintaa.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Päätöksellä 2001/792/EY, Euratom, 
perustettiin yhteisön mekanismi tiiviimmän 
yhteistyön edistämiseksi 
pelastuspalvelualan avustustoimissa 
(jäljempänä “mekanismi”). Mekanismissa 
otetaan huomioon myös yhteisön 
eristyneiden ja syrjäisempien alueiden, 
saarien sekä joidenkin muiden alueiden 
erityiset tarpeet. Viime vuosina yhä 
useammat maat ovat pyytäneet 
mekanismin kautta pelastuspalveluun 
liittyvää apua. Mekanismia olisi 
vahvistettava, jotta se antaisi aiempaa 
tehokkaamman ja näkyvämmän osoituksen 
Euroopan unionin solidaarisuudesta ja 
mahdollistaisi nopean toiminnan 
valmiuksien kehittymisen, mikä on myös 
16 ja 17 päivänä kesäkuuta 2005 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston sekä 
Euroopan parlamentin 13 päivänä 
tammikuuta 2005 tsunamikatastrofista 
antamassaan päätöslauselmassa 
ilmaisemien toiveiden mukaista.

(4) Päätöksellä 2001/792/EY, Euratom, 
perustettiin yhteisön mekanismi tiiviimmän 
yhteistyön edistämiseksi 
pelastuspalvelualan avustustoimissa 
(jäljempänä “mekanismi”). Mekanismissa 
otetaan huomioon myös yhteisön 
eristyneiden ja syrjäisempien alueiden, 
saarien sekä joidenkin muiden alueiden 
erityiset tarpeet, jotka liittyvät avun ja tuen 
antamiseen. Käytettävissä tulisi olla 
erikoistuneita toimintaryhmiä, joiden 
avulla voidaan vastata entistä paremmin 
tällaisten alueiden tilanteisiin ja 
tarpeisiin. Viime vuosina yhä useammat 
maat ovat pyytäneet mekanismin kautta 
pelastuspalveluun liittyvää apua. 
Mekanismia olisi vahvistettava, jotta se 
antaisi aiempaa tehokkaamman ja 
näkyvämmän osoituksen Euroopan unionin 
solidaarisuudesta ja mahdollistaisi nopean 
toiminnan valmiuksien kehittymisen, mikä 
on myös 16 ja 17 päivänä kesäkuuta 2005 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston sekä 
Euroopan parlamentin 13 päivänä 
tammikuuta 2005 tsunamikatastrofista 
antamassaan päätöslauselmassa 
ilmaisemien toiveiden mukaista.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Mekanismilla olisi helpotettava 
pelastuspalvelutoimia kaikentyyppisissä 
vakavissa hätätilanteissa, mukaan luettuina 
luonnonkatastrofit ja ihmisten toiminnasta 

(6) Mekanismilla olisi helpotettava 
pelastuspalvelutoimia kaikentyyppisissä 
vakavissa hätätilanteissa, mukaan luettuina 
luonnonkatastrofit ja ihmisten toiminnasta 
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johtuvat suuronnettomuudet, teknologian 
aiheuttamat suuronnettomuudet, 
säteilyonnettomuudet, ympäristökatastrofit, 
terroriteot sekä onnettomuuksista aiheutuva 
meren pilaantuminen, josta säädetään 
yhteisön yhteistyöjärjestelyistä 
onnettomuuksista tai tahallisista päästöistä 
aiheutuvan meren pilaantumisen alalla 
20 päivänä joulukuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o 2850/2000/EY. Kaikissa 
näissä hätätilanteissa voidaan pyytää 
pelastuspalvelutoimiin apua, jolla 
täydennetään hätätilanteesta kärsivän maan 
toimintavalmiuksia.

johtuvat suuronnettomuudet, teknologian 
aiheuttamat suuronnettomuudet, 
säteilyonnettomuudet, ympäristökatastrofit, 
jotka tapahtuvat yhteisön sisä- tai 
ulkopuolella, ja terroriteot sekä 
onnettomuuksista aiheutuva meren tahaton 
tai tahallinen pilaaminen, josta säädetään 
yhteisön yhteistyöjärjestelyistä 
onnettomuuksista tai tahallisista päästöistä 
aiheutuvan meren pilaantumisen alalla 
20 päivänä joulukuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o 2850/2000/EY ja etenkin 
sen 2 artiklan b kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa. Kaikissa näissä 
hätätilanteissa voidaan pyytää 
pelastuspalvelutoimiin apua, jolla 
täydennetään hätätilanteesta kärsivän maan 
toimintavalmiuksia.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Ennaltaehkäisyllä on huomattava 
merkitys suojautumisessa luonnon- ja 
ympäristökatastrofeja ja teknologian 
aiheuttamia suuronnettomuuksia vastaan ja 
sen suhteen olisi harkittava jatkotoimia. 
Yhteisön tulisi avustaa jäsenvaltioita 
edistämällä osaltaan 
varhaisvaroitusjärjestelmien kehittymistä, 
jotta toimet voitaisiin käynnistää 
mahdollisimman pienellä viiveellä. Näissä 
järjestelmissä olisi otettava huomioon 
olemassa olevat tietolähteet.

(7) Ennaltaehkäisyllä on huomattava 
merkitys suojautumisessa luonnon- ja 
ympäristökatastrofeja ja teknologian 
aiheuttamia suuronnettomuuksia vastaan ja 
sen suhteen olisi harkittava jatkotoimia. 
Yhteisön tulisi avustaa jäsenvaltioita 
edistämällä osaltaan varhaisvaroitus- ja 
hälytysjärjestelmien kehittymistä, jotta 
toimet voitaisiin käynnistää ja EU:n 
kansalaisia varoittaa mahdollisimman 
pienellä viiveellä. Näissä järjestelmissä 
olisi otettava huomioon olemassa olevat 
tietolähteet.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Maankäyttö on tärkeä osa 
politiikkaa ja suunnitelmia, joiden avulla
katastrofeja pyritään estämään ja 
lieventämään. Siksi suunnitelmissa ja 
politiikassa tulisi toteuttaa yhdistettyä 
ympäristön ja luonnonvarojen hallintaa, 
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johon kuuluu katastrofien riskien 
vähentäminen.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla on 
ryhdyttävä valmistelutoimiin, jotta 
pelastusyksiköt voidaan hätätilanteissa 
nopeasti lähettää ja koordinoida riittävän 
joustavasti ja jotta koulutusohjelman avulla 
varmistetaan arviointi- ja/tai 
koordinointiryhmien, pelastusyksiköiden ja 
muiden tarvittavien voimavarojen tehokas 
toimintakyky ja niiden keskinäinen 
täydentävyys. Muita valmistelutoimia ovat 
esimerkiksi tarvittavia lääkintäresursseja 
koskevien tietojen yhteenkokoaminen ja 
kannustaminen uuden tekniikan käyttöön. 
Nopean pelastuspalvelutoiminnan 
valmiuksien edistämiseksi olisi harkittava 
sitä, että kehitetään lisää yhden tai usean 
jäsenvaltion voimavaroista koostuvia 
pelastuspalveluyksiköitä.

(8) Jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla on 
ryhdyttävä valmistelutoimiin, jotta 
pelastusyksiköt voidaan hätätilanteissa 
nopeasti lähettää ja koordinoida riittävän 
joustavasti ja jotta koulutusohjelman avulla 
varmistetaan arviointi- ja/tai 
koordinointiryhmien, pelastusyksiköiden ja 
muiden tarvittavien voimavarojen tehokas 
toimintakyky ja niiden keskinäinen 
täydentävyys. Muita valmistelutoimia ovat
esimerkiksi tarvittavia lääkintäresursseja 
koskevien tietojen yhteenkokoaminen, 
toimissa käytettävien välineiden 
yhteentoimivuuden takaaminen ja 
kannustaminen uuden tekniikan käyttöön. 
Nopean pelastuspalvelutoiminnan 
valmiuksien edistämiseksi olisi harkittava 
sitä, että kehitetään lisää yhden tai usean 
jäsenvaltion voimavaroista koostuvia 
pelastuspalveluyksiköitä.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Valveutuneet ja koulutetut
kansalaiset ovat vähemmän haavoittuvia.
Komission tulisi siksi esittää 
varhaisvaroitus- ja hälytysjärjestelmien 
kehittämisen täydennyksenä integroitua 
onnettomuuksien ja katastrofien vastaista 
strategiaa (kuten se lupasi vuoden 2002
työohjelmassaan (KOM(2001)0620, kohta 
4, kolmas keskeinen toimi, sivu 10), jossa 
painotetaan erityisesti kansalaisille 
tiedottamista ja kansalaisten 
kouluttamista etenkin lapset huomioon 
ottaen.
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Tarkistus 11
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

(8 b) Jotta voitaisiin taata ja mahdollistaa 
suuriin hätätilanteisiin liittyvä tehokas 
estäminen, valmistautuminen ja 
vastatoimet, on tarpeen toteuttaa laajoja 
tiedottamiskampanjoita sekä koulutusta
samoin kuin tietämystä parantavia 
yleisölle ja etenkin nuorille suunnattuja 
aloitteita.

Tarkistus 12
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Mekanismin avulla pitäisi olla 
mahdollista käynnistää avustustoimia ja 
helpottaa niiden koordinointia, jotta 
voitaisiin parantaa ensisijaisesti ihmisten 
turvallisuutta mutta myös ympäristön ja 
omaisuuden, mukaan lukien 
kulttuuriperintö, suojelua ja näin vähentää 
ihmishenkien menetyksiä, vammoja, 
aineellisia vahinkoja sekä taloudellisia ja 
ympäristövahinkoja, mikä puolestaan tekee 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja 
yhteisvastuullisuuden tavoitteiden 
saavuttamisen entistä konkreettisemmaksi. 
Pelastuspalvelutoimien vahvistetun 
yhteistyön olisi perustuttava yhteisön 
pelastuspalvelurakenteeseen, joka koostuu 
komission seuranta- ja tiedotuskeskuksesta 
sekä jäsenvaltioiden operatiivisista 
yhteyspisteistä. Sen tulisi mahdollistaa 
tarkennettujen hätätilannetietojen 
kerääminen, tietojen jakaminen 
jäsenvaltioille ja pelastuspalvelutoimista 
saatujen kokemusten vaihtaminen.

(10) Mekanismin avulla pitäisi olla 
mahdollista käynnistää avustustoimia ja 
helpottaa niiden koordinointia, jotta 
voitaisiin parantaa ensisijaisesti ihmisten 
turvallisuutta mutta myös 
kansanterveyden, ympäristön ja 
omaisuuden, mukaan lukien 
kulttuuriperintö, suojelua ja näin vähentää 
ihmishenkien menetyksiä, vammoja, 
aineellisia vahinkoja sekä taloudellisia ja 
ympäristövahinkoja, mikä puolestaan tekee 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja 
yhteisvastuullisuuden tavoitteiden 
saavuttamisen entistä konkreettisemmaksi. 
Pelastuspalvelutoimien vahvistetun 
yhteistyön olisi perustuttava yhteisön 
pelastuspalvelurakenteeseen, joka koostuu 
komission seuranta- ja tiedotuskeskuksesta 
sekä jäsenvaltioiden operatiivisista 
yhteyspisteistä. Sen tulisi mahdollistaa 
tarkennettujen hätätilannetietojen 
kerääminen, tietojen jakaminen 
jäsenvaltioille ja pelastuspalvelutoimista 
saatujen kokemusten vaihtaminen.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Yhteisön mekanismia voitaisiin myös 
käyttää edistämään ja tukemaan
kriisinhallintaa yhteisön 

(17) Yhteisön mekanismia voitaisiin myös 
käyttää edistämään ja tukemaan
kriisinhallintaa yhteisön 
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pelastuspalvelumekanismin käytöstä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V 
osastossa tarkoitetussa kriisinhallinnassa 
29 päivänä syyskuuta 2003 annetun 
neuvoston ja komission yhteisen 
julistuksen mukaisesti sekä helpottamaan 
ja tukemaan konsuliyhteistyötä 
hätätilanteissa kolmansissa maissa.
Ehdokasvaltioiden osallistumisen ja 
yhteistyön muiden kolmansien maiden 
kanssa olisi oltava mahdollista, koska tämä
lisäisi mekanismin tehokkuutta ja 
tuloksellisuutta.

pelastuspalvelumekanismin käytöstä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V 
osastossa tarkoitetussa kriisinhallinnassa 
29 päivänä syyskuuta 2003 annetun 
neuvoston ja komission yhteisen 
julistuksen mukaisesti sekä helpottamaan 
ja tukemaan konsuliyhteistyötä 
hätätilanteissa kolmansissa maissa.
Ehdokasvaltioiden osallistumisen ja 
yhteistyön kolmansien maiden kanssa olisi 
oltava mahdollista, koska kolmansissa 
maissa esiintyvillä hätätilanteilla voi olla 
huomattava vaikutus jäsenvaltioihin. 
Tällainen osallistuminen lisäisi myös 
mekanismin tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Tarkistus 14
1 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Mekanismin avulla varmistetun suojelun 
on katettava ensisijaisesti ihmisten mutta 
myös ympäristön ja omaisuuden, 
kulttuuriperintö mukaan luettuna, suojelu
sekä yhteisön alueella että sen ulkopuolella 
tapahtuvien luonnonkatastrofien sekä 
ihmisten toiminnasta aiheutuvien 
hätätilanteiden, terroritekojen, teknologian 
aiheuttamien onnettomuuksien tai 
säteilyonnettomuuksien sekä 
ympäristökatastrofien yhteydessä, 
onnettomuuksista aiheutuva meren 
pilaantuminen mukaan luettuna, 
(jäljempänä ’vakavat hätätilanteet’) ottaen 
huomion myös yhteisön eristyneiden ja 
syrjäisempien alueiden sekä saarien 
erityiset tarpeet.

2. Mekanismin avulla varmistetun suojelun 
on katettava ensisijaisesti kansalaisten 
turvallisuuden ja kansanterveyden mutta 
myös ympäristön ja omaisuuden, 
kulttuuriperintö mukaan luettuna, suojelu
sekä yhteisön alueella että sen ulkopuolella 
tapahtuvien luonnonkatastrofien sekä 
ihmisten toiminnasta aiheutuvien 
hätätilanteiden, terroritekojen, teknologian 
aiheuttamien onnettomuuksien tai 
säteilyonnettomuuksien sekä 
ympäristökatastrofien yhteydessä, mukaan 
luettuna onnettomuuksista aiheutuva 
meren tahaton tai tahallinen pilaaminen 
päätöksen N:o 2850/2000/EY mukaisesti,
(jäljempänä ’vakavat hätätilanteet’) ottaen 
huomion myös yhteisön eristyneiden ja 
syrjäisempien alueiden sekä saarien 
erityiset tarpeet.

Tarkistus 15
2 artiklan 1 alakohta

(1) hätätilanteissa toteutettavia 
avustustoimia varten jäsenvaltioissa 
käytettävissä olevien pelastusyksiköiden ja 
muunlaisen tukitoiminnan , mukaan 

(1) hätätilanteissa toteutettavia 
avustustoimia varten jäsenvaltioissa 
käytettävissä olevien pelastusyksiköiden ja 
muunlaisen tukitoiminnan, mukaan 
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luettuina sotilaalliset voimavarat ja 
valmiudet, joita voidaan käyttää
pelastuspalvelun tukena, kartoitus;

luettuina sellaisten sotilaallisten 
voimavarojen ja valmiuksien 
tunnistaminen, jotka voidaan saada 
käyttöön pelastuspalvelun tueksi, kartoitus;

Tarkistus 16
2 artiklan 2 alakohta

(2) pelastusyksiköille ja muulle 
tukitoiminnalle ja asiantuntijoille sekä 
arvioinnista ja koordinoinnista vastaaville 
ryhmille tarkoitetun koulutusohjelman 
perustaminen ja toteuttaminen;

(2) pelastusyksiköille ja muulle 
tukitoiminnalle ja asiantuntijoille sekä 
arvioinnista ja/tai koordinoinnista 
vastaaville ryhmille tarkoitetun 
koulutusohjelman perustaminen ja 
toteuttaminen;

Tarkistus 17
2 artiklan 3 alakohta

(3) avustustoimien pääasiallisia näkökohtia 
käsittelevät työkokoukset, seminaarit ja 
pilottihankkeet;

(3) koulutus, kokoukset, henkilöstön ja 
asiantuntijoiden vaihto, harjoitukset, 
avustustoimien pääasiallisia näkökohtia 
käsittelevät työkokoukset, seminaarit ja 
pilottihankkeet, joiden avulla parannetaan 
ennaltaehkäisyä, valmiutta sekä tehokasta 
toimintaa vakavissa hätätilanteissa;

Tarkistus 18
2 artiklan 4 alakohta

(4) arvioinnista ja koordinoinnista 
vastaavien ryhmien perustaminen ja 
paikalle lähettäminen;

(4) asiantuntijoiden, yhteyshenkilöiden 
sekä arvioinnista ja/tai koordinoinnista 
vastaavien ryhmien perustaminen ja 
paikalle lähettäminen sekä asianmukaisten 
varojen ja välineiden takaaminen näille;

Tarkistus 19
2 artiklan 7 alakohta

(7) varhaisvaroitusjärjestelmien 
kehittäminen, ottaen huomioon olemassa 
olevat tietolähteet, jotta voidaan 
mahdollistaa jäsenvaltioiden sekä seuranta-

(7) varhaisvaroitusjärjestelmien 
kehittäminen, ottaen huomioon olemassa 
olevat tietolähteet, jotta voidaan 
mahdollistaa jäsenvaltioiden sekä seuranta-



PR\617028FI.doc 13/21 PE 374.274v01-00

FI

ja tiedotuskeskuksen nopea toiminta; ja tiedotuskeskuksen nopea toiminta sekä
väestölle tiedottaminen ja väestön 
varoittaminen katastrofeille alttiilla 
alueilla koko EU:lle yhteisten signaalien 
ja menettelyjen avulla;

Tarkistus 20
2 artiklan 8 alakohta

(8) kuljetus-, logistiikka- ja muiden 
tukijärjestelyjen luominen yhteisön 
tasolla;

(8) pelastusryhmien ja välineiden 
kuljetusjärjestelyjen luominen ja ylläpito, 
logistinen tuki ja käytettävien välineiden 
yhteentoimivuuden takaaminen sekä muu 
toimia helpottava tuki yhteisön tasolla;

Tarkistus 21
2 artiklan 8 a alakohta (uusi)

(8 a) sellaisten menettelyjen luominen, 
joiden avulla mahdollistetaan ja tuetaan 
EU:n kansalaisille annettavaa apua 
kolmansissa maissa esiintyvissä 
hätätilanteissa;

Tarkistus 22
2 a artikla (uusi)

2 a artikla
Tässä päätöksessä:

(a) "vakavalla hätätilanteella"
tarkoitetaan tapahtumaa tai tilannetta, 
jolla on tai jolla voi olla kielteinen 
vaikutus väestöön, kansanterveyteen, 
omaisuuteen, kulttuuriperintöön tai 
ympäristöön ja joka aiheutuu 
luonnonkatastrofista, 
teollisuuskatastrofista tai teknologisesta 
katastrofista meren pilaantuminen 
mukaan lukien tai terroriteoista;
(b) "valmiudella" tarkoitetaan etukäteen 
toteutettavia toimia, joilla taataan tehokas 
ja nopea reagointi vaaratilanteisiin ja 
joka käsittää oikea-aikaisten ja 
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tehokkaiden varhaisvaroitusten 
antamisen sekä ihmisten ja omaisuuden 
väliaikaisen evakuoinnin vaarallisista 
paikoista;
(c) "varhaisvaroituksella" tarkoitetaan 
ajoissa annettavaa tehokasta 
tiedottamista, jonka avulla voidaan ryhtyä 
toimiin riskien välttämiseksi tai 
vähentämiseksi ja taata valmius 
tehokkaisiin vastatoimiin;
(d) "nopealla toiminnalla" tarkoitetaan 
toimia, jotka toteutetaan vakavan 
hätätilanteen aikana tai sen jälkeen sen 
välittömien seurausten käsittelemiseksi.

Tarkistus 23
3 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on valittava 
asiantuntijat, jotka voidaan lähettää 
hätätilanteessa paikalle toiminnan 
arvioinnista ja koordinoinnista vastaavassa 
ryhmässä.

2. Jäsenvaltioiden on valittava 
asiantuntijat, jotka voidaan lähettää 
hätätilanteessa paikalle toiminnan 
arvioinnista ja/tai koordinoinnista 
vastaavassa ryhmässä.

Tarkistus 24
3 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltiot pyrkivät kehittämään yhden 
tai usean jäsenvaltion resursseista 
koostuvia ja toimintavalmiuteen nopeasti 
saatavia pelastuspalveluyksiköitä, jotka 
suorittavat tukitoimenpiteitä tai palvelevat 
ensisijaisia tarpeita.

3. Jäsenvaltiot pyrkivät kehittämään yhden 
tai usean jäsenvaltion resursseista 
koostuvia ja toimintavalmiuteen nopeasti 
saatavia pelastuspalveluyksiköitä, jotka 
palvelevat erityisesti ensisijaisia tarpeita 
ja suorittavat tukitoimenpiteitä.

Tarkistus 25
4 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) edistää jäsenvaltioita ja seuranta- ja 
tiedotuskeskusta palvelevien 
varhaisvaroitusjärjestelmien kehittämistä;

c) edistää EU:n kansalaisia palvelevien 
varhaisvaroitusjärjestelmien kehittämistä
sellaisissa katastrofeissa, jotka vaikuttavat 
EU:n alueeseen, olemassa olevat 
tietolähteet huomioon ottaen 
jäsenvaltioiden ja seuranta- ja 
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tiedotuskeskuksen nopean toiminnan 
mahdollistamiseksi;

Tarkistus 26
4 artiklan 1 kohdan h alakohta

(h) toteuttaa toimenpiteitä helpottaakseen 
resurssien kuljetusta avustustoimia varten 
ja luo valmiudet ottaa käyttöön kuljetuksen 
lisäkalustoa, jota tarvitaan nopean 
toiminnan varmistamiseksi vakavissa 
hätätilanteissa;

(h) toteuttaa toimenpiteitä helpottaakseen
ja taatakseen resurssien nopean 
kuljetuksen avustustoimia varten ja luo 
valmiudet ottaa käyttöön lyhyellä 
varoitusajalla kuljetuksen lisäkalustoa ja 
välineitä, jota tarvitaan nopean toiminnan 
varmistamiseksi vakavissa hätätilanteissa;

Tarkistus 27
4 artiklan 1 kohdan i alakohta

(i) luo valmiudet tarjota logistiikan 
perustukea asiantuntijoita varten ja 
helpottaa logistiikka- ja muiden yksiköiden 
saamista käyttöön niiden jäsenvaltioiden 
ryhmien tukemiseksi, jotka osallistuvat 
yhteisön pelastuspalvelualan 
avustustoimiin;

(i) luo valmiudet tarjota logistiikan 
perustukea asiantuntijoita, 
yhteyshenkilöitä, tarkkailijoita ja 
pelastusyksiköitä varten ja helpottaa 
logistiikka- ja muiden yksiköiden saamista 
käyttöön niiden jäsenvaltioiden ryhmien 
tukemiseksi, jotka osallistuvat yhteisön 
pelastuspalvelualan avustustoimiin;

Tarkistus 28
4 artiklan 2 kohta

2. Komissio perustaa koulutusohjelman, 
jolla on tarkoitus parantaa pelastuspalvelun 
avustusoperaatioiden koordinointia siten, 
että taataan 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen pelastusyksiköiden, 
3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
pelastuspalveluyksiköiden ja 3 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun muun tarvittavan 
tuen yhteensopivuus ja keskinäinen 
täydentävyys ja lisätään 3 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen asiantuntijoiden 
arviointivalmiuksia. Ohjelmaan olisi 
sisällyttävä yhteisiä kursseja ja harjoituksia 
sekä vaihtojärjestelmä, jonka puitteissa 
yksittäisiä henkilöitä voidaan lähettää 

2. Komissio perustaa koulutusohjelman, 
jolla on tarkoitus parantaa pelastuspalvelun 
avustusoperaatioiden koordinointia siten, 
että taataan 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen pelastusyksiköiden, 
3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
pelastuspalveluyksiköiden ja 3 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun muun tarvittavan 
tuen yhteensopivuus ja keskinäinen 
täydentävyys ja lisätään 3 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen asiantuntijoiden 
arviointivalmiuksia sekä uhreille 
suunnatun jälkihoidon laatua. Ohjelmaan 
olisi sisällyttävä yhteisiä kursseja ja 
harjoituksia sekä vaihtojärjestelmä, jonka 
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komennukselle muiden jäsenvaltioiden 
yksiköihin.

puitteissa yksittäisiä henkilöitä voidaan 
lähettää komennukselle muiden 
jäsenvaltioiden yksiköihin.

Tarkistus 29
8 artiklan 1 kohta

1. Avunpyynnön vastaanottaneen 
jäsenvaltion on pikaisesti määritettävä, 
voiko se antaa pyydettyä apua, ja 
ilmoitettava tästä apua pyytävälle 
jäsenvaltiolle joko seuranta- ja 
tiedotuskeskuksen kautta tai suoraan 
ilmoittaen, missä laajuudessa ja millä 
ehdoin se voi mahdollisesti antaa apua. 
Mikäli jäsenvaltio ilmoittaa asiasta suoraan 
apua pyytävälle jäsenvaltiolle, sen on 
ilmoitettava siitä myös seuranta- ja 
tiedotuskeskukselle.

1. Avunpyynnön vastaanottaneen 
jäsenvaltion on pikaisesti määritettävä, 
voiko se antaa pyydettyä apua, ja 
ilmoitettava tästä apua pyytävälle 
jäsenvaltiolle joko seuranta- ja 
tiedotuskeskuksen kautta tai suoraan 
ilmoittaen, missä laajuudessa ja millä 
ehdoin se voi mahdollisesti antaa apua. 
Mikäli jäsenvaltio ilmoittaa asiasta suoraan 
apua pyytävälle jäsenvaltiolle, sen on 
ilmoitettava siitä myös seuranta- ja 
tiedotuskeskukselle. Seuranta- ja 
tiedotuskeskusten on pidettävä 
jäsenvaltiot ajan tasalla.

Tarkistus 30
9 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

Hätätilanteissa, joissa apua annetaan sekä 
mekanismin kautta että humanitaarisesta 
avusta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/96 
perusteella, komissio varmistaa yhteisön 
kaikkien toimien tehokkuuden, 
johdonmukaisuuden ja täydentävyyden.

Hätätilanteissa, joissa apua annetaan sekä 
mekanismin kautta että humanitaarisesta 
avusta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/96 
perusteella, komissio varmistaa yhteisön 
kaikkien toimien tehokkuuden, 
johdonmukaisuuden ja täydentävyyden. On 
taattava, että näiden kahden välineen 
avulla toteutettavien avustustoimien 
välillä ei ole ristiriitaa tai 
päällekkäisyyttä.

Tarkistus 31
10 a artikla (uusi)

10 a artikla
Lisää kuljetuskapasiteettia ja logistista 
tukea on hankittava asianmukaisilla 
kansainvälisillä tarjouskilpailuilla, joissa 
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noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa 
EU:n lainsäädäntöä, mutta joissa ei 
sovelleta "turvallisuutta" koskevaa 
poikkeuslauseketta.

Tarkistus 32
13 artiklan 5 a alakohta (uusi)

(5 a) 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista 
yksiköistä;

Tarkistus 33
13 artiklan 5 b alakohta (uusi)

(5 b) 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetuista 
varhaisvaroitusjärjestelmistä;

Tarkistus 34
13 artiklan 8 a alakohta (uusi)

(8 a) Suuntaviivoista, jotka koskevat 
varhaisvaroitus- ja hälytysjärjestelmien 
perustamista ja yhteenliittämistä sekä 
kansalaisille tiedottamista ja heidän 
kouluttamistaan reagoimaan oikein 
hätätilanteessa.

Tarkistus 35
14 artiklan 1 kohta

1. Komissiota avustaa ehdotukseen 
neuvoston asetukseksi valmiustoimien ja 
nopeiden avustustoimien rahoitusvälineen 
perustamisesta vakavia hätätilanteita varten 
sisältyvän 13 artiklan mukaisesti perustettu 
komitea.

1. Komissiota avustaa ehdotukseen 
neuvoston asetukseksi valmiustoimien ja 
nopeiden avustustoimien rahoitusvälineen 
perustamisesta vakavia hätätilanteita varten 
sisältyvän 13 artiklan mukaisesti perustettu 
komitea, johon kuuluu paikallisten sekä 
alueellisten viranomaisten edustajia.
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Tarkistus 36
15 artiklan 1 kohta

Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle tämän päätöksen 
täytäntöönpanoa koskevan vuotuisen 
kertomuksen, jossa se osoittaa yhteisön 
toiminnan EU:n kansalaisille sekä 
erityisesti asianomaisille henkilöille 
tuoman lisäarvon.

Komissio arvioi päätöksen soveltamista 
kolmen vuoden välein sen 
tiedoksiantamispäivästä alkaen ja esittää 
arvioinnin johtopäätökset Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Komissio myös arvioi päätöksen 
soveltamista kolmen vuoden välein sen 
tiedoksiantamispäivästä alkaen ja esittää 
arvioinnin johtopäätökset Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
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PERUSTELUT

Ehdotettu uusi versio, jossa noudatetaan vuonna 2001 luodun yhteisön 
pelastuspalvelumekanismin yleistä ajattelutapaa, sisältää joukon neuvoston tämänhetkistä 
päätöstä koskevia parannuksia, joilla vahvistetaan tukevia ja täydentäviä toimia, minkä avulla 
yhteisö kokonaisuudessaan voi auttaa vakavien hätätilanteiden uhreja. Samalla uusi versio 
täydentää aiempaa ehdotusta, joka koski nopean toiminnan sekä valmiuden välinettä. Samalla, 
kun jälkimmäinen on oikeusperustana pelastuspalvelutoimien rahoitukselle uusien 
rahoitusnäkymien kaudella, uudella ehdotuksella muutetaan yhteisön 
pelastuspalvelumekanismin toimintaa ohjaavia sääntöjä ja luodaan oikeusperusta alalla 
toteutettaville uusille yhteisön toimille.

Syyt lisätoimiin

1. Suora vaikutus kansalaisiin

Ihmisten suojelu onnettomuuksilta ja katastrofeilta koskee Euroopan kansalaisten 
jokapäiväisen elämän kaikkia näkökohtia. Kansalaiset pitävät kaikkia turvallisuuteen liittyviä 
kysymyksiä (työllisyyttä, sosiaaliturvaa ja taloudellista turvaa sekä elin- ja työympäristöä, 
suojaa ulkoisilta ja sisäisiltä uhilta jne.) hyvin tärkeinä. Viimeisten kolmen vuoden aikana 
jäsenvaltiot, ehdokasvaltiot sekä kehittyvät valtiot ovat esittäneet huomattavasti entistä 
enemmän avustuspyyntöjä pelastuspalvelumekanismille tapauksissa, joissa katastrofit ovat 
ylittäneet kansallisen toimintakapasiteetin.

2. Taloudellinen ulottuvuus

Eurooppaan sekä muuhun maailmaan kohdistuu monenlaisia uhkia. Niihin liittyvä riski 
(uhrien todennäköinen määrä) on korkea paitsi ihmishenkien osalta myös taloudellisten 
menetysten ja (erityisesti psyykkisten) vammojen suhteen. Vammat ja onnettomuuksien sekä 
katastrofien jälkeiset traumaattiset stressioireet aiheuttavat suuria taloudellisia tappioita sekä 
vakuutustappioita, mikä merkitsee suurta taakkaa terveydenhuolto- ja 
sosiaaliturvajärjestelmille.

Vakuutusalalta saadut tiedot osoittavat, että luonnonkatastrofien ja teknologisten katastrofien 
aiheuttamat taloudelliset tappiot sekä vakuutustappiot ovat kasvussa maailmanlaajuisesti. 
Tällä hetkellä luonnonkatastrofien aiheuttamat taloudelliset tappiot koko maailmassa 
näyttäisivät kaksinkertaistuvan kymmenen vuoden välein. Jos nykysuuntaus jatkuu, vuotuiset 
tappiot nousevat seuraavan vuosikymmenen aikana lähes 150 miljardiin euroon.

Ehdotus mahdollistaa resurssien yhdistämisen ja näin mittakaavaetujen saamisen esimerkiksi 
logistiikassa ja kuljetuksissa, mikä parantaa joidenkin niukkojen resurssien käyttöä.

3. Eurooppa ja ennaltaehkäisy

Vaikka pelastusyksiköt toimivatkin aina paikallisella tasolla onnettomuuksien tai katastrofien 
aikana, monilla pelastuspalvelutoimien eri vaiheita koskevilla elementeillä on eurooppalainen 
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ulottuvuus (esim. standardointi) etenkin sellaisilla erityisillä aloilla kuin kemikaalit, liikenne, 
rakentaminen, televiestintä ja terveys.

Suurin osa pelastuspalveluun liittyvästä toiminnasta on erityisen näkyvää kriisien aikana. 
Tehokkuus riippuu kuitenkin työstä, jota on tehty ennen onnettomuutta tai katastrofia ja joka 
liittyy ennalta estämiseen ja valmiuden takaamiseen, sekä kyvystä lieventää katastrofin 
seurauksia. Itse asiassa voimme tehdä paljon lähestymällä kysymystä kaikenkattavasti ja 
käsittelemällä sitä paljon koordinointia vaativana monialaisena toimena.

Johtopäätökset

Esittelijä katsoo pelastuspalvelun olevan monitahoinen järjestelmä, joka käsittää kolme 
tärkeää osaa: ennaltaehkäisy (ja vaikutusten lieventäminen), toimenpiteet (ja valmius) ja 
ennalleen palauttaminen (ja katastrofien jälkeinen analyysi). Pelastuspalvelu riippuu myös 
kolmesta muusta horisontaalisesta toimesta, jotka ovat riskien arviointi, johtaminen, valvonta 
ja kommunikointi sekä tiedottaminen ja koulutus.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti päätökseen ehdotettuihin muutoksiin, mutta haluaisi pitää 
mahdollisista riskeistä tiedottamista kansalaisille tärkeänä osana valmiutta etenkin 
katastrofeille alttiilla alueilla. Lisäksi maankäyttö on tärkeä väline katastrofien estämisessä ja 
lieventämisessä. Sen tulisi olla olennaisella sijalla katastrofiriskien vähentämissuunnitelmissa 
sekä niiden hallinnassa.

Esittelijä pahoittelee sitä, että alkuperäinen päätös ja sen muokattu versio eivät kumpikaan 
sisällä "vakavan hätätilanteen", "varhaisvaroituksen", "nopean toiminnan" tai "valmiuden" 
määritelmää. Esittelijä katsoo, että näitä termejä tulisi käsitellä yhdessä niiden määritelmien 
kanssa, jotka antaa katastrofien hallinnan perustermien kansainvälisesti hyväksytty 
perussanasto ("Internationally Agreed Glossary of Basic Terms Related to Disaster 
Management", YK:n humanitaarisen avun osasto (DHA), tammikuu 1992). Samoin tulee 
ottaa huomioon määritelmät, jotka esitetään Euroopan parlamentin 
lainsäädäntöpäätöslauselmassa ehdotuksesta neuvoston asetukseksi valmiustoimien ja 
nopeiden avustustoimien rahoitusvälineen perustamisesta vakavia hätätilanteita varten.

Esittelijä katsoo, että kaikkien pelastuspalvelutoimien kansanterveyttä koskevalle osalle olisi 
annettava sen ansaitsema tärkeä asema muistaen, että kaikki katastrofit vaikuttavat ihmisiin 
sekä fyysisesti että psyykkisesti ja että sen seurauksena sekä terveydenhuolto- että 
sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuu katastrofeista aiheutuva raskas taakka vielä pitkään 
senkin jälkeen, kun toimintavaihe on saatettu päätökseen.

Esittelijä tukee myös viittausta sotilaallisten voimavarojen käyttöön pelastuspalvelussa, sillä 
tällaisen viittauksen jättäminen pois antaa asevoimille mahdollisuuden toteuttaa omia 
toimiaan tämänhetkisen mekanismin ja pelastuspalvelun kehyksen ulkopuolella.

Käytännön tilanne on sellainen, että joissakin maissa palomiehiä pidetään osana armeijaa 
(palokuntien organisaatio ja hierarkia on sotilaallinen), ja monissa maissa armeijalla on 
taitotieto, jota tarvitaan suurissa katastrofeissa, kuten kemiallisissa, biologisissa tai 
ydinonnettomuuksissa.



PR\617028FI.doc 21/21 PE 374.274v01-00

FI

Armeijan välineiden ja henkilöstön käyttö on hyvin tehokasta, ja sitä tarvitaan suurten 
katastrofien alkuvaiheessa. Tällaisia resursseja koskevan yleiskuvan luominen ja käyttö voivat 
auttaa pelastamaan ihmishenkiä, ja sen avulla voidaan välttää resurssien päällekkäisyyttä, 
jolloin niukkoja resursseja voidaan ohjata toisaalle.

Esittelijä katsoo myös, että kuljetuksiin ja logistiseen tukeen liittyvä lisäkapasiteetti tulisi 
järjestää niin, etteivät jäsenvaltiot vahvista omaa kansallista kapasiteettiaan yhteisön varoin.


