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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostajal on hea meel, et finantsmääruse läbivaatamisel on üldiselt enim 
tähelepanu pööratud sellele, et muuta finantseeskirjad ühtlasemaks ja lihtsamaks ning 
suurendada eelarvehalduse paindlikkust. Liidu välistegevuse tõhususe jaoks on see eriti suure 
tähtsusega.

Välisrahastamisvahendite paindlikkuspuhvri sätteid tuleb aga täpsemaks muuta. Eraldamata 
vahendite ülekandmise võimalus peab tähendama seda, et ettenägematute sündmuste korral 
on tegutsemiseks suuremad võimalused, mitte seda, et rahastamisvahendi eesmärkide alt saab 
raha mujale ümber paigutada.

Arvamuse koostaja on ühtlasi seisukohal, et liidu usaldusfondide üle peab olema karmim 
parlamentaarne kontroll ja need fondid peavad läbipaistvamad olema, eelkõige meetmete 
puhul, mis ei ole hädaabimeetmed, ja selleks peab muu hulgas fondide nõukogus olema alati 
ka Euroopa Parlamendi esindaja.

Peale selle tuleb välistegevuse valdkonnas muuta hangete sätteid, et ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika meetmete teatavaid eripärasid rohkem arvesse võtta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ja eelarvekontrollikomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kuni 10 % ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi (IPA II), Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendi ja 
arengukoostöö rahastamisvahendi 
vahenditest võib jätta eelarveaasta alguses 
eraldamata, et lisaks juba ettenähtud 
summadele oleks võimalik 
lisarahastamine, et reageerida olulistele 
ettenägematutele vajadustele, uutele 
kriisiolukordadele või olulistele 
poliitilistele muutustele kolmandates 
riikides. Kui neid eraldamata vahendeid ei 
seota aasta jooksul kohustustega, tuleks 
need kanda komisjoni otsusega üle 
järgmisse eelarveaastasse.

(4) Ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi (IPA II), Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendi ja 
arengukoostöö rahastamisvahendi jaoks 
tuleks luua võimalus, et iga vahendi 
esialgsetest assigneeringutest 10 % 
ulatuses võib eraldamata vahendeid 
järgmisse eelarveaastasse üle kanda, et 
suurendada suutlikkust reageerida 
olulistele ettenägematutele vajadustele, 
uutele kriisiolukordadele või olulistele 
poliitilistele muutustele riikides, mida need 
vahendid puudutavad, ning vältida 
vajadust siduda eraldamata vahendid 
aasta lõpus kulukohustustega. Kui neid 
eraldamata vahendeid ei seota aasta jooksul 
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kohustustega, tuleks need kanda komisjoni 
otsusega üle järgmisse eelarveaastasse, 
kuid tuleb tagada, et need kulutatakse 
vastavalt nende algse rahastamisvahendi 
konkreetsetele eesmärkidele ja neid 
hallatakse asjaomase 
rahastamisvahendiga seotud eeskirjadega 
ja organite poolt.

Selgitus

Põhjendus peaks olema kooskõlas artikli 12 lõike 2 punktiga e, mis puudutab ainult 
ülekandmiseeskirju. Tuleks tagada, et üle kantud eraldamata vahendeid ei saa kasutada 
milleski muuks kui ainult vastava rahastamisvahendi eesmärkidel.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) ELi toimimise lepingu artiklis 15 
sätestatud läbipaistvuse põhimõte, mille 
kohaselt peavad institutsioonid tegema 
oma tööd võimalikult avalikult, näeb 
eelarve täitmise valdkonnas ette, et 
kodanikel peab olema võimalik teada 
saada, kus ja mis eesmärgil liidu rahalisi 
vahendeid kasutatakse. Selline teave 
soodustab demokraatlikku arutelu, aitab 
kodanikel osaleda liidu otsustusprotsessis
ning tugevdab institutsioonilist kontrolli ja 
järelevalvet liidu kulude üle. Sellised 
eesmärgid tuleks saavutada, avaldades 
soovitatavalt moodsaid 
kommunikatsioonivahendeid kasutades 
asjakohase teabe kõigi liidu vahendite 
saajate kohta, võttes arvesse kõigi selliste 
vahendite saajate konfidentsiaalsuse ja 
turvalisusega seotud õiguspäraseid huve 
ning füüsiliste isikute puhul nende õigust 
eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele. Institutsioonid peaksid seetõttu 
kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega 
kohaldama teabe avaldamise suhtes 
valikulist lähenemisviisi. Avaldamisega 
seotud otsused peaksid põhinema 

(14) ELi toimimise lepingu artiklis 15 
sätestatud läbipaistvuse põhimõte, mille 
kohaselt peavad institutsioonid tegema 
oma tööd võimalikult avalikult, näeb 
eelarve täitmise valdkonnas ette, et 
kodanikel peab olema võimalik teada 
saada, kus ja mis eesmärgil liidu rahalisi 
vahendeid kasutatakse. Selline teave 
soodustab demokraatlikku arutelu, aitab 
kodanikel osaleda liidu otsustusprotsessis,
tugevdab institutsioonilist kontrolli ja 
järelevalvet liidu kulude üle ning 
suurendab märkimisväärselt liidu 
usutavust. Sellised eesmärgid tuleks 
saavutada, avaldades soovitatavalt 
moodsaid kommunikatsioonivahendeid 
kasutades asjakohase teabe kõigi liidu 
vahendite saajate kohta, võttes arvesse 
kõigi selliste vahendite saajate 
konfidentsiaalsuse ja turvalisusega seotud 
õiguspäraseid huve ning füüsiliste isikute 
puhul nende õigust eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele. Institutsioonid 
peaksid seetõttu kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega kohaldama 
teabe avaldamise suhtes valikulist 
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asjakohastel kriteeriumidel, et anda sisulist 
teavet.

lähenemisviisi. Avaldamisega seotud 
otsused peaksid põhinema asjakohastel 
kriteeriumidel, et anda sisulist teavet.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Vahendite saaja nime ja asukohta 
ning vahendite summat ja eesmärki ei 
tohiks avaldada, kui see ohustaks vahendite 
saaja puutumatust, mis on kaitstud Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartaga, või kahjustaks 
tema õiguspäraseid ärihuve.

(22) Vahendite saaja nime ja asukohta 
ning vahendite summat ja eesmärki ei 
tohiks avaldada, kui see ohustaks vahendite 
saaja puutumatust, mis on eelkõige kaitstud 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, või 
kahjustaks tema õiguspäraseid ärihuve.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Õiguskindluse huvides tuleks 
määrata kindlaks eeskirjad võlateate 
saatmisega seotud viivitamise puhuks.

(47) Õiguskindluse ja läbipaistvuse 
tagamiseks tuleks määrata kindlaks 
eeskirjad võlateate saatmisega seotud 
viivitamise puhuks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 105

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(105) „Huvide konflikti“ all osutatakse 
tavapäraselt erinevatele olukordadele, mida 
on asjakohane täpsustada ja käsitleda 
erinevalt. Mõistet „huvide konflikt“ tuleks 
kasutada ainult juhtudel, kui niisugusesse 
olukorda on sattunud eelarve täitmise, 
auditi või kontrollimise eest vastutav üksus 
või isik või liidu institutsiooni ametnik või 
teenistuja. Kui ettevõtja püüab menetlust 

(105) „Huvide konflikti“ all osutatakse 
tavapäraselt erinevatele olukordadele, mida 
on asjakohane täpsustada ja käsitleda 
erinevalt. Mõistet „huvide konflikt“ tuleks 
kasutada ainult juhtudel, kui niisugusesse 
olukorda on sattunud eelarve täitmise, 
auditi või kontrollimise eest vastutav üksus 
või isik või liidu institutsiooni ametnik või 
teenistuja. Kui ettevõtja püüab menetlust 



PE597.548v03-00 6/14 AD\1121134ET.docx

ET

nõuetevastaselt mõjutada või saada 
konfidentsiaalset teavet, tuleks seda 
käsitada ametialaste käitumisreeglite raske 
rikkumisena. Lisaks võivad ettevõtjad 
sattuda olukorda, kus neid ei tohiks valida 
lepingut täitma ametialase huvide konflikti 
tõttu. Näiteks ei tohiks äriühing hinnata 
projekti, milles ta ise on osalenud, ning 
audiitoril ei tohiks olla võimalust 
auditeerida tema poolt eelnevalt kinnitatud 
raamatupidamise aastaaruandeid.

nõuetevastaselt mõjutada või saada 
konfidentsiaalset teavet, tuleks seda 
käsitada ametialaste käitumisreeglite raske 
rikkumisena, mille tulemusena võidakse 
kõnealune ettevõtja menetlusest kõrvale 
jätta. Lisaks võivad ettevõtjad sattuda 
olukorda, kus neid ei tohiks valida lepingut 
täitma ametialase huvide konflikti tõttu. 
Näiteks ei tohiks äriühing hinnata projekti, 
milles ta ise on osalenud, ning audiitoril ei 
tohiks olla võimalust auditeerida tema 
poolt eelnevalt kinnitatud raamatupidamise 
aastaaruandeid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) eelarveaasta alguses eraldamata
assigneeringud, mis on seotud vahenditega, 
millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määruses 
(EL) nr 231/2014, millega luuakse 
ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA 
II), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2014. aasta määruses (EL) nr 
232/2014, millega luuakse Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahend, ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 
2014. aasta määruses (EL) nr 233/2014, 
millega luuakse arengukoostöö 
rahastamisvahend aastateks 2014–2020, 
kuni 10 % piires iga rahastamisvahendi 
esialgsetest assigneeringutest.

e) assigneeringud, mis on seotud 
vahenditega, millele on osutatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. 
aasta määruses (EL) nr 231/2014, millega 
luuakse ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend (IPA II), Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. 
aasta määruses (EL) nr 232/2014, millega 
luuakse Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahend, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. 
aasta määruses (EL) nr 233/2014, millega 
luuakse arengukoostöö rahastamisvahend 
aastateks 2014–2020, ja mis jäid 
eraldamata, et võimaldada suuremat 
paindlikkust ettenägematutele 
ootamatutele vajadustele reageerimisel, ja 
mida eelarveaasta jooksul 
kulukohustustega ei seotud, kuni 10 % 
piires iga rahastamisvahendi esialgsetest 
assigneeringutest. Need assigneeringud 
kulutatakse vastavalt nende algse 
rahastamisvahendi konkreetsetele 
eesmärkidele ja neid hallatakse asjaomase 
rahastamisvahendiga seotud eeskirjadega 
ja organite poolt.
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Selgitus

Tuleks tagada, et üle kantud eraldamata vahendeid ei saa kasutada milleski muuks kui ainult 
vastava rahastamisvahendi eesmärkidel.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon kasutab 
usaldusfonde, lisab ta eelarveprojektile 
töödokumendi usaldusfondidest toetatavate 
tegevuste, nende rakendamise ja tulemuste
kohta.

6. Kui komisjon kasutab 
usaldusfonde, lisab ta eelarveprojektile 
üksikasjaliku töödokumendi 
usaldusfondidest toetatavate tegevuste, 
nende rakendamise, tulemuste ja 
halduskulude kohta.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 2 – alalõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib oma jao 
tegevusassigneeringutega seotud eelarve 
täitmise volitused siiski delegeerida liidu 
delegatsioonide juhtidele ja nende äraoleku 
ajal talitluspidevuse tagamiseks 
delegatsioonide juhtide asetäitjatele. Kui 
liidu delegatsioonide juhid ja nende 
äraoleku ajal nende asetäitjad tegutsevad 
komisjoni edasivolitatud eelarvevahendite 
käsutajatena, kohaldavad nad komisjoni 
eelarve täitmise eeskirju ning neil on 
samad ülesanded, kohustused ja vastutus 
kui kõigil teistel komisjoni edasivolitatud 
eelarvevahendite käsutajatel.

Komisjon võib oma jao 
tegevusassigneeringutega seotud eelarve 
täitmise volitused siiski delegeerida liidu 
delegatsioonide juhtidele ja volitused, mis 
puudutavad artikli 56 lõike 2 punkti c 
kohaseid, Euroopa Liidu lepingu V jaotise 
valdkonna ettevalmistavate meetmete 
tegevusassigneeringuid, 
tsiviiloperatsioonide ülemale ning nende 
äraoleku ajal talitluspidevuse tagamiseks 
nende asetäitjatele. Kui liidu 
delegatsioonide juhid ja
tsiviiloperatsioonide ülem ning nende 
äraoleku ajal nende asetäitjad tegutsevad 
komisjoni edasivolitatud eelarvevahendite 
käsutajatena, kohaldavad nad komisjoni 
eelarve täitmise eeskirju ning neil on 
samad ülesanded, kohustused ja vastutus 
kui kõigil teistel komisjoni edasivolitatud 
eelarvevahendite käsutajatel.
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Selgitus

Kui delegeerida volitused edasi tsiviiloperatsioonide ülemale samamoodi, nagu volitused on 
praegu edasi delegeeritud liidu delegatsioonide juhtidele, ja piirduda kitsalt ainult ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika ettevalmistavate meetmetega, muutuks tsiviilkriisiohje ühtsemaks 
ja kriiside korral oleks võimalik kiiremini tegutseda.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 2 – alalõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamiseks võtab kõrge 
esindaja liidu delegatsioonide ja komisjoni 
talituste vahelise koostöö hõlbustamiseks 
vajalikud meetmed.

Esimese lõigu kohaldamiseks võtab kõrge 
esindaja ühelt poolt liidu delegatsioonide 
ja tsiviiloperatsioonide ülema ning teiselt 
poolt komisjoni talituste vahelise koostöö 
hõlbustamiseks vajalikud meetmed.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 227 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib pärast Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu teavitamist
asutada hädaolukorra aegsete, 
hädaolukorra järgsete või temaatiliste 
meetmete jaoks usaldusfonde teiste 
rahastajatega sõlmitud kokkulepete alusel. 
Iga usaldusfondi asutamisaktis määratakse 
kindlaks fondi eesmärgid. Komisjoni 
otsuses usaldusfondi asutamise kohta 
kirjeldatakse fondi eesmärke, 
põhjendatakse selle asutamist vastavalt 
lõikele 3 ning märgitakse usaldusfondi 
tegevusaeg ja teiste rahastajatega sõlmitud 
esialgsed kokkulepped.

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 261 vastu delegeeritud 
õigusakte, et asutada hädaolukorra aegsete, 
hädaolukorra järgsete või temaatiliste 
meetmete jaoks usaldusfonde. Kui see on 
hädaolukorra aegsete meetmete 
kiireloomulisuse tõttu vajalik, 
kohaldatakse käesoleva artikli alusel 
vastu võetud delegeeritud õigusaktide 
suhtes artiklis 261a sätestatud menetlust. 
Sellised usaldusfondid asutatakse teiste 
rahastajatega sõlmitud kokkulepete alusel. 
Iga usaldusfondi asutamisaktis määratakse 
kindlaks fondi eesmärgid. Komisjoni 
otsuses usaldusfondi asutamise kohta 
kirjeldatakse fondi eesmärke, 
põhjendatakse selle asutamist vastavalt 
lõikele 3 ning märgitakse usaldusfondi 
tegevusaeg ja teiste rahastajatega sõlmitud 
esialgsed kokkulepped.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 227 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liidu sekkumine loob lisaväärtust: 
usaldusfonde luuakse ja rakendatakse liidu 
tasandil, kui nende eesmärgid on eelkõige 
oma ulatuse või potentsiaalse mõju tõttu 
paremini saavutatavad pigem liidu kui riigi 
tasandil;

a) liidu sekkumine loob lisaväärtust: 
usaldusfonde luuakse ja rakendatakse liidu 
tasandil, kui nende eesmärgid on eelkõige 
oma ulatuse või potentsiaalse mõju tõttu 
paremini saavutatavad pigem liidu kui riigi 
tasandil ning neid ei ole võimalik samal 
määral saavutada ühegi muu olemasoleva 
rahastamisvahendi abil;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 227 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liidu usaldusfondi juurde 
luuakse rahastajate õiglase esindatuse 
tagamiseks nõukogu, mille eesistuja on 
komisjon ja vaatlejateks toetust 
mitteandvad liikmesriigid ning mis teeb 
otsuseid vahendite kasutamise üle. 
Usaldusfondi nõukogu koosseisu 
käsitlevad eeskirjad ja usaldusfondi sise-
eeskirjad sätestatakse usaldusfondi 
asutamisaktis, mille on vastu võtnud 
komisjon ja millega on ühinenud teised 
rahastajad. Kõnealuste eeskirjadega 
nähakse ette nõue, mille kohaselt on 
vahendite kasutamise kohta lõpliku otsuse 
vastuvõtmise jaoks vajalik komisjoni 
poolthääl.

4. Iga liidu usaldusfondi juurde 
luuakse rahastajate õiglase esindatuse 
tagamiseks nõukogu, mille eesistuja on 
komisjon ja vaatlejateks toetust 
mitteandvad liikmesriigid ja Euroopa 
Parlament ning mis teeb otsuseid 
vahendite kasutamise üle. Usaldusfondi 
nõukogu koosseisu käsitlevad eeskirjad ja 
usaldusfondi sise-eeskirjad sätestatakse 
usaldusfondi asutamisaktis, mille on vastu 
võtnud komisjon ja millega on ühinenud 
teised rahastajad. Kõnealuste eeskirjadega 
nähakse ette nõue, mille kohaselt on 
vahendite kasutamise kohta lõpliku otsuse 
vastuvõtmise jaoks vajalik komisjoni 
poolthääl.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 228 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu usaldusfonde rakendatakse 
kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise, 
läbipaistvuse, proportsionaalsuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtetega ning igas 
asutamisaktis kindlaksmääratud 
konkreetsete eesmärkidega.

1. Liidu usaldusfonde rakendatakse 
kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise, 
läbipaistvuse, proportsionaalsuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtetega, tagades 
täielikult Euroopa Parlamendi 
eelarvealase järelevalve- ja 
kontrollimehhanismi järgimise ning
kooskõlas igas asutamisaktis 
kindlaksmääratud konkreetsete 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 228 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liidu rahalist toetust kasutatakse 
eesmärkidel, mis on sätestatud alusaktis, 
mille alusel liit liidu usaldusfondidele 
toetust annab.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 228 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon avaldab igal aastal 
artikli 39 lõike 6 kohaselt 
eelarveprojektile lisatud töödokumendina 
üksikasjaliku aruande, milles käsitletakse 
liidu usaldusfondidest toetust saanud 
meetmeid ning usaldusfondide 
rakendamist ja tulemuslikkust.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 229 – lõik 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kolmas riik järgib inimõiguste 
ülddeklaratsiooni aluspõhimõtteid;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 229 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kolmas riik on kehtestanud 
korruptsioonivastased seadused.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 261 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 261 a

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastu 
võetud delegeeritud õigusaktid jõustuvad 
viivitamata ja neid kohaldatakse seni, 
kuni nende suhtes ei esitata lõike 2 
kohaselt vastuväidet. Kiirmenetluse 
kasutamist põhjendatakse delegeeritud 
õigusakti teatavakstegemisel Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

2. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad delegeeritud õigusakti suhtes 
esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 261 
lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel 
juhul tunnistab komisjon õigusakti 
viivitamata kehtetuks pärast seda, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu teatab 
oma otsusest esitada vastuväiteid.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. peatükk – punkt 39.1. – alapunkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kui see võimalus on 
kiireloomuliseks tegutsemiseks ette 
nähtud ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
kriisiohjamise tsiviilmissiooni asutamise 
otsuses.

Selgitus

Läbirääkimistega hankemenetlust peaks olema lubatud tsiviilkriisiohjes kasutada alati, kui 
olukorra kiireloomulisus seda nõuab, ja selline võimalus tuleks ette näha otsuses, millega 
kriisiohjemissioon luuakse.
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