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 ET 

LÜHISELGITUS 

Euroopas ja maailmas on üha rohkem katastroofe, millega kaasnevad suured inimkahjud ja 

materiaalsed kulud. Ilmastikuga seotud looduskatastroofide, näiteks üleujutuste ja 

metsatulekahjude sagedus ja intensiivsus suureneb ka kliimamuutuste tõttu. Euroopa Liidu 

kodanikukaitse mehhanismi1 eesmärk on toetada, täiendada ja hõlbustada liikmesriikidel 

meetmete koordineerimist katastroofide ennetamiseks, nendeks valmisolekuks ja neile 

reageerimiseks. Kodanikukaitse mehhanismi saab aktiveerida nii liidus kui väljaspool liitu 

juhtuvatele suurõnnetustele reageerimiseks (rohkem kui pool mehhanismi aktiveerimise 

juhtudest seotud väliskatastroofidega). Väljaspool ELi toimuvate katastroofidele korral 

aktiveeritakse mehhanism sageli paralleelselt ELi humanitaarabi osutamisega. 

Praegu Euroopa Parlamendis ja nõukogus arutusel oleva komisjoni ettepanekuga2 selle otsuse 

muutmiseks seatakse järgmised eesmärgid: 1) tugevdada ELi ja selle liikmesriikide 

suutlikkust katastroofidele reageerida – luua ELi tasandil sihtotstarbeline vahendite reserv 

(rescEU), mis võetakse kasutusele komisjoni otsusega, ning tõhustada ka liikmesriikide 

panustamist Euroopa kodanikukaitse ühisressurssi; 2) panna rohkem rõhku 

ennetusmeetmetele ja sidususele ELi teiste tegevuspõhimõtetega; 3) edendada mehhanismi 

operatsioonide puhul lihtsustatud ja tõhusaid haldusmenetlusi. 

Käesolevas arengukomisjoni arvamuses, mis esitatakse keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjonile, toetab arvamuse koostaja käsitust, et tuleb tugevdada ELi ja selle 

liikmesriikide suutlikkust katastroofidele reageerida, rõhutades samas, et vaja on täielikult 

järgida subsidiaarsuse põhimõtet. Sellega seoses esitab arvamuse koostaja komisjoni 

ettepaneku ja praegu kehtiva otsuse kohta rea muudatusettepanekuid, mis põhinevad muu 

hulgas hiljutiste hindamiste tulemustel3. 

Olulisemate muudatusettepanekutega taotletakse järgmisi eesmärke: 

 tugevdada kodanikukaitse mehhanismi rahvusvahelise koostöö mõõdet, muu hulgas 

koolitusvõimekuse ja teadmiste jagamise suurendamise kaudu. See peaks toetama ka 

rahvusvahelise katastroofiohu vähendamise kohustuste (eelkõige Sendai 

katastroofiohu vähendamise raamistik 2015–2030) täitmist; 

 rõhutada vajadust selgelt määratleda kodanikukaitse mehhanismi operatsioonide ulatus 

inimtegevusest tingitud ja keerukate hädaolukordade puhul, järgides Euroopa 

konsensust humanitaarabi valdkonnas; rõhutada, et need meetmed ja nende 

rahastamise vahendid peaksid jääma täiesti eraldiseisvaks, isegi kui taotletakse eri 

vahendite sünergiat ja vastastikust täiendavust; 

 tagada, et ELi tasandi suutlikkus (rescEU) ei asendaks, vaid täiendaks kodanikukaitse 

alase suutlikkuse arendamist liikmesriikide tasandil, ja et jääks püsima 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta otsus nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse 

mehhanismi kohta 
2 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu 

kodanikukaitse mehhanismi kohta (2017/0309 (COD)) 
3 Liidu kodanikukaitse mehhanismi vahehindamine, 2014–2016 (lõpparuanne), august 2017. 

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule liidu kodanikukaitse mehhanismi vahehindamise kohta 

ajavahemikus 2014–2016 (SWD(2017) 287 final) 

Euroopa Kontrollikoda, eriaruanne 33/2017 „ELi kodanikukaitse mehhanism: väljaspool ELi toimunud 

katastroofidele reageerimise koordineerimine on olnud üldjoontes mõjus“ 
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transpordikulude kaasrahastamine nende vahendite osas, mis ei kuulu Euroopa 

kodanikukaitse ühisressurssi. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 9 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Koolituse ja õppuste tõhususe ja 

tulemuslikkuse parandamiseks ning 

liikmesriikide riiklike 

kodanikukaitseasutuste ja -teenistuste 

vahelise koostöö tugevdamiseks on vaja 

luua liidu kodanikukaitsealaste teadmiste 

võrgustik, mis toetuks olemasolevatele 

struktuuridele. 

(9) Koolituse ja õppuste tõhususe ja 

tulemuslikkuse parandamiseks ning 

liikmesriikide riiklike 

kodanikukaitseasutuste ja -teenistuste 

vahelise koostöö tugevdamiseks on vaja 

luua liidu kodanikukaitsealaste teadmiste 

võrgustik, mis toetuks olemasolevatele 

struktuuridele. See võrgustik peaks 

edendama ja tugevdama suhteid 

rahvusvaheliste organisatsioonide ja 

kolmandate riikidega, et tõhustada 

koostööd katastroofiohu vähendamiseks 

ning aidata täita kohustusi, mis on võetud 

Sendai katastroofiohu vähendamise 

raamistikus aastateks 2015–2030. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 12 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Olemasolevate rahastamisvahendite 

kasutamise maksimeerimiseks ja 

liikmesriikide toetamiseks abi osutamisel, 

eelkõige väljaspool liitu aset leidnud 

õnnetustele reageerimisel tuleks rakendada 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL, Euratom) 966/201214 artikli 129 lõike 

(12) Olemasolevate rahastamisvahendite 

kasutamise maksimeerimiseks ja 

liikmesriikide toetamiseks abi osutamisel, 

eelkõige väljaspool liitu aset leidnud 

õnnetustele reageerimisel tuleks rakendada 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL, Euratom) 966/201214 artikli 129 lõike 
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1 erandit, kui tegemist on rahastamisega, 

milleks antakse luba tulenevalt otsuse nr 

1313/2013 artiklitest 21, 22 ja 23. 

1 erandit, kui tegemist on rahastamisega, 

milleks antakse luba tulenevalt otsuse nr 

1313/2013 artiklitest 21, 22 ja 23. 

Olenemata sellest erandist peaks eelkõige 

kodanikukaitse alase tegevuse ja 

humanitaarabi rahastamine jääma liidu 

igas tulevases rahastamissüsteemis selgelt 

eraldatuks ning vastama täielikult selle 

süsteemi erinevatele eesmärkidele ja 

õiguslikele nõetele.  

__________________ __________________ 

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, 

Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 

kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ, 

Euratom) nr 1605/2002, (ELT L 298, 

26.10.2012, lk 1). 

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, 

Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 

kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ, 

Euratom) nr 1605/2002, (ELT L 298, 

26.10.2012, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 13 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) On oluline tagada, et liikmesriigid 

võtaksid kõik vajalikud meetmed, et 

tõhusalt ennetada loodusõnnetuste ja 

inimtegevusest tingitud õnnetuste teket 

ning leevendada nende tagajärgi. Sätetega 

tuleks tugevdada ennetamise, valmisoleku 

ja liidu mehhanismi raames võetavate 

abimeetmete vahelist seost. Sidusus tuleks 

tagada ka muude asjaomaste, ennetamist ja 

õnnetustega seotud riskijuhtimist 

käsitlevate liidu õigusaktidega, sealhulgas 

piiriüleste ennetusmeetmete puhul ja 

tõsistele piiriülestele terviseohtudele 

reageerimisel15. Samuti tuleks sidusus 

tagada selliste rahvusvaheliste 

kohustustega nagu Sendai katastroofiohu 

vähendamise raamistik aastatel 2015–2030, 

Pariisi kokkulepe ja kestliku arengu 

(13) On oluline tagada, et liikmesriigid 

võtaksid kõik vajalikud meetmed, et 

tõhusalt ennetada loodusõnnetuste ja 

inimtegevusest tingitud õnnetuste teket 

ning leevendada nende tagajärgi. Sätetega 

tuleks tugevdada ennetamise, valmisoleku 

ja liidu mehhanismi raames võetavate 

abimeetmete vahelist seost. Sidusus tuleks 

tagada ka muude asjaomaste, ennetamist ja 

õnnetustega seotud riskijuhtimist 

käsitlevate liidu õigusaktidega, sealhulgas 

piiriüleste ennetusmeetmete puhul ja 

tõsistele piiriülestele terviseohtudele 

reageerimisel15. Peale selle peaksid kõik 

meetmed olema sidusad selliste 

rahvusvaheliste kohustustega nagu Sendai 

katastroofiohu vähendamise raamistik 

aastatel 2015–2030, Pariisi kokkulepe ja 

kestliku arengu tegevuskava 2030 ning 
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tegevuskava 2030.  aktiivselt kaasa aitama nende täitmisele.  

__________________ __________________ 

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

22. oktoobri 2013. aasta otsus 

nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste 

terviseohtude kohta ja millega 

tunnistatakse kehtetuks otsus 

nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, 

lk 1). 

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

22. oktoobri 2013. aasta otsus 

nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste 

terviseohtude kohta ja millega 

tunnistatakse kehtetuks otsus 

nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, 

lk 1). 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus) 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (3 a) Artikli 5 lõige 2 asendatakse 

järgmisega: 

2. Liikmesriigi, kolmanda riigi, ÜRO 

või selle asutuste taotluse korral võib 

komisjon lähetada kohale eksperdirühma, 

et ennetusmeetmete osas nõu anda. 

„2. Komisjon võib ka liikmesriigi, 

kolmanda riigi, ÜRO või selle asutuste 

taotluse korral või omal algatusel pärast 

asjaomastelt sidusrühmadelt nõusoleku 

taotlemist lähetada kohale eksperdirühma, 

et ennetusmeetmete osas nõu anda.“ 

Selgitus 

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on võimaldada komisjonil etendada aktiivsemat rolli 

ennetusmeetmetega seotud eksperdirühmade missioonide kasutamisel, ka kolmandates 

riikides, kuna see võib suurendada nende nähtavust ja kättesaadavust. Nagu vahehindamise 

tulemustes rõhutatud, võivad need missioonid koos muude vahenditega aidata suurendada 

rahvusvahelist kodanikukaitse alast koostööd ja parandada sidusust Sendai raamistikuga. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) metsatulekahjude maapealne 

kustutamine; 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 12 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kindlaks tehtud riskide põhjal ja 

võttes arvesse mitme ohu põhist 

lähenemisviisi antakse komisjonile õigus 

võtta vastavalt artiklile 30 vastu 

delegeeritud õigusakte, et määratleda, 

millist liiki reageerimisvahendid on 

vajalikud lisaks käesoleva artikli lõikes 2 

nimetatud reageerimisvahenditele, ning 

vaadata rescEU koosseis vastavalt läbi. 

Tagada tuleb kooskõla liidu muude 

tegevuspõhimõtetega. 

4. Kindlaks tehtud riskide põhjal, 

võttes arvesse mitme ohu põhist 

lähenemisviisi ja liikmesriikide 

kodanikukaitse alaseid kogemusi ning 

pärast konsulteerimist asjaomaste 

kriisialdiste piirkondadega, antakse 

komisjonile õigus võtta vastavalt artiklile 

30 vastu delegeeritud õigusakte, et 

määratleda, millist liiki 

reageerimisvahendid on vajalikud lisaks 

käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud 

reageerimisvahenditele, ning vaadata 

rescEU koosseis vastavalt läbi. Tagada 

tuleb kooskõla liidu muude 

tegevuspõhimõtetega. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 12 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. rescEU reageerimisvahendid 

peavad olema abitaotluse esitamisel ERCC 

kaudu kättesaadavad liidu mehhanismis 

sätestatud hädaolukordadele reageerimise 

operatsioonideks. Otsuse nende 

rakendamise kohta teeb komisjon, võttes 

endale rescEU reageerimisvahendite üle 

7. rescEU reageerimisvahendid 

peavad olema abitaotluse esitamisel ERCC 

kaudu kättesaadavad liidu mehhanismis 

sätestatud hädaolukordadele reageerimise 

operatsioonideks. Otsuse nende 

rakendamise kohta teeb komisjon, võttes 

endale rescEU reageerimisvahendite 
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juhtimis- ja kontrollülesanded. rakendamise volitused. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus) 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 13 – lõige 3 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (9 a) Artikli 13 lõige 3 asendatakse 

järgmisega: 

3. Liikmesriigi, kolmanda riigi, ÜRO 

või selle asutuste taotlusel võib komisjon 

lähetada koha peale eksperdirühma, et 

valmisolekumeetmete osas nõu anda. 

„3. Komisjon võib ka liikmesriigi, 

kolmanda riigi, ÜRO või selle asutuste 

taotluse korral või omal algatusel pärast 

asjaomastelt sidusrühmadelt nõusoleku 

taotlemist lähetada kohale eksperdirühma, 

et valmisolekumeetmete osas nõu anda.“ 

Selgitus 

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on võimaldada komisjonil etendada aktiivsemat rolli 

valmisolekumeetmetega seotud eksperdirühmade missioonide kasutamisel, ka kolmandates 

riikides, kuna see võib suurendada nende nähtavust ja kättesaadavust. Nagu vahehindamise 

tulemustes rõhutatud, võivad need missioonid koos muude vahenditega aidata suurendada 

rahvusvahelist kodanikukaitse alast koostööd ja parandada sidusust Sendai raamistikuga. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 b (uus) 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 13 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 b) Artiklisse 13 lisatakse järgmine 

lõige: 

 „3 a. Komisjon laiendab 

koolitusvõimekust ning suurendab 

teadmiste ja kogemuste jagamist liidu 

kodanikukaitsealaste teadmiste võrgustiku 

ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja 

kolmandate riikide vahel, et aidata täita 
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katastroofiohu vähendamise 

rahvusvahelisi kohustusi, eelkõige Sendai 

raamistikus sisalduvaid kohustusi.“ 

Selgitus 

Selle uue lõike eesmärk on aidata edendada teadmiste ja kogemuste jagamist, sealhulgas 

koolitusvõimekuse kolmandatesse riikidesse laiendamise potentsiaali (nagu on märgitud 

vahehindamise tulemustes), et parandada tulevasi reageerimisoperatsioone ja sidusust Sendai 

raamistikuga. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 a (uus) 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (11 a) Artikli 16 lõige 2 asendatakse 

järgmisega: 

2. Käesoleva artikli kohaselt toimuvad 

missioonid võivad kujutada endast 

iseseisvaid abimissioone või toetada mõne 

rahvusvahelise organisatsiooni juhitavat 

missiooni. Liidu koordineerimine 

integreeritakse täielikult ÜRO 

humanitaarasjade koordinatsioonibüroo 

(OCHA) üldisesse 

koordineerimistegevusse ning selle 

juhtrolli austatakse. 

„2. Käesoleva artikli kohaselt toimuvad 

missioonid võivad kujutada endast 

iseseisvaid abimissioone või toetada mõne 

rahvusvahelise organisatsiooni juhitavat 

missiooni. Liidu koordineerimine 

integreeritakse täielikult ÜRO 

humanitaarasjade koordinatsioonibüroo 

(OCHA) üldisesse 

koordineerimistegevusse ning selle 

juhtrolli austatakse. Inimtegevusest 

tingitud õnnetuste või keerukate 

hädaolukordade korral määrab komisjon 

humanitaarabi andjatega konsulteerides 

täpselt kindlaks sekkumise ulatuse ja oma 

suhte laiema humanitaartegevuse 

osalistega, tagades kooskõla Euroopa 

humanitaarabi konsensusega ja 

humanitaarpõhimõtete järgimise.“ 

Selgitus 

Kodanikukaitse mehhanismi vahehindamisel leiti, et reageerimisoperatsioonide mitmekesisust 

ja muutlikku olemust ilmas pidades mõjutab reageerimisoperatsioonides sisalduvate 

kodanikukaitsealaste sekkumiste hägus määratlemine mehhanismi eesmärkide saavutamist. 

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada otsuse tekstis 
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kodanikukaitseoperatsioonide ulatust inimtegevusest tingitud katastroofide ja keerukate 

hädaolukordade korral, kus toimuvad ka humanitaarabioperatsioonid. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 – alapunkt b 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 23 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Vahendite puhul, mis ei ole seotud 

Euroopa kodanikukaitse ühisressursiga, 

ei tohi transpordiressurssidele antava 

liidu rahalise toetuse summa ületada 55% 

kogu rahastamiskõlblikest kuludest. Selle 

toetuse saamiseks loovad liikmesriigid 

kõigi nende endal katastroofidele 

reageerimiseks kasutada olevate 

kodanikukaitsevahendite registri, mis ei 

ole seotud Euroopa ühisressursiga. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 26 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Taotletakse koostoimet ja 

vastastikust täiendavust muude liidu 

vahenditega, millega toetatakse selliseid 

valdkondi nagu ühtekuuluvus, maaelu 

areng, teadusuuringud, tervishoid ning 

ränne ja julgeolekupoliitika. Kolmandates 

riikides humanitaarkriisidele 

reageerimiseks osutatava abi korral tagab 

komisjon käesoleva otsuse alusel 

rahastatud meetmete ja määruse (EÜ) 

nr 1257/96 alusel rahastatud meetmete 

vastastikuse täiendavuse ja sidususe. 

2. Taotletakse koostoimet ja 

vastastikust täiendavust muude liidu 

vahenditega, millega toetatakse selliseid 

valdkondi nagu ühtekuuluvus, maaelu 

areng, teadusuuringud, tervishoid ning 

ränne ja julgeolekupoliitika. Kolmandates 

riikides humanitaarkriisidele 

reageerimiseks osutatava abi korral tagab 

komisjon käesoleva otsuse alusel 

rahastatud meetmete ja määruse (EÜ) 

nr 1257/96 alusel rahastatud meetmete 

vastastikuse täiendavuse ja sidususe, võttes 

samal ajal arvesse meetmete ja nende 

rahastamise erilist ja sõltumatut iseloomu 
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ning tagades, et need on kooskõlas 

humanitaarabi Euroopa konsensusega. 

Selgitus 

Pidades silmas komisjoni ettepaneku artikli 26 lõiget 1, mis võimaldab kodanikukaitse 

meetmete rahastamist eri allikatest, on käesoleva muudatusettepaneku eesmärk tagada 

humanitaarabi- ja kodanikukaitseoperatsioonide ning nende rahastamise selge eristamine. 
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