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LÜHISELGITUS

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. märtsi 2019. aasta otsusega (EL) 2019/420 
(millega oluliselt muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi 
kohta) on käesoleva arengukomisjoni arvamuse eelnõu kohaldamisala piiratud. Selle eesmärk 
on rõhutada järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) mehhanismi kolme olulist 
aspekti, mis on seotud selle käivitamisega väljaspool liitu ja humanitaarkriiside ajal.

Esiteks rõhutatakse arvamuse eelnõus vajadust tugevdada mehhanismi suutlikkust seoses 
kliimaga seotud loodusõnnetustega, eelkõige metsatulekahjudega, mille vastu arengumaad on 
eriti kaitsetud.

Teiseks on ettepaneku eesmärk suurendada liidu finantsabi vahendite jaoks, mis on eraldatud 
Euroopa kodanikukaitse ühisressursile, kui seda kasutatakse katastroofidele reageerimiseks 
väljaspool liitu. Tehakse ettepanek, et kooskõlas nii nõukogu seisukoha kui ka keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raporti projektiga rahastaks liit kuni 75 % võimsuse, 
sealhulgas transpordi käitamise kuludest mis on samal tasemel, kui mehhanismi aktiveerimise 
puhul liidusiseselt.

Kolmandaks tuuakse sisse nõue, et enne sekkumist inimtegevusest tingitud õnnetustesse või 
keerulistesse hädaolukordadesse tuleb konsulteerida humanitaarabi andjatega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) arvestades, et kliimamuutused 
suurendavad loodusõnnetuste sagedust, 
intensiivsust ja keerukust kogu maailmas 
ning et arenguriigid, eelkõige vähim 
arenenud riigid ja väikesed arenevad 
saareriigid on eriti selle suhtes eriti 
kaitsetud ühelt poolt seetõttu, et nende 
suutlikkus kliimamuutuste tagajärgedega 
kohaneda ja neid leevendada ning 
kliimaga seotud katastroofidele 
reageerida on piiratud, ning teiselt poolt 
seetõttu, et nad puutuvad kokku 
üleujutuste, põudade ja 
metsatulekahjudega oma geograafilise 
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asukoha tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Metsatulekahjud mitte ainult ei 
sea ohtu või isegi hävita elu, 
elatusvahendeid ja bioloogilist 
mitmekesisust, vaid põhjustavad ka suurt 
CO2-heidet ja vähendavad planeedi CO2-
neeldumisvõimet ning süvendades sellega 
veelgi kliimamuutusi. Erilist muret 
tekitavad olukorrad, kus ürgmetsad 
hävivad tulekahju tagajärjel, nagu juhtus 
hiljuti teatavates ekvatoriaalpiirkondades. 
Kliimaga seotud katastroofide, sealhulgas 
metsatulekahjude arvu suurenemine 
nõuab liidu kodanikukaitse mehhanismi 
tegevuse tugevdamist väljaspool liitu.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 16 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(-1) 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 

2. Käesoleva artikli kohaselt toimuvad 
missioonid võivad kujutada endast 
iseseisvaid abimissioone või toetada mõne 
rahvusvahelise organisatsiooni juhitavat 
missiooni. Liidu koordineerimine 
integreeritakse täielikult ÜRO 



PA\1195193ET.docx 5/6 PE644.993v01-00

ET

humanitaarasjade koordinatsioonibüroo 
(OCHA) üldisesse 
koordineerimistegevusse ning selle 
juhtrolli austatakse. Inimtegevusest 
tingitud õnnetuste või keerukate 
hädaolukordade korral tagab komisjon 
kooskõla Euroopa konsensusega 
humanitaarabi* valdkonnas ja 
humanitaarabi põhimõtete järgimise.

humanitaarasjade koordinatsioonibüroo 
(OCHA) üldisesse 
koordineerimistegevusse ning selle 
juhtrolli austatakse. Inimtegevusest 
tingitud õnnetuste või keerukate 
hädaolukordade korral konsulteerib 
komisjon enne sekkumist humanitaarabi 
andjatega ja tagab kooskõla Euroopa 
konsensusega humanitaarabi* valdkonnas 
ja humanitaarabi põhimõtete järgimise.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 23 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(2a) Artikli 23 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Euroopa elanikkonnakaitse 
ühisressursile eraldatud vahendite puhul on 
liidus või osalevas riigis toimunud 
õnnetuse või tekkinud õnnetuse ohu korral 
liidu rahalise toetuse summa piiratud 
maksimaalselt 75 %-ga vahendite 
käitamise kuludest, sealhulgas 
transpordikuludest.

2. Euroopa elanikkonnakaitse 
ühisressursile eraldatud vahendite puhul on 
liidus või väljaspool liitu toimunud 
õnnetuse või tekkinud õnnetuse ohu korral 
liidu rahalise toetuse summa piiratud 
maksimaalselt 75 %-ga vahendite 
käitamise kuludest, sealhulgas 
transpordikuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 23 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2b) Artikli 23 lõige 3 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Muudatus 5 on vajalik, et vältida vastuolusid, mis võivad tekkida, kui võetakse vastu 
muudatus 4, mis puudutab rahalist toetust Euroopa elanikkonnakaitse ühisressursile 
eraldatud vahenditele väljaspool liitu toimunud õnnetuse korral.


