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LÜHISELGITUS

Taust

Komisjoni ettepanekus võtta vastu kõnealune otsus nähakse ette Euroopa Liidu niisuguse uue 
kodanikukaitsemehhanismi loomine, mille eesmärk on toetada, koordineerida ja täiendada 
liikmesriikide meetmeid kodanikukaitse vallas, parandades mis tahes liiki loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest tingitud õnnetuste ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise 
süsteemide tulemuslikkust nii liidu piires kui ka väljaspool seda. Selle mõte on näha ette 
õnnetuste ohjamist käsitlev integreeritud lähenemisviis. Arvamuse koostaja toetab kõnealust 
üldist lähenemisviisi, eelkõige rõhu asetamist katastroofiabi andmisega seotud 
transpordialaste meetmete toetamisele.

Eelarve
Kõnealuses ettepanekus moodustavad ELi kodanikukaitsepoliitika jaoks kavandatud 
eelarvelised kulukohustused 513 miljonit eurot (jooksevhindades) ja need jagunevad 
järgmiselt: 276 miljonit eurot liidus ja 237 miljonit eurot väljaspool liitu toimuvate 
operatsioonide jaoks. Abikõlblikud meetmed kuuluvad järgmisse nelja valdkonda: üldised 
meetmed, ennetus ja valmisolek, reageerimine ning transport. Arvamuse koostaja on 
seisukohal, et seitsmeks aastaks kavandatud rahaline eraldis on üsna mõõdukas ja võimaldab 
üksnes piiratud ELi sekkumist ja mõju.

Eesmärgid
Ettepaneku erieesmärgid on 1) saavutada kõrgetasemeline kaitse õnnetuste vastu, ennetades 
või vähendades nende mõju ning edendades ennetuskultuuri; 2) suurendada liidu valmisolekut 
õnnetustele reageerimiseks ning 3) kiirendada ja tõhustada hädaolukordadele reageerimise 
missioone suurõnnetuste korral. 

Ennetamine
Iga ennetusele kulutatud euro aitab hoida kokku palju rohkemaid eurosid pärast suurõnnetuste 
toimumist ning märkimisväärsete füüsiliste ja inimkadude esinemist. Sellega seoses 
kavatsetakse kõnealuse ettepanekuga 1) parandada teadmusbaasi õnnetusohtude kohta ning 
hõlbustada teadmiste, heade tavade ja teabe jagamist ning tagada mehhanismi raames 
tulemuslik koosöö; 2) toetada ja soodustada liikmesriikide riskihindamist ja riskide 
kaardistamist, paludes liikmesriikidel esitada oma riskijuhtimiskavad 2016. aasta lõpuks; 3) 
esitada nimistu liidus aset leida võivatest loodusõnnetustest või inimtegevusest tingitud 
õnnetustest, võttes muu hulgas arvesse ka kliimamuutuste edaspidist mõju, ning 4) 
suurendada teadlikkust riskiennetuse tähtsusest ning toetada liikmesriike üldsuse teavitamisel, 
harimisel ja teadlikkuse suurendamisel jne. Arvamuse koostaja kavatseb oma 
muudatusettepanekutes tugevdada kodanikukaitse ennetusmõõdet.

Koostoime
Esialgne 513 miljoni euro suurune eraldis näib tegeliku katastroofiabi suuri kulusid arvesse 
võttes tilgakesena meres. Seda näitab selgelt asjaolu, et viimasel aastakümnel ainuüksi liidus
ELi poolt katastroofiabiks antud toetuse kogusumma on hinnanguliselt umbes 2 500 miljonit 
eurot.
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Arvamuse koostajal on kavas loetleda võimalikud eelarvealased koostoimed muude sise- ja 
välistegevuse rahastamisvahenditega, näiteks ühissätete määrusega hõlmatud fondide (ERF, 
ESF, Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond, EMKF) ja Euroopa 
Liidu solidaarsusfondiga. Viimase puhul on esinenud juhtumeid, kus selle kasutuselevõtt ei 
toimunud piisavalt kiiresti. Sellega seoses on soovitav vaadata läbi sätted, milles käsitletakse 
selle kasutuselevõtu kiirust, et kõnealust vahendit saaks kasutada õigeaegselt, et tegeleda 
tulemuslikult kiireloomuliste juhtumitega, mis on kerkinud esile pärast õnnetuste toimumist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
seadusandlikus ettepanekus esitatud 
rahastamispakett on vaid seadusandjale 
esitatud soovitus ning seda ei saa kindlaks 
määrata enne, kui jõutakse kokkuleppele 
ettepanekus võtta vastu määrus, millega 
kehtestatakse mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020;

Selgitus

Kuna läbirääkimised mitmeaastase finantsraamistiku üle on endiselt käimas, ei saa 
temaatilistes õiguslikes alustes esitatud arvnäitajaid pidada lõplikeks vastavalt põhimõttele, 
mille kohaselt ei ole miski otsustatud enne, kui kõik on otsustatud.

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 b. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsiooni tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
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konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel1; kordab, et uues 
mitmeaastases finantsraamistikus on vaja 
piisavalt lisavahendeid, et liit saaks ellu 
viia oma kehtivad poliitilised prioriteedid, 
täita Euroopa Liidu toimimise lepingus 
sätestatud uusi ülesandeid ning 
reageerida ootamatutele sündmustele; 
palub nõukogul, juhul kui ta ei jaga seda 
vaatenurka, selgelt välja tuua, millistest 
poliitilistes prioriteetidest või projektidest 
võiks täielikult loobuda, hoolimata nende 
tõendatud lisandväärtusest Euroopa 
jaoks; juhib tähelepanu sellele, et isegi 
kui järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku vahendite summa oleks 
2013. aasta tasemest vähemalt 5% 
suurem, oleks võimalik liidu kokkulepitud 
eesmärkide ja kohustuste ning liidu 
solidaarsuse põhimõtte täitmiseks anda 
kõigest piiratud panus;
________________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Selgitus

Kui nõukogu vähendab mitmeaastase finantsraamistiku summasid, nõuab EP tungivalt, et ta 
määraks kindlaks nn negatiivsed prioriteedid hoolimata nende tõendatud lisandväärtusest ja 
uutest ülesannetest, mida liit peab täitma pärast Lissaboni lepingu jõustumist.

Muudatusettepanek 3

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. tuletab meelde, et oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsiooni tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel1 määratles 
Euroopa Parlament kodanikukaitse kui 
ühe valdkonna, milles Lissaboni lepingu 
jõustumine on andnud liidule 
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märkimisväärsed uued õigused (Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikkel 196), ja 
tuletab sellega seoses meelde Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklit 311, 
milles nõutakse, et liit varustaks ennast 
vajalike vahenditega oma eesmärkide 
saavutamiseks ja poliitika elluviimiseks;
_______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kodanikukaitsemehhanism kujutab 
endast Euroopa solidaarsuse nähtavat 
väljendust, tagades praktilise ja õigeaegse 
panuse õnnetuste ennetamisesse ja nendeks 
valmisolekusse ning suurõnnetustele ja 
nende ohule reageerimisse. Seepärast ei 
mõjuta käesolev otsus liikmesriikide 
vastastikuseid õigusi ja kohustusi, mis 
tulenevad otsuses hõlmatud teemadega 
seotud kahe- või mitmepoolsetest 
lepingutest, ega ka liikmesriikide vastutust 
kaitsta oma territooriumil inimesi, 
keskkonda ja vara.

(4) Kodanikukaitsemehhanism kujutab 
endast Euroopa solidaarsuse nähtavat, 
konkreetset ja tähtsat väljendust, tagades 
praktilise ja õigeaegse panuse õnnetuste 
ennetamisesse ja nendeks valmisolekusse 
ning suurõnnetustele ja nende ohule 
reageerimisse. Seepärast ei mõjuta 
käesolev otsus liikmesriikide vastastikuseid 
õigusi ja kohustusi, mis tulenevad otsuses 
hõlmatud teemadega seotud kahe- või 
mitmepoolsetest lepingutest, ega ka 
liikmesriikide vastutust kaitsta oma 
territooriumil inimesi, keskkonda ja vara.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Mehhanismi rakendamisel tuleks 
nõuetekohaselt arvesse võtta asjakohaseid 
liidu õigusakte ja rahvusvahelisi kohustusi 
ning ära kasutada koostoimet asjaomaste 
liidu algatustega, nagu Maa seire Euroopa 
programmi, elutähtsate infrastruktuuride 
kaitse Euroopa programmi ning ühise 

(5) Mehhanismi rakendamisel tuleks 
nõuetekohaselt arvesse võtta asjakohaseid 
liidu õigusakte ja rahvusvahelisi kohustusi 
ning ära kasutada koostoimet asjaomaste 
liidu algatustega, nagu Maa seire Euroopa 
programmi, elutähtsate infrastruktuuride 
kaitse Euroopa programmi ning ühise 
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teabejagamiskeskkonna algatused. teabejagamiskeskkonna algatused, samuti 
ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
(ERF, ESF, Ühtekuuluvusfond, Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfond, 
EMKF) ja välistegevuse 
rahastamisvahenditega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Mehhanism peaks hõlmama liidu 
õnnetuseriski ennetamise meetmete üldist 
poliitikaraamistikku, mille eesmärk on 
saavutada kõrgetasemeline kaitse õnnetuste 
vastu ja vastupanuvõime neile, ennetades 
või vähendades nende mõju ning 
parandades ennetuskultuuri.
Riskijuhtimiskavad on olulised, et tagada 
integreeritud lähenemisviis õnnetuste 
ohjamisele, mis ühendab riskiennetus-,
valmisoleku- ja reageerimismeetmeid.
Seepärast peaks mehhanism hõlmama 
üldist raamistikku nendest kavadest 
teavitamiseks ja nende rakendamiseks.

(6) Mehhanism peaks hõlmama liidu 
õnnetuseriski ennetamise meetmete üldist 
poliitikaraamistikku, mille eesmärk on 
saavutada kõrgetasemeline kaitse õnnetuste 
vastu ja vastupanuvõime neile, ennetades 
või vähendades nende mõju ning 
parandades ennetuskultuuri.
Riskijuhtimiskavad on olulised, et tagada 
integreeritud lähenemisviis õnnetuste 
ohjamisele, mis ühendab riskiennetus-, 
valmisoleku- ja reageerimismeetmeid.
Riskijuhtimiskavade aluseks peavad 
olema standardiseeritud teaduslikud 
tõendid riskide tõenäosuse ja 
võimalikkuse kohta. Seepärast peaks 
mehhanism hõlmama üldist raamistikku 
nendest kavadest teavitamiseks ja nende 
rakendamiseks.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Ennetustegevus on õnnetustevastases 
kaitses üliolulise tähtsusega ning see nõuab 
edasisi meetmeid, nagu on sätestatud 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
järeldustes ning Euroopa Parlamendi 
21. septembri 2010. aasta resolutsioonis 

(7) Ennetustegevus on õnnetustevastases 
kaitses üliolulise tähtsusega ning see nõuab 
edasisi meetmeid, nagu on sätestatud 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
järeldustes ning Euroopa Parlamendi 21. 
septembri 2010. aasta resolutsioonis 
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komisjoni teatise „Ühenduse lähenemisviis 
loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud
katastroofide ennetamisele” kohta.

komisjoni teatise „Ühenduse lähenemisviis 
loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud 
katastroofide ennetamisele” kohta. 
Ennetustegevus on kulutasuv pikas 
perspektiivis ning sellel on otsustav 
tähtsus eduka kodanikukaitse jaoks nii 
liikmesriigi kui ka liidu tasandil.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Mehhanismile eraldatud summa 
peaks võimaldama anda rahalist toetust 
tegevustele, mis kaasnevad katastroofide 
ohjamise tsükli kõigi eri aspektidega. 
Seda tuleb hallata paindlikult, et vajaduse 
korral saaks alati väljaminekuid 
suurendada.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Toetades tuvastamise ja varajase 
hoiatamise süsteemide edasiarendamist, 
peaks liit abistama liikmesriike õnnetustele 
reageerimiseks ja liidu kodanike 
hoiatamiseks vajaliku aja minimeerimisel.
Kõnealused süsteemid peaksid arvesse 
võtma olemasolevaid ja tulevasi
teabeallikaid ja -süsteeme.

(9) Toetades tuvastamise ja varajase 
hoiatamise süsteemide edasiarendamist, 
peaks liit abistama liikmesriike õnnetustele 
reageerimiseks ja liidu kodanike 
hoiatamiseks vajaliku aja minimeerimisel.
Kõnealused süsteemid peaksid arvesse 
võtma olemasolevaid teabeallikaid ja -
süsteeme ning ergutama innovatiivseid 
lähenemisviise.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Mehhanism peaks võimaldama 
mobiliseerida abimissioone ja lihtsustada 
nende koordineerimist. Tugevdatud 
koostöö peaks põhinema liidu struktuuril, 
mis koosneb hädaolukordadele 
reageerimise keskusest, Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkusest liikmesriikide varem 
vabatahtlikkuse alusel eraldatud vahendite
näol, koolitatud spetsialistidest ning ühisest 
hädaolukordade side- ja infosüsteemist, 
mida haldavad komisjon ja liikmesriikide 
kontaktpunktid. Selle alusel tuleks luua 
raamistik, mille eesmärk on koguda 
hädaolukorra kohta kontrollitud teavet, 
edastada kõnealune teave liikmesriikidele 
ning jagada missioonidel saadud kogemusi.

(13) Mehhanism peaks võimaldama 
mobiliseerida abimissioone ja lihtsustada 
nende koordineerimist. Tugevdatud 
koostöö peaks põhinema liidu struktuuril, 
mis koosneb hädaolukordadele 
reageerimise keskusest, Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise
suutlikkusest liikmesriikide varem 
vabatahtlikkuse alusel eraldatud
ressursside näol, koolitatud spetsialistidest 
ning ühisest hädaolukordade side- ja 
infosüsteemist, mida haldavad komisjon ja 
liikmesriikide kontaktpunktid. Selle alusel 
tuleks luua raamistik, mille eesmärk on 
koguda hädaolukorra kohta kontrollitud 
teavet, edastada kõnealune teave 
liikmesriikidele ning jagada missioonidel 
saadud kogemusi võimalikult ruttu.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Tugevdatud kavandamise ja 
koordineerimise funktsioonidega Euroopa 
Häirekeskuse ning Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkuse loomisega soovitakse tekitada 
liikmesriigi tasandil kokkuhoidu, mis 
peaks ületama liidu eelarve kulusid, kuigi 
on selge, et katastroofidele kiire ja tõhusa 
reageerimise kasu inimelude päästmise 
seisukohalt ei saa mõõta ainult rahas.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Asjakohaste transpordivõimaluste 
kättesaadavust tuleks parandada, et toetada 
kiirreageerimisvõime arendamist liidu 
tasandil. Liit peaks toetama ja täiendama 
liikmesriikide panust nende 
transpordiressursside ühendamisel ning 
vajaduse korral ja teatavatel tingimustel 
osalema täiendavate transpordivõimaluste 
rahastamisel.

(16) Asjakohaste transpordivõimaluste 
kättesaadavust tuleks parandada, et toetada 
kiirreageerimisvõime arendamist liidu 
tasandil. Liit peaks toetama ja täiendama 
liikmesriikide panust nende 
transpordiressursside kooskõlastamisel ja 
ühendamisel ning vajaduse korral ja 
teatavatel tingimustel osalema täiendavate 
transpordivõimaluste rahastamisel.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liikmesriigid ei suuda käesoleva 
otsuse eesmärki üksi saavutada ning 
kavandatud meetmete ulatuse või mõju 
tõttu on seda parem saavutada liidu 
tasandil, arvestades mehhanismi 
toimimisest saadavat kasu inimkaotuste 
ning kahju vähenemise näol. Kui
suurõnnetuses kannatanud liikmesriigi 
reageerimisvõime ei ole piisav, siis peaks 
kõnealusel liikmesriigil olema võimalus 
taotleda mehhanismilt oma 
kodanikukaitseressursside ja muude 
hädaolukordadele reageerimise ressursside 
täiendamist. Seega võib liit võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(22) Liikmesriigid ei suuda käesoleva 
otsuse eesmärki üksi saavutada ning 
kavandatud meetmete ulatuse või mõju 
tõttu on seda parem saavutada liidu 
tasandil, arvestades mehhanismi 
toimimisest saadavat kasu inimkaotuste 
ning kahju vähenemise näol. Kui tõsises 
õnnetuses kannatanud liikmesriigi 
reageerimisvõime ei ole piisav, siis peaks 
kõnealusel liikmesriigil olema võimalus 
taotleda mehhanismilt oma 
kodanikukaitseressursside ja muude 
hädaolukordadele reageerimise ressursside 
täiendamist. Seega võib liit võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) suurendada üldsuse teadlikkust ja 
valmisolekut suurõnnetusteks.

Selgitus

Eurobaromeetri kodanikukaitset käsitlevas eriuuringus nr 383, mis viidi läbi 2012. aasta 
veebruaris ja märtsis, tehti kindlaks, et ELi kodanikud väljendavad üldiselt suurt muret 
inimtegevusest tingitud õnnetuste ja loodusõnnetuste pärast, kuid nad on vähe teadlikud ELi 
meetmetest selles valdkonnas. 75% väitis, et nad tunnevad muret naftareostuste ja 
tuumaavariide pärast, 67% tundis muret üleujutuste ja maavärinate pärast. Üksnes 38% ELi 
27 liikmesriigi inimestest oli teadlik ELi koordineerimisrollist kodanikukaitse meetmete osas 
nii ELis kui ka väljaspool seda.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) toetab liikmesriike ja artiklis 28 
osutatud kolmandaid riike suurõnnestuste 
ennetamisel;

(f) toetab liikmesriike ja artiklis 28 
osutatud kolmandaid riike suurõnnestuste 
ennetamisel, pöörates erilist tähelepanu 
säästvale arengule, rohelisele 
majandusele ja kliimamuutuse 
ennetamisele;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riskijuhtimiskavades võetakse arvesse
riiklikku riskihindamist ja muude 
asjaomaste riskide hindamist ning see on 
kooskõlas teiste selles liikmesriigis 

2. Riskijuhtimiskavad hõlmavad riiklikku 
riskihindamist ja muude asjaomaste riskide 
hindamist ning need on kooskõlas teiste 
selles liikmesriigis kehtivate asjaomaste 
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kehtivate asjaomaste kavadega. kavadega. Riskijuhtimiskavad põhinevad 
teaduslikel andmetel. 

Selgitus

Riskijuhtimiskavade sisu selge määratlemine parandaks eri liikmesriikide kavade vahelist 
sidusust.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid ajakohastavad 
riskijuhtimiskavasid korrapäraselt iga 
kolme aasta järel, et tagada riskide 
arengu, struktuuri ja intensiivsuse täielik 
hõlmamine. Ajakohastatud 
riskijuhtimiskavad edastatakse 
komisjonile.

Selgitus

Võttes arvesse, et riskide struktuur, sagedus ja intensiivsus muutuvad aja jooksul pidevalt, 
tuleks riskide juhtimist samamoodi ajakohastada, mis võimaldaks liikmesriikidel ja Euroopa 
Liidul neid riske vastavalt maandada.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Euroopa hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkuse raames registreeritud vahendid 
on komisjoni palvel hädaolukordadele 
reageerimise keskuse kaudu kättesaadavad 
mehhanismis sätestatud hädaolukordadele 
reageerimise operatsioonideks.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
võimalikult kiiresti kõikidest mõjuvatest 
põhjustest, mis takistavad neil konkreetses 
hädaolukorras neid vahendeid 

6. Euroopa hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkuse raames registreeritud vahendid 
on komisjoni palvel hädaolukordadele 
reageerimise keskuse kaudu kättesaadavad 
mehhanismis sätestatud hädaolukordadele 
reageerimise operatsioonideks.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
võimalikult kiiresti kõikidest mõjuvatest 
põhjustest, mis takistavad neil konkreetses 
hädaolukorras neid vahendeid 
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kättesaadavaks teha. kättesaadavaks teha. Võimaldamaks 
lahendusi olukorras, kus liikmesriigil ei 
ole võimalik oma vahendeid 
kättesaadavaks teha, ning kiire ja piisava 
reageerimise tagamiseks hõlmab 
vabatahtlikkuse alusel toimiv reserv 
piisaval hulgal igat liiki vahendeid.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötades liidu tasandil välja 
reageerimisvahendeid, mis toimiksid ühise 
puhvrina ühiste riskide vastu, kui see on 
kulutasuvam.

b) töötades liidu tasandil välja 
reageerimisvahendeid, muu hulgas 
horisontaaltasandi vahendid, logistika, 
hindamine ja koordineerimine, mis 
toimiksid ühise puhvrina ühiste riskide 
vastu, kui see on kulutasuvam.

Selgitus

On valdkondi, kus ELi rahastamine võib olla asjakohasem.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) loob kodanikukaitse ja muude 
päästetöötajate koolitusprogrammi ja -
võrgustiku, mis hõlmaks õnnetuste 
ennetamist, nendeks valmisolekut ja neile 
reageerimist, eesmärgiga parandada 
koordineeritust, kokkusobivust ja 
vastastikust täiendavust moodulite ja
artiklites 8, 9 ja 11 osutatud muude 
vahendite vahel ning parandades artikli 7
punktis d osutatud ekspertide pädevust.
Programmi kuuluvad ühiskursused, 
õppused ja ekspertide vahetuskava, mis 
võimaldaks lähetada üksikisikuid teistesse 

(a) loob ja tagab sellise kodanikukaitse ja 
muude päästetöötajate koolitusprogrammi 
ja -võrgustiku toimimise, mis hõlmaks 
õnnetuste ennetamist, nendeks 
valmisolekut ja neile reageerimist, 
eesmärgiga parandada koordineeritust, 
kokkusobivust ja vastastikust täiendavust 
moodulite ja artiklites 8, 9 ja 11 osutatud 
muude vahendite vahel ning parandades
artikli 7 punktis d osutatud ekspertide 
pädevust. Programmi kuuluvad 
ühiskursused, õppused ja ekspertide 
vahetuskava, mis võimaldaks lähetada 
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liikmesriikidesse; üksikisikuid teistesse liikmesriikidesse;

Selgitus

Komisjon on vaja kaasata mitte ainult koolitusprogrammi ja koolituse võrgustiku loomisse, 
vaid ka nende toimimisse.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva otsuse rakendamise 
lähtesumma ajavahemikuks 2014–2020 on 
jooksevhindades 513 000 000 eurot.

1. Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni .../… eelarvealast koostööd ja 
usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punkti [17] tähenduses on 
eelarvepädevatele institutsioonidele iga-
aastase eelarvemenetluse käigus 
peamiseks juhiseks olev käesoleva otsuse 
rakendamise lähtesumma ajavahemikuks 
2014–2020 XXX XXX XXX eurot 2011. 
aasta hindades.

Jooksevhindades 276 000 000 eurot
saadakse finantsraamistiku rubriigist 3 
„Turvalisus ja kodakondsus” ning
jooksevhindades 237 000 000 eurot 
rubriigist 4 „EL kui ülemaailmne partner”.

XXX XXX XXX eurot 2011. aasta 
hindades saadakse finantsraamistiku
rubriigist 3 „Turvalisus ja kodakondsus” 
ning XXX XXX XXX eurot 2011. aasta 
hindades rubriigist 4 „EL kui ülemaailmne 
partner”.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Eelarvepädevad institutsioonid 
kinnitavad ettenähtud iga-aastased 
assigneeringud, ilma et see piiraks 
määruse (millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020) ning Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni vahelise xxx/201z 
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institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvealase koostöö ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta) sätete 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 21 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) riskijuhtimiskavade ja kogu liitu 
hõlmava riskide ülevaate ettevalmistamine;

(a) riskijuhtimiskavade ja kogu liitu 
hõlmava riskide ülevaate ettevalmistamine
ja rakendamine;

Selgitus

Seostamiseks artikli 5 sätetega ja vältimise alaste eesmärkide saavutamiseks peaks komisjon 
toetama liikmesriike riskijuhtimiskavade kogu ettevalmistamise ja rakendamise perioodi 
vältel.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 21 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) artiklis 11 osutatud Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise suutlikkuse 
loomine ja säilitamine. Liit toetab selle 
punkti alla kuuluvaid meetmeid rahaliselt 
vahendi liigist lähtudes määratud 
ühikuhinna alusel, kusjuures toetus ei tohi 
ületada 25 % kõigist abikõlblikest 
kuludest;

(g) artiklis 11 osutatud Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise suutlikkuse 
loomine ja säilitamine. Liit toetab selle 
punkti alla kuuluvaid meetmeid rahaliselt 
vahendi liigist lähtudes määratud 
ühikuhinna alusel, kusjuures toetus ei tohi 
ületada 50% kõigist abikõlblikest kuludest;

Selgitus

Selleks et luua reserv, mis oleks piisavalt suur otsustava tähtsusega vahendite kättesaadavuse 
tagamiseks igas õnnetuse olukorras, tehakse ettepanek, mille kohaselt oleks ELi 
kaasrahastamise määr vähemalt 50%. 
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 21 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) puudujääkide kindlakstegemine ja 
kõrvaldamine Euroopa hädaolukordadele 
reageerimise suutlikkuses vastavalt 
artiklile 12. Selle punktiga kooskõlas 
võetud meetmed tuginevad põhjalikule 
vajaduste ja tulude-kulude analüüsile 
vahendi liigi kaupa, võttes arvesse 
asjaomaste riskide tõenäosust ja mõju.
Liidu rahaline toetus selle punkti alla 
kuuluvatele meetmetele ei tohi ületada 
85 % kõigist abikõlblikest kuludest;

(h) puudujääkide kindlakstegemine ja 
kõrvaldamine Euroopa hädaolukordadele 
reageerimise suutlikkuses vastavalt 
artiklile 12. Selle punktiga kooskõlas 
võetud meetmed tuginevad põhjalikule 
vajaduste ja tulude-kulude analüüsile 
vahendi liigi kaupa, võttes arvesse selle 
horisontaalset olemust ja selle võimalikku 
kasu eri õnnetuse olukordades, selle suurt 
spetsiifilisust ja kulu või asjaomaste 
riskide tõenäosust ja mõju. Liidu rahaline 
toetus selle punkti alla kuuluvatele 
meetmetele ei tohi ületada 85 % kõigist 
abikõlblikest kuludest;

Selgitus

ELi kaasrahastamise ulatust tuleb suurendada, et käsitleda eri liiki suutlikkuspuudujääke.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 21 – punkt k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) koolitusprogrammi ja ELi 
koolitusvõrgustiku toetamine, mis 
hõlmaks tsiviilkaitsekoole ja 
koolituskeskusi ning muud 
hädaolukordade ohjamise alast personali, 
eesmärgiga ennetada õnnetusi 
liikmesriikides, olla nendeks valmis ja 
neile vastavalt reageerida.

Selgitus

Artiklis 13 seatud eesmärkide saavutamiseks on vaja rahalist toetust ELi eelarvest.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotletakse koostoimet ja vastastikust 
täiendavust muude liidu vahenditega.
Kolmandates riikides 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, muu 
hulgas ühissätete määrusega hõlmatud 
fondidega (ERF, ESF, 
Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfond, EMKF).
Kolmandates riikides osutatava abi korral 
tagab komisjon käesoleva otsuse alusel 
rahastatud meetmete ja määruse (EÜ) 
nr 1257/96 alusel rahastatud meetmete 
vastastikuse täiendavuse ja sidususe.
Ennetava välistegevuse valdkonnas tuleks 
kasutada ära koostoimet määrusega nr 
…, millega luuakse tuumaohutusalase 
koostöö rahastamisvahend, ja määrusega 
nr …, millega luuakse arengukoostöö 
rahastamisvahend. Kriisijärgse tegevuse 
osas tuleks tagada vastastikune 
täiendavus nõukogu 20. juuni 1996. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1257/96 
humanitaarabi kohta ning Euroopa 
vabatahtliku humanitaarabikorpuse, 
Euroopa Arengufondi ja 
hädaabireserviga.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 26 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liit ja liikmesriigid tagavad oma 
asjakohaste toetusprogrammide 
koordineerimise, et parandada tõhusust ja 
tulemuslikkust toetuse andmisel ja 
poliitilise dialoogi pidamisel kooskõlas 
kehtestatud põhimõtetega tegevuse 
koordineerimise tugevdamiseks ning 
poliitika ja menetluste ühtlustamiseks. 
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Koordineerimine hõlmab korrapäraseid 
konsultatsioone ning asjakohase teabe ja 
parimate tavade tihedat vahetust 
toetusperioodi erinevate etappide ajal.
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