
AD\913028ET.doc PE492.589v03-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Arengukomisjon

2011/0461(COD)

19.9.2012

ARVAMUS
Esitaja: arengukomisjon

Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu 
kodanikukaitsemehhanismi kohta
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

Arvamuse koostaja (*): Michèle Striffler

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 50



PE492.589v03-00 2/11 AD\913028ET.doc

ET

PA_Legam



AD\913028ET.doc 3/11 PE492.589v03-00

ET

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Et viimastel aastatel on 
loodusõnnetused ja inimtegevusest tingitud 
õnnetused märkimisväärselt sagenenud ja 
raskenenud ning et tulevikus võivad 
eelkõige kliimamuutuste ning mitme 
loodusliku ja tehnoloogilise ohu võimaliku 
vastasmõju tõttu toimuvad õnnetused oma 
kaugeleulatuvate ja pikaajaliste 
tagajärgedega olla tõenäoliselt veelgi 
äärmuslikumad ja keerulisemad, muutub 
järjest olulisemaks integreeritud 
lähenemisviis õnnetuste ohjamisele. Liit 
peaks toetama, koordineerima ja täiendama 
liikmesriikide kodanikukaitsealaseid 
meetmeid, et parandada loodusõnnetuste 
või inimtegevusest tingitud õnnetuste 
ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile 
reageerimise süsteemide tulemuslikkust.

(1) Kuna viimastel aastatel on 
loodusõnnetused ja inimtegevusest tingitud 
õnnetused märkimisväärselt sagenenud ja 
raskenenud ning kuna tulevikus võivad 
eelkõige arenguriike 
ebaproportsionaalselt mõjutavate
kliimamuutuste ning mitme loodusliku ja 
tehnoloogilise ohu võimaliku koosmõju
tõttu toimuvad õnnetused oma 
kaugeleulatuvate ja pikaajaliste 
tagajärgedega olla tõenäoliselt veelgi 
äärmuslikumad ja keerulisemad, muutub 
järjest olulisemaks integreeritud 
lähenemisviis õnnetuste ohjamisele. Liit 
peaks toetama, koordineerima ja täiendama 
liikmesriikide kodanikukaitsealaseid 
meetmeid, et parandada loodusõnnetuste 
või inimtegevusest tingitud õnnetuste 
ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile 
reageerimise süsteemide tulemuslikkust.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Laiendada tuleb hädaabi 
eelpaigutuse suutlikkust, et muuta liidu 
õnnetustele reageerimist kiiremaks. Liidu 
jätkuv rahaline toetus oleks siinjuures 
hädavajalik selleks, et luua laod/keskused, 
misläbi oleks tagatud tõhusus kiiruse, 
kvaliteedi ja kulutasuvuse seisukohast. 
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Seda arvestades oleks liidul otstarbekas 
kasutada liidu äärepoolseimaid piirkondi 
ning ülemeremaid ja -territooriume 
ainuõiguseta tugibaasidena, et 
võimaldada elutähtsate toodete ja 
logistika eelpaigutust, mis teeks 
lihtsamaks Euroopa inim- ja 
materiaalsete ressursside 
kasutuselevõtmise kiireloomulise 
humanitaarsekkumise korral väljaspool 
liitu.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et suurendada rahvusvahelise 
kodanikukaitsealase töö sidusust, peaks 
mehhanism hõlbustama ja toetama 
meetmeid, mida liikmesriigid ning liit kui 
tervik sel eesmärgil rakendavad. Kui 
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon osaleb 
kolmandates riikides toimuvatel 
abimissioonidel, siis täidab 
üldkoordinaatori ülesandeid tema. 
Mehhanismi alusel pakutavat abi tuleks 
koordineerida Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni ning muude asjaomaste 
rahvusvaheliste osalistega, et kasutada 
võimalikult hästi ära kättesaadavaid 
ressursse ning vältida mittevajalikku 
topelttööd. Kodanikukaitseabi tõhusam 
koordineerimine mehhanismi kaudu on 
eeltingimus üldise koordineerimise 
toetamiseks ning liidu tervikliku panuse 
tagamiseks üldisesse abiprojekti. 
Suurõnnetuste puhul, kui abi antakse nii 
mehhanismi kaudu kui ka nõukogu 
20. juuni 1996. aasta määruse (EÜ) 
nr 1257/96 (humanitaarabi kohta) alusel, 
peaks komisjon tagama liidu üldise 
reageerimise tõhususe, ühtsuse ja
vastastikuse täiendavuse vastavalt Euroopa 

(15) Selleks et suurendada rahvusvahelise 
kodanikukaitsealase töö sidusust, peaks 
mehhanism hõlbustama ja toetama 
meetmeid, mida liikmesriigid ning liit kui 
tervik sel eesmärgil rakendavad. Suurem 
osa ELi kodanikukaitsemehhanismi 
raames võetavatest meetmetest 
rakendatakse väljaspool liitu ning 
peamiselt arenguriikides. Kui Ühinenud 
Rahvaste Organisatsioon osaleb 
kolmandates riikides toimuvatel 
abimissioonidel, siis täidab 
üldkoordinaatori ülesandeid tema. 
Mehhanismi alusel pakutavat abi tuleks 
koordineerida Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni ning muude asjaomaste 
rahvusvaheliste osalistega, et kasutada 
võimalikult hästi ära kättesaadavaid 
ressursse ning vältida mittevajalikku 
topelttööd. Kodanikukaitseabi tõhusam 
koordineerimine mehhanismi kaudu on 
eeltingimus üldise koordineerimise 
toetamiseks ning liidu tervikliku panuse 
tagamiseks üldisesse abiprojekti. 
Suurõnnetuste puhul, kui abi antakse nii 
mehhanismi kaudu kui ka nõukogu 20. 
juuni 1996. aasta määruse (EÜ) nr 1257/96 
(humanitaarabi kohta) alusel, peaks 
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konsensusele humanitaarabi valdkonnas. komisjon tagama liidu üldise reageerimise 
tõhususe, ühtsuse ja vastastikuse 
täiendavuse vastavalt Euroopa 
konsensusele humanitaarabi valdkonnas.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kui kodanikukaitseoperatsioonide 
toetuseks peetakse asjakohaseks sõjaliste 
vahendite kasutamist, siis peaks järgima
sõjaväega tehtavas koostöös korda, 
menetlusi ja kriteeriume, mille nõukogu 
või selle pädevad organid on kehtestanud, 
et teha mehhanismile kättesaadavaks 
kodanikuühiskonna kaitsega seonduvad 
sõjalised vahendid.

(19) Sõjaliste vahendite kasutamine võib 
osutuda looduskatastroofide korral 
humanitaarabi andmise jaoks väga 
oluliseks. Kui 
kodanikukaitseoperatsioonide toetuseks 
peetakse viimase võimalusena
asjakohaseks sõjaliste vahendite 
kasutamist, siis tuleb sõjaväega tehtavas 
koostöös järgida korda, menetlusi ja 
kriteeriume, mille nõukogu või selle 
pädevad organid on kehtestanud, samuti 
tuleb järgida suuniseid sõjaliste ja 
kodanikukaitse vahendite kasutamise 
kohta suurõnnetuste puhul teostatavate 
päästeoperatsioonide raames (nn Oslo 
suunised, versioon 1.1, 2007) ning 
suuniseid militaar- ja 
tsiviilkaitsevarustuse kasutamise kohta 
päästeoperatsioonide raames katastroofi 
korral (MCDA suunised, versioon I, 
2006), et teha mehhanismile 
kättesaadavaks kodanikuühiskonna 
kaitsega seonduvad sõjalised vahendid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „õnnetus” – olukord, millel on või võib 
olla kahjulik mõju inimestele, keskkonnale 
või varale;

1. „õnnetus” – inimtegevusest või 
loodusnähtustest tingitud olukord, millel 
on või võib olla kahjulik mõju inimestele, 
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keskkonnale või varale;

Selgitus

Oluline on eristada inimtegevusest tingitud õnnetusi (poliitilised rahutused, relvastatud 
konfliktid) ning loodusnähtustest põhjustatud õnnetusi, kuna probleemid ja abi andmise 
eeskirjad (humanitaarabi ja kodanikukaitse puhul) on sõltuvalt kontekstist erinevad.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon ja liikmesriigid teevad 
kindlaks ja tagavad koostoime 
mitterahalise abi ning ELi ja liikmesriikide 
humanitaarabi vahendite vahel 
hädaolukordadele reageerimise 
operatsioonide kavandamisel väljaspool 
liitu.

2. Komisjon ja liikmesriigid teevad 
kindlaks ja tagavad koostoime 
mitterahalise abi ning ELi ja liikmesriikide 
humanitaarabi vahendite vahel 
hädaolukordadele reageerimise 
operatsioonide kavandamisel väljaspool 
liitu ning humanitaarkriiside 
lahendamisel.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid ja komisjon tagavad 
Euroopa hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkust kasutavate operatsioonide 
piisava nähtavuse.

8. EL teeb oma kohalolu ja tegevuse 
selgelt nähtavaks; liikmesriigid ja 
komisjon tagavad Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise suutlikkust 
kasutavate operatsioonide ning nendel 
operatsioonidel osalevate inimeste ja 
sõidukite piisava nähtavuse, eelkõige 
riiklike ja Euroopa embleemide 
kasutamise abil.
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Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) töötab välja mehhanismi raames 
korraldatud missioonidel, õppustel ja 
koolitustel saadud kogemuste, sealhulgas 
asjakohaste ennetuse, valmisoleku ja 
reageerimise aspektide programmi, levitab 
ja vajaduse korral rakendab neid kogemusi;

(d) töötab välja mehhanismi raames 
korraldatud missioonidel (sh väljaspool 
ELi toimunud missioonidel), õppustel ja 
koolitustel saadud kogemuste, sealhulgas 
asjakohaste ennetuse, valmisoleku ja 
reageerimise aspektide programmi, levitab 
ja vajaduse korral rakendab neid kogemusi;

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) suhtleb kõigi asjaomaste osalejatega, 
eelkõige mehhanismi raames toimuvate 
abimissioonide lõppetapis, et hõlbustada 
sujuvat üleandmist. 

(e) suhtleb kõigi asjaomaste osalejatega, 
eelkõige mehhanismi raames toimuvate 
abimissioonide lõppetapis, et hõlbustada 
sujuvat üleandmist; toetab hädaabi, 
taastamis- ja arendustegevuse suuremat 
kooskõlastamist humanitaar- ja 
arenguabi andvate osalistega.

Selgitus

Sageli jäävad humanitaarabi andmise ja arendamistegevuse vahele lüngad ning vajaka jääb 
nii kooskõlastamisest kui täiendavusest. Hädaolukorras rakendatav kodanikukaitse võib 
aidata sidusust tõhustada ning selle raames võetavad meetmed võivad sisse juhatada 
arendustegevuse etapi.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 16 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Taotletakse koostoimet muude liidu 11. Taotletakse koostoimet muude liidu 
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vahenditega, eelkõige määruse (EÜ)
nr 1257/96 raames rahastatavate 
meetmetega.

vahenditega, eelkõige nõukogu 20. juuni 
1996. aasta määruse (EÜ) nr 1257/96
(humanitaarabi kohta) raames 
rahastatavate meetmetega. Käesoleva 
otsuse alusel võetavaid meetmeid, mis on 
käesoleva otsuse alusel 
rahastamiskõlbulikud, ei tohi rahastada 
nimetatud humanitaarabi käsitleva 
määruse alusel.

Muudatusettepanek 11

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. Käesoleva otsuse rakendamise 
lähtesumma ajavahemikuks 2014–2020 on 
jooksevhindades [...].

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

Sellest summast 50% saadakse 
finantsraamistiku rubriigist 3 „Turvalisus 
ja kodakondsus” ning 50% rubriigist 4 „EL 
kui ülemaailmne partner”.

Selgitus

Le coût total des interventions en dehors de l'Union sera en hausse dans la période 2014-
2020 en raison: 

(1) du taux de cofinancement des frais de transports et de la logistique plus élevé prévu à 
l'article 23 de la présente décision, 

(2) du renforcement des actions dans les domaines de la prévention et de la préparation, 

(3) de l'extension des actions prévues aux articles 20 et 21 (a) à (f) aux pays relevant de la 
politique européenne de voisinage, aux pays candidats potentiels ne participant pas au 
mécanisme, ainsi que, comme proposé par le rapporteur, au cas par cas, aux pays en voie de 
développement les moins avancés. 

En outre, ces dernières années, la majorité des interventions de la protection civile de l'UE 
s'est déroulée en dehors de l'Union, principalement dans des pays en voie de développement. 
Les enveloppes financières pour la période 2014 - 2020 doivent refléter cette réalité.
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Muudatusettepanek 12

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.
Kolmandates riikides humanitaarkriiside 
lahendamisel osutatava abi korral tagab 
komisjon käesoleva otsuse alusel 
rahastatud meetmete ja määruse (EÜ) 
nr 1257/96 alusel rahastatud meetmete 
vastastikuse täiendavuse ja sidususe.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 26 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui mehhanismi alusel antav abi aitab 
liidul osutada laiemat abi 
humanitaarvaldkonnas, siis peavad 
käesoleva otsuse alusel rahalist abi saavad 
meetmed olema kooskõlas Euroopa 
humanitaarabi valdkonna konsensuses 
osutatud humanitaarpõhimõtetega.

3. Kui mehhanismi alusel antav abi aitab 
liidul osutada abi humanitaarvaldkonnas,
eriti keerukate hädaolukordade puhul, siis 
peavad käesoleva otsuse alusel rahalist abi 
saavad meetmed olema kooskõlas Euroopa 
humanitaarabi valdkonna konsensuses 
osutatud humanitaarpõhimõtetega.
Euroopa hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkuse vahendite kasutamine peab 
lähtuma kindlaks tehtud vajadustest ning 
olema kooskõlas kodanikukaitse ning 
sõjaliste ressursside ja vahendite 
kasutamise põhimõtetega, nagu need on 
määratletud Euroopa humanitaarabi 
valdkonna konsensuses.

Selgitus

Humanitaarabi meetmed ja kodanikukaitse peavad lähtuma humanitaarabi põhimõtete 
(neutraalsus, erapooletus, sõltumatus ja humaansus) austamisest ning vajaduste hindamisel 
põhinevast sekkumisest. Eriti oluline on see keerukate hädaolukordade puhul, mille käigus 
võib eri osaliste vahel tekkida segadusi, mis võib omakorda muuta abi andmise ja elanikeni 
jõudmise keeruliseks.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 28 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 20 ja artikli 21 punktides a–f 
osutatud rahalist abi võib anda ka Euroopa 
naabruspoliitikaga hõlmatud riikidele ning
samuti mehhanismis mitteosalevatele 
potentsiaalsetele kandidaatriikidele.

2. Artiklis 20 ja artikli 21 punktides a–f 
osutatud rahalist abi võib anda ka Euroopa 
naabruspoliitikaga hõlmatud riikidele,
samuti mehhanismis mitteosalevatele 
potentsiaalsetele kandidaatriikidele ning 
üksikjuhtumite kaupa ka vähim arenenud 
riikidele kooskõlas arengumaades 
katastroofiohu vähendamise toetamist 
käsitleva strateegiaga1.

_______________

1 Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile „Arengumaades 
katastroofiohu vähendamise toetamist 
käsitlev ELi strateegia”, 23.2.2009. 
COM(2009)0084 final.

Selgitus

Otsusega tuleks konkreetsetel juhtudel võimaldada ennetus- ja ettevalmistusmeetmete 
rahastamist ka vähim arenenud riikides, näiteks Haitil, kus tuleb sageli ette 
looduskatastroofe.
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