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Muudatusettepanek 38
Oreste Rossi

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) 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 ja täiendama liikmesriikide 
kodanikukaitsealaseid meetmeid riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil, et 
parandada loodusõnnetuste või 
inimtegevusest tingitud õnnetuste 
ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile 
reageerimise süsteemide tulemuslikkust.

Or. it

(Vt ELi toimimise lepingu artikli 196 lõige 1.) 

Muudatusettepanek 39
Philippe Juvin

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 

(1) Viimastel aastatel on loodusõnnetused 
ja inimtegevusest tingitud õnnetused 
märkimisväärselt sagenenud ja raskenenud.
Tulevikus võivad eelkõige kliimamuutuste 
ning mitme loodusliku ja tehnoloogilise 
ohu võimaliku vastasmõju tõttu toimuvad 
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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.

õnnetused oma kaugeleulatuvate ja 
pikaajaliste tagajärgedega olla tõenäoliselt 
veelgi äärmuslikumad ja keerulisemad. 
Seetõttu tuleb viivitamata kõrvale jätta 
igale juhtumile eraldi lähenev 
koordineerimissüsteem ja liikuda tõhusa, 
integreeritud lähenemisviisil põhineva 
Euroopa õnnetuste ohjamise mehhanismi 
suunas. Liit peab toetama, koordineerima 
ja täiendama liikmesriikide 
kodanikukaitsealaseid meetmeid, et 
parandada loodusõnnetuste või 
inimtegevusest tingitud õnnetuste 
ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile 
reageerimise süsteemide tulemuslikkust.

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) ELi kodanikukaitsemehhanismiga 
tuleks eelkõige kaitsta inimesi, aga ka 
keskkonda ja vara, sealhulgas 
kultuuripärandit, ELis või väljaspool seda 
toimuvate loodusõnnetuste ja
inimtegevusest tingitud õnnetuste, 
sealhulgas terrorismiaktide ning 
tehnoloogiliste, kiirgus- ja 
keskkonnaõnnetuste, merereostuse ja 
ägedate rahvatervisega seotud 
kriisiolukordade vastu. Kodanikukaitset ja 
muud hädaolukordadele suunatud abi võib 
taotleda kõigi kõnealuste õnnetuste puhul, 
et täiendada kannatanud riigi 
reageerimisvõimet.

(3) ELi kodanikukaitsemehhanismiga 
tuleks eelkõige kaitsta inimesi, aga ka 
keskkonda ja vara, sealhulgas 
kultuuripärandit, ELis või väljaspool seda 
toimuvate loodusõnnetuste või
inimtegevusest tingitud õnnetuste, 
sealhulgas terrorismiaktide ning 
tehnoloogiliste, kiirgus- ja 
keskkonnaõnnetuste, merereostuse ja 
ägedate rahvatervisega seotud 
kriisiolukordade vastu. Kodanikukaitset ja 
muud hädaolukordadele suunatud abi võib 
taotleda kõigi kõnealuste õnnetuste puhul, 
et täiendada kannatanud riigi 
reageerimisvõimet.

Or. it
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Muudatusettepanek 41
Philippe Juvin, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) ELi kodanikukaitsemehhanismiga 
tuleks eelkõige kaitsta inimesi, aga ka 
keskkonda ja vara, sealhulgas 
kultuuripärandit, ELis või väljaspool seda 
toimuvate loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest tingitud õnnetuste, 
sealhulgas terrorismiaktide ning 
tehnoloogiliste, kiirgus- ja 
keskkonnaõnnetuste, merereostuse ja 
ägedate rahvatervisega seotud 
kriisiolukordade vastu. Kodanikukaitset ja 
muud hädaolukordadele suunatud abi võib 
taotleda kõigi kõnealuste õnnetuste puhul, 
et täiendada kannatanud riigi 
reageerimisvõimet.

(3) ELi kodanikukaitsemehhanismiga 
tuleks eelkõige kaitsta inimesi, aga ka 
keskkonda ja vara, sealhulgas 
kultuuripärandit, ELis või väljaspool seda 
toimuvate loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest tingitud õnnetuste, 
sealhulgas maavärinate ja tsunamide,
tulekahjude ja metsatulekahjude, 
üleujutuste ja maalihete, terrorismiaktide 
ning tehnoloogiliste, tööstus- ja 
kiirgusõnnetuste, merereostuse ja ägedate 
rahvatervisega seotud kriisiolukordade 
(pandeemiate) vastu. Kodanikukaitset ja 
muud hädaolukordadele suunatud abi võib 
taotleda kõigi kõnealuste õnnetuste puhul, 
et täiendada kannatanud riigi 
reageerimisvõimet.

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 222 kohaselt tegutsevad liit ja selle 
liikmesriigid üheskoos solidaarselt, kui 
liikmesriiki tabab terrorirünnak või kui ta 
langeb loodusõnnetuse või inimtegevusest 
tingitud õnnetuse ohvriks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 43
Oreste Rossi

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 
väljendust, tagades praktilise ja õigeaegse 
panuse õnnetuste ennetamisesse ja nendeks 
valmisolekusse ning suurõnnetustele ja 
nende ohule reageerimisse. Seepärast ei 
mõjuta käesolev otsus liikmesriikide või 
nende piirkondade vastastikuseid õigusi ja 
kohustusi, mis tulenevad otsuses hõlmatud 
teemadega seotud kahe- või 
mitmepoolsetest lepingutest või 
kokkulepetest, ega ka liikmesriikide 
vastutust kaitsta oma territooriumil inimesi, 
keskkonda ja vara. Sel juhul peaks 
liikmesriigi osalemine mehhanismis 
olema vabatahtlik.

Or. it

Muudatusettepanek 44
Alda Sousa

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 

(4) Kodanikukaitsemehhanism kujutab 
endast Euroopa solidaarsuse nähtavat 
väljendust, tagades praktilise, 
integreeritud, tulemusliku 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 
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kaitsta oma territooriumil inimesi, 
keskkonda ja vara.

lepingutest, ega ka liikmesriikide vastutust 
kaitsta oma territooriumil inimesi, 
keskkonda ja vara.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Alojz Peterle

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 
väljendust, tagades praktilise ja õigeaegse 
panuse õnnetuste ennetamisesse ja nendeks 
valmisolekusse ning suurõnnetustele ja 
nende ohule reageerimisse. Kuna aga 
inimeste, keskkonna ja vara kaitse 
õnnetuste eest liikmesriikide 
territooriumil ja oma õnnetuste ohjamise 
süsteemide piisava võimekuse tagamine 
on peamiselt liikmesriikide ülesanne, ei 
tohiks käesolev otsus mõjutada
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.

Or. sl

Selgitus

Muudatusettepanekuga rõhutatakse asjaolu, et kodanikukaitse eest vastutavad peamiselt 
liikmesriigid.

Muudatusettepanek 46
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4
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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 
väljendust ja aitab tagada 
solidaarsusklausli rakendamise, 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.

Or. el

Muudatusettepanek 47
Alda Sousa

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. 
Seepärast peaks mehhanism hõlmama 
üldist raamistikku nendest kavadest 
teavitamiseks ja nende rakendamiseks, 
kuivõrd komisjon peaks töötama välja 
üldised suunised, mis hõlbustaksid 
liikmesriikide riskijuhtimiskavade 
võrdlemist ja lõimimist.

Or. en
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Muudatusettepanek 48
Philippe Juvin

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
ja integreeritud poliitikaraamistikku, mille 
eesmärk on saavutada kõrgetasemeline 
kaitse õnnetuste vastu ja vastupanuvõime 
neile ning võime õnnetustele reageerida, 
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.

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Jolanta Emilia Hibner

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-, 

(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-, 
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valmisoleku- ja reageerimismeetmeid. 
Seepärast peaks mehhanism hõlmama 
üldist raamistikku nendest kavadest 
teavitamiseks ja nende rakendamiseks.

valmisoleku- ja reageerimismeetmeid. 
Seepärast peaks mehhanism hõlmama 
üldist raamistikku nendest kavadest 
teavitamiseks ja nende rakendamiseks. 
Komisjon peaks koostöös liikmesriikidega 
töötama välja üksikasjalikud suunised 
liikmesriikide koostatud 
riskijuhtimiskavade võrdlemiseks ja 
toetama nende kavadega seoses heade 
tavade vahetamist. 

Or. pl

Muudatusettepanek 50
Satu Hassi

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 
komisjoni teatise „Ühenduse lähenemisviis 
loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud 
katastroofide ennetamisele” kohta.

(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 
komisjoni teatise „Ühenduse lähenemisviis 
loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud 
katastroofide ennetamisele” kohta, võttes 
sealhulgas nõuetekohaselt arvesse 
kliimamuutuste tõenäolist mõju ja 
vajadust asjakohaste kohanemismeetmete 
järele.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Ennetustegevus on õnnetustevastases (7) Tõhusad ennetusmeetmed on 
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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 komisjoni teatise „Ühenduse 
lähenemisviis loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest tingitud katastroofide 
ennetamisele” kohta.

üliolulised elanikkonna tõhusaks 
kaitsmiseks õnnetuste vastu. 
Ennetustegevus nõuab edasisi meetmeid, 
nagu on sätestatud nõukogu 30. novembri 
2009. aasta järeldustes ning Euroopa 
Parlamendi 21. septembri 2010. aasta 
resolutsioonis komisjoni teatise „Ühenduse 
lähenemisviis loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest tingitud katastroofide 
ennetamisele” kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 52
Philippe Juvin

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 ja tulevasi teabe- ja 
telekommunikatsiooniallikaid ja -
süsteeme.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Mehhanism peaks hõlmama üldist 
poliitikaraamistikku, mille eesmärk on 
pidevalt parandada 

(10) Mehhanism peaks hõlmama üldist 
poliitikaraamistikku, mille eesmärk on 
pidevalt parandada 
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kodanikukaitsesüsteemide, spetsialistide ja 
kodanike valmisolekut liidus. See hõlmab 
õnnetuste ennetamise, nendeks 
valmisoleku ja neile reageerimise alaseid 
koolitusprogramme ja -võrgustikku liidu ja 
liikmesriikide tasandil, nagu on sätestatud 
nõukogu 14. novembri 2008. aasta 
järeldustes suurõnnetustele reageerimise 
Euroopa koolituse korra kohta.

kodanikukaitsesüsteemide, spetsialistide ja 
kodanike valmisolekut liidus. See hõlmab 
õnnetuste ennetamise, nendeks 
valmisoleku ja neile reageerimise alaseid 
koolitusprogramme ja hädaolukordade 
ohjamise alase koolituse võrgustikku liidu 
ja liikmesriikide tasandil, nagu on 
sätestatud nõukogu 14. novembri 
2008. aasta järeldustes suurõnnetustele 
reageerimise Euroopa koolituse korra 
kohta. Seda võrgustikku võiks arendada ja 
selle üle järelevalvet teostada Euroopa 
kodanikukaitse ja humanitaarmeetmete 
koolituskeskus. 

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Lisaks peaks Euroopa 
kodanikukaitse mehhanismi aluseks 
olema põhimõte, et liikmesriigid 
spetsialiseeruvad ühe või mitme riski 
juhtimisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Mehhanism peaks võimaldama 
mobiliseerida abimissioone ja lihtsustada 
nende koordineerimist. Tugevdatud 

(13) Mehhanism peaks võimaldama 
mobiliseerida abimissioone ja lihtsustada 
nende koordineerimist. Tugevdatud 
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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.

koostöö peaks põhinema liidu struktuuril, 
mis koosneb hädaolukordadele 
reageerimise keskusest, Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkusest liikmesriikide varem 
vabatahtlikkuse alusel eraldatud vahendite 
näol, koolitatud hädaolukordade ohjamise
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.

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Liidu õnnetustele reageerimise 
võime olulisteks osadeks on ELi 
äärepoolseimad piirkonnad ning 
ülemeremaad ja -territooriumid. Nende 
territooriumide, riikide ja piirkondade abil 
on ELi alad ja elanikkond kohal kogu 
maailmas, ning neid tuleks kasutada 
tugibaasidena, et võimaldada logistika ja 
ressursside eelpaigutust. 

Or. fr

Muudatusettepanek 57
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Liikmesriike innustatakse töötama 
välja piirkondlikku lähenemisviisi selleks, 
et tagada suutlikkus lisaks Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkusele. Piirkondlike ja kohalike 
valitsuste vaheline koostöö peaks 
hõlbustama tõhusat ettevalmistust ja 
reageerimist, tagades väheste vahendite 
tõhusa kasutamise ja kasutades muu 
hulgas iga valitsustasandi käsutuses 
olevate vahendite ja vabatahtlikkuse 
alusel eraldatud ressursside kohta 
avaldatud andmeid. Kui liikmesriigid 
valivad selle lähenemisviisi, peaks 
komisjon olema valmis andma abi ja 
toetust.

Or. en

Selgitus

Komisjon kavatseb võrrelda riskijuhtimiskavasid ja luua Euroopa hädaolukordadele 
reageerimise suutlikkus, et kõrvaldada kogu Euroopa Liidus esinevad suutlikkuse alased 
puudujäägid ja vead. Nende puudujääkide kõrvaldamisel võib ELi lähenemisviis osutuda liiga 
tülikaks mõnel sellisel juhul, kui piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused võiksid koostööd 
tehes ja ressursse ühendades probleemi lahendada. Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt tuleks 
seda ergutada, kuid see ei peaks olema kohustuslik.

Muudatusettepanek 58
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Liikmesriikide mitmesuguseid 
alalisi rajatisi kogu maailmas, eelkõige 
sõjaväebaase ja platvorme, tuleks ka 
kasutada tugibaasidena, et võimaldada 
logistika ja ressursside eelpaigutust ja 
õnnetustele reageerimise operatsioone.
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Or. fr

Muudatusettepanek 59
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

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 
konsensusele humanitaarabi valdkonnas.

(15) Selleks et suurendada rahvusvahelise 
kodanikukaitsealase töö sidusust, peaks 
mehhanism hõlbustama ja toetama 
meetmeid, mida liikmesriigid ning liit kui 
tervik sel eesmärgil rakendavad. 
Kolmandate riikide 
rahastamisettepanekute eelnõud tuleks 
edastada liikmesriikidele. 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 
konsensusele humanitaarabi valdkonnas.

Or. en
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Muudatusettepanek 60
Philippe Juvin

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 
konsensusele humanitaarabi valdkonnas.

(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, eelkõige 
valitsusväliste 
humanitaarorganisatsioonidega, 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, samuti valitsusväliste 
humanitaarorganisatsioonide 
nõuetekohase arvesse võtmise ja 
kaasamise vastavalt Euroopa konsensusele 
humanitaarabi valdkonnas.

Or. fr
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Muudatusettepanek 61
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16

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 ühendamisel ning 
vajaduse korral ja teatavatel tingimustel 
osalema täiendavate transpordivõimaluste 
rahastamisel. Kui õnnetus juhtub 
väljaspool ELi territooriumit, tuleks 
transpordivõimaluste kättesaadavuses 
arvesse võtta olemasolevaid süsteeme 
(ÜRO, NATO ja liikmesriigid).

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Alda Sousa

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) Kui kodanikukaitseoperatsioonide 
toetuseks peetakse viimase võimalusena
vajalikuks sõjaliste vahendite kasutamist 
tsiviiljärelevalve all ja tagatakse samas, et 
katastroofiabi ei allutataks kunagi 
kaubanduslikele, poliitilistele või 
strateegilistele kaalutlustele, siis peaks 
järgima sõjaväega tehtavas koostöös korda, 
menetlusi ja kriteeriume, mille nõukogu 
või selle pädevad organid on kehtestanud 
vastavalt Oslo suunistele, et teha 
mehhanismile kättesaadavaks 
kodanikuühiskonna kaitsega seonduvad 
sõjalised vahendid.
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Or. en

Muudatusettepanek 63
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Käesoleva otsuse sätete 
täiendamiseks tuleks delegeerida 
komisjonile volitused võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu õigusakte, millega kehtestatakse 
kord riikide liitumiseks mehhanismiga ja 
nende sealt lahkumiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 64
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Kodanikukaitse rahastamisvahendiga 
seotud kulude hüvitamine, 
riigihankelepingute sõlmimine ja toetuste 
andmine peaks toimuma vastavalt nõukogu 
25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust (edaspidi 
„finantsmäärus”). Kodanikukaitsealase 
tegevuse eripära tõttu tuleks sätestada, et 
toetusi võib anda ka eraõiguslikele 
isikutele. Samuti on oluline, et nimetatud 
määruse eeskirjad oleksid täidetud, 
eelkõige seoses selles sätestatud 
säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe 
põhimõtetega.

(29) Kodanikukaitse rahastamisvahendiga 
seotud kulude hüvitamine, 
riigihankelepingute sõlmimine ja toetuste 
andmine peaks toimuma vastavalt nõukogu 
25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust (edaspidi 
„finantsmäärus”). Samuti on oluline, et 
nimetatud määruse eeskirjad oleksid 
täidetud, eelkõige seoses selles sätestatud 
tõhususe ja mõjususe põhimõtetega.
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Or. en

Muudatusettepanek 65
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu 
kodanikukaitsemehhanismi (edaspidi 
„mehhanism”) eesmärk on toetada, 
koordineerida ja täiendada liikmesriikide 
meetmeid kodanikukaitse vallas, 
parandades loodusõnnetuste või 
inimtegevusest tingitud õnnetuste 
ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile 
reageerimise süsteemide tõhusust.

1. Euroopa Liidu 
kodanikukaitsemehhanismi (edaspidi 
„mehhanism”) eesmärk on tugevdada
liikmesriikide ja liidu vahelist koostööd
kodanikukaitse vallas, et parandada
loodusõnnetuste või inimtegevusest 
tingitud õnnetuste ennetamise, nendeks 
valmisoleku ja neile reageerimise 
süsteemide tõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu 
kodanikukaitsemehhanismi (edaspidi 
„mehhanism”) eesmärk on toetada, 
koordineerida ja täiendada liikmesriikide 
meetmeid kodanikukaitse vallas, 
parandades loodusõnnetuste või 
inimtegevusest tingitud õnnetuste 
ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile 
reageerimise süsteemide tõhusust.

1. Euroopa Liidu 
kodanikukaitsemehhanismi (edaspidi 
„mehhanism”) eesmärk on toetada ja 
täiendada liikmesriikide meetmeid 
kodanikukaitse vallas riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil, 
parandades loodusõnnetuste või 
inimtegevusest tingitud õnnetuste 
ennetamise ja õnnetuste eest kaitsmise
süsteemide tõhusust.

Or. it

(Vt ELi toimimise lepingu artikli 196 lõige 1.) 



PE496.667v03-00 20/57 AM\916467ET.doc

ET

Muudatusettepanek 67
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu 
kodanikukaitsemehhanismi (edaspidi 
„mehhanism”) eesmärk on toetada, 
koordineerida ja täiendada liikmesriikide 
meetmeid kodanikukaitse vallas, 
parandades loodusõnnetuste või 
inimtegevusest tingitud õnnetuste 
ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile 
reageerimise süsteemide tõhusust.

1. Euroopa Liidu 
kodanikukaitsemehhanismi (edaspidi 
„mehhanism”) eesmärk on toetada, 
koordineerida ja täiendada liikmesriikide 
meetmeid kodanikukaitse vallas, 
parandades loodusõnnetuste või 
inimtegevusest tingitud õnnetuste 
ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile 
reageerimise ELi integreeritud süsteemide 
tõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu 
kodanikukaitsemehhanismi (edaspidi 
„mehhanism”) eesmärk on toetada, 
koordineerida ja täiendada liikmesriikide 
meetmeid kodanikukaitse vallas, 
parandades loodusõnnetuste või 
inimtegevusest tingitud õnnetuste 
ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile 
reageerimise süsteemide tõhusust.

1. Euroopa Liidu 
kodanikukaitsemehhanismi (edaspidi 
„mehhanism”) eesmärk on toetada, 
koordineerida ja täiendada liikmesriikide 
meetmeid kodanikukaitse vallas. Selle 
eesmärk on tugevdada koostööd ja 
lihtsustada kooskõlastamist, et parandada
loodusõnnetuste või inimtegevusest 
tingitud õnnetuste ja hädaolukordade
ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile 
reageerimise süsteemide tõhusust.

Or. en



AM\916467ET.doc 21/57 PE496.667v03-00

ET

Muudatusettepanek 69
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mehhanismi abiga tagatakse eelkõige 
inimeste, aga ka keskkonna ja vara, 
sealhulgas kultuuripärandi kaitse 
loodusõnnetuste või inimtegevusest 
tingitud õnnetuste eest, sealhulgas 
terrorismiaktide ning tehnoloogiliste, 
kiirgus- ja keskkonnaõnnetuste, 
merereostuse ning ägedate tervisega seotud 
hädaolukordade eest nii liidus kui ka 
väljaspool seda.

2. Mehhanismi abiga tagatakse eelkõige 
inimeste, aga ka keskkonna ja vara, 
sealhulgas kultuuripärandi kaitse 
loodusõnnetuste või inimtegevusest 
tingitud õnnetuste eest, sealhulgas 
terrorismiaktide ja nende tagajärgede ning 
tehnoloogiliste, kiirgus- ja 
keskkonnaõnnetuste, merereostuse ning 
ägedate tervisega seotud hädaolukordade 
eest nii liidus kui ka väljaspool seda.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mehhanismi abiga tagatakse eelkõige 
inimeste, aga ka keskkonna ja vara, 
sealhulgas kultuuripärandi kaitse 
loodusõnnetuste või inimtegevusest 
tingitud õnnetuste eest, sealhulgas 
terrorismiaktide ning tehnoloogiliste, 
kiirgus- ja keskkonnaõnnetuste, 
merereostuse ning ägedate tervisega seotud 
hädaolukordade eest nii liidus kui ka 
väljaspool seda.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepanek 71
Philippe Juvin, Gaston Franco
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mehhanismi abiga tagatakse eelkõige 
inimeste, aga ka keskkonna ja vara, 
sealhulgas kultuuripärandi kaitse 
loodusõnnetuste või inimtegevusest 
tingitud õnnetuste eest, sealhulgas 
terrorismiaktide ning tehnoloogiliste, 
kiirgus- ja keskkonnaõnnetuste, 
merereostuse ning ägedate tervisega seotud 
hädaolukordade eest nii liidus kui ka 
väljaspool seda.

2. Mehhanismi abiga tagatakse eelkõige 
inimeste, aga ka keskkonna ja vara, 
sealhulgas kultuuripärandi kaitse 
loodusõnnetuste või inimtegevusest 
tingitud õnnetuste eest, sealhulgas 
maavärinate ja tsunamide, tulekahjude ja
metsatulekahjude, üleujutuste ja 
maalihete, terrorismiaktide ning 
tehnoloogiliste, tööstus- ja 
kiirgusõnnetuste, merereostuse ning 
ägedate tervisega seotud hädaolukordade 
(pandeemiate) eest nii liidus kui ka 
väljaspool seda.

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liidu sekkumine tõstab liikmesriikide 
ennetus-, valmisoleku- ja 
reageerimisvõimet, et vastu seista 
suurõnnetustele, minimeerides inimkaotusi 
ja materiaalset kahju. Käesoleva otsuse 
eesmärki ei suuda liikmesriigid üksinda 
tegutsedes täiel määral saavutada ning 
kavandatava meetmete ulatuse või mõju 
tõttu saab selle paremini saavutada liidu 
tasandil.

3. Liidu sekkumine tõstab liikmesriikide 
ennetus-, valmisoleku- ja 
reageerimisvõimet, et vastu seista 
suurõnnetustele, vajaduse korral
minimeerides inimkaotusi ja materiaalset 
kahju. Käesoleva otsuse eesmärki ei suuda 
liikmesriigid alati üksinda tegutsedes täiel 
määral saavutada ning kavandatava 
meetmete ulatuse või mõju tõttu saab selle 
mõnikord paremini saavutada liidu 
tasandil.

Or. en
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Muudatusettepanek 73
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liidu sekkumine tõstab liikmesriikide 
ennetus-, valmisoleku- ja 
reageerimisvõimet, et vastu seista 
suurõnnetustele, minimeerides inimkaotusi 
ja materiaalset kahju. Käesoleva otsuse 
eesmärki ei suuda liikmesriigid üksinda 
tegutsedes täiel määral saavutada ning 
kavandatava meetmete ulatuse või mõju 
tõttu saab selle paremini saavutada liidu 
tasandil.

3. Liidu sekkumise eesmärk on tõsta
liikmesriikide ennetus-, valmisoleku- ja 
reageerimisvõimet riiklikul, piirkondlikul 
ja kohalikul tasandil, et vastu seista 
suurõnnetustele, minimeerides inimkaotusi 
ja materiaalset kahju. Käesoleva otsuse 
eesmärki ei suuda liikmesriigid üksinda 
tegutsedes täiel määral saavutada ning 
kavandatava meetmete ulatuse või mõju 
tõttu saab selle paremini saavutada liidu 
tasandil.

Or. it

(Vt ELi toimimise lepingu artikli 196 lõige 1.) 

Muudatusettepanek 74
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liidu sekkumine tõstab liikmesriikide 
ennetus-, valmisoleku- ja 
reageerimisvõimet, et vastu seista 
suurõnnetustele, minimeerides inimkaotusi 
ja materiaalset kahju. Käesoleva otsuse 
eesmärki ei suuda liikmesriigid üksinda 
tegutsedes täiel määral saavutada ning 
kavandatava meetmete ulatuse või mõju 
tõttu saab selle paremini saavutada liidu 
tasandil.

3. Liidu sekkumine tõstab liikmesriikide 
ennetus-, valmisoleku- ja 
reageerimisvõimet, et vastu seista 
suurõnnetustele, minimeerides inimkaotusi, 
keskkonnaalast ja materiaalset kahju. 
Käesoleva otsuse eesmärki ei suuda 
liikmesriigid üksinda tegutsedes täiel 
määral saavutada ning kavandatava 
meetmete ulatuse või mõju tõttu saab selle 
paremini saavutada liidu tasandil.

Or. pt
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Muudatusettepanek 75
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liidu sekkumine tõstab liikmesriikide 
ennetus-, valmisoleku- ja 
reageerimisvõimet, et vastu seista 
suurõnnetustele, minimeerides inimkaotusi 
ja materiaalset kahju. Käesoleva otsuse 
eesmärki ei suuda liikmesriigid üksinda 
tegutsedes täiel määral saavutada ning 
kavandatava meetmete ulatuse või mõju 
tõttu saab selle paremini saavutada liidu
tasandil.

3. Liidu toetus-, kooskõlastus- ja 
täiendavad meetmed tõstavad
liikmesriikide ennetus-, valmisoleku- ja 
reageerimisvõimet, et vastu seista 
suurõnnetustele, minimeerides inimkaotusi 
ja materiaalset kahju. ELi tasandil on 
võimalik töötada selle nimel, et parandada 
mehhanismi tõhusust ja tulemuslikkust 
ning ressursse kiiremini mobiliseerida, 
samas kui iga liikmesriik säilitab ikka 
oma vastutuse. 

Or. de

Muudatusettepanek 76
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Mehhanism ei mõjuta liikmesriikide 
vastutust kaitsta oma territooriumil inimesi, 
keskkonda ja vara õnnetuste eest ning 
tagada hädaolukordade ohjamise 
süsteemide piisav suutlikkus, mis 
võimaldab neil nõuetekohaselt toime tulla 
sellise ulatuse ja olemusega õnnetustega, 
mida on mõistlikkuse piires võimalik ette 
näha ja milleks on võimalik ette 
valmistuda.

5. Mehhanism ei mõjuta liikmesriikide 
vastutust kaitsta oma territooriumil inimesi, 
keskkonda ja vara õnnetuste eest ning 
tagada hädaolukordade ohjamise 
süsteemide piisav suutlikkus, mis 
võimaldab neil nõuetekohaselt toime tulla 
sellise ulatuse ja olemusega õnnetustega, 
mida on mõistlikkuse piires võimalik ette 
näha ja milleks on võimalik ette
valmistuda, võttes samuti arvesse 
kliimamuutuste tõenäolist mõju ja 
vajadust asjakohaste kohanemismeetmete 
järele.

Or. en
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Muudatusettepanek 77
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Mehhanism ei mõjuta liikmesriikide 
vastutust kaitsta oma territooriumil 
inimesi, keskkonda ja vara õnnetuste eest 
ning tagada hädaolukordade ohjamise 
süsteemide piisav suutlikkus, mis 
võimaldab neil nõuetekohaselt toime tulla 
sellise ulatuse ja olemusega õnnetustega, 
mida on mõistlikkuse piires võimalik ette 
näha ja milleks on võimalik ette 
valmistuda.

5. Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 196 kohaselt lasub liikmesriikidel 
esmane vastutus selle eest, et kaitsta oma 
territooriumil inimesi, keskkonda ja vara 
õnnetuste eest. Liikmesriigid üksi tagavad 
selle, et hädaolukordade ohjamise 
süsteemid oleksid piisavalt suutlikud, mis 
võimaldab neil nõuetekohaselt toime tulla 
sellise ulatuse ja olemusega õnnetustega, 
mida on mõistlikkuse piires võimalik ette 
näha ja milleks on võimalik ette 
valmistuda.

Or. de

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 196 alusel ei tohi Euroopa Liit luua sõltumatut 
õnnetuste eest kaitsmise süsteemi.

Muudatusettepanek 78
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mehhanism ei mõjuta kohustusi, mis 
tulenevad Euroopa Liidu või Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asjaomastest 
kehtivatest õigusaktidest või kehtivatest 
rahvusvahelistest lepingutest.

3. Mehhanism ei mõjuta kohustusi, mis 
tulenevad: Euroopa Liidu või Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asjaomastest 
kehtivatest õigusaktidest, kehtivatest 
rahvusvahelistest lepingutest, sealhulgas 
liikmesriikide vahelistest lepingutest, või 
mitme liikmesriigi piirkondade vahelistest 
või liikmesriikide piirkondade ja 
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kolmandate riikide piirkondade vahelistest 
kehtivatest kodanikukaitselepingutest.

Or. it

Muudatusettepanek 79
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Mehhanismis osalemine 

1. Liikmesriigi või artikli 28 lõikes 1 
osutatud kolmanda riigi osalemine 
mehhanismis on vabatahtlik. Kõigil 
mehhanismis osalevatel liikmesriikidel või 
kolmandatel riikidel on õigus sellest 
lahkuda. 
2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29 a vastu delegeeritud 
õigusakte, et sätestada mehhanismiga 
liitumise ja sealt lahkumise kord.

Or. it

Muudatusettepanek 80
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat otsust kohaldatakse 
meetmete suhtes, mis võetakse Euroopa 
Liidus ja artiklis 28 osutatud riikides igat 
liiki õnnetuste ennetamiseks ja nendeks 
valmisolekuks.

1. Käesolevat otsust kohaldatakse liidu ja 
liikmesriikide vahelise üldise 
kodanikukaitsealase koostöö ja meetmete 
suhtes, mis võetakse Euroopa Liidus ja 
artiklis 28 osutatud riikides 
hädaolukordade ja igat liiki õnnetuste 
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ennetamiseks ja nendeks valmisolekuks.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat otsust kohaldatakse 
meetmete suhtes, millega aidatakse 
reageerida mis tahes liiki suurõnnetuse 
otsestele kahjulikele tagajärgedele liidus 
või väljaspool liitu, kui abitaotlus on 
esitatud kooskõlas kõnealuse otsusega.

2. Käesolevat otsust kohaldatakse 
meetmete suhtes, millega aidatakse 
reageerida mis tahes liiki suurõnnetuse 
otsestele kahjulikele tagajärgedele liidus 
või väljaspool liitu, kui abitaotlus on 
esitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat otsust kohaldatakse 
meetmete suhtes, millega aidatakse 
reageerida mis tahes liiki suurõnnetuse 
otsestele kahjulikele tagajärgedele liidus 
või väljaspool liitu, kui abitaotlus on 
esitatud kooskõlas kõnealuse otsusega.

2. Käesolevat otsust kohaldatakse 
meetmete suhtes, millega aidatakse 
reageerida mis tahes liiki suurõnnetuse 
otsestele kahjulikele tagajärgedele liidus 
või väljaspool liitu või artikli 28 lõikes 1 
osutatud riikides, kui sekkumise otsus on 
tehtud pärast kõnealuse otsusega 
kooskõlas oleva abitaotluse esitamist.

Or. it

Muudatusettepanek 83
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat otsust kohaldatakse 
meetmete ja soovituste suhtes, et anda 
kannatada saanud piirkondades õnnetuste 
ohjamiseks tehnilist abi.
Institutsioonidevahelise kooskõlastamise 
abil hõlbustatakse elujärje ja majanduse 
taastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva otsusega võetakse arvesse 
eraldatud, äärepoolseimate ja muude liidu 
piirkondade või saarte erivajadusi õnnetuse 
korral.

3. Käesoleva otsusega võetakse arvesse 
eraldatud, äärepoolseimate ja muude liidu 
piirkondade või saarte, samuti liiduga 
assotsieerunud ülemeremaade ja -
territooriumide eeliseid ja erivajadusi 
õnnetuse korral.

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mehhanism toetab, koordineerib või
täiendab koostöö tugevdamist liidu ja
liikmesriikide vahel järgmiste 

1. Mehhanism toetab ja täiendab 
liikmesriikide püüdeid järgmiste 
erieesmärkide nimel:
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erieesmärkide nimel:

Or. en

Muudatusettepanek 86
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mehhanism toetab, koordineerib või
täiendab koostöö tugevdamist liidu ja 
liikmesriikide vahel järgmiste 
erieesmärkide nimel:

1. Mehhanism toetab ja täiendab 
operatiivkoostööd riigisiseste 
kodanikukaitsetalituste vahel järgmiste 
erieesmärkide nimel: 

Or. it

Muudatusettepanek 87
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) suurendada liidu valmisolekut 
õnnetustele reageerimiseks;

(b) suurendada liikmesriikide ja Euroopa 
Liidu valmisolekut õnnetustele 
reageerimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) suurendada liidu valmisolekut (b) suurendada liikmesriikide 
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õnnetustele reageerimiseks; kodanikukaitse personali valmisolekut 
õnnetustele reageerimiseks;

Or. it

(Vt ELi toimimise lepingu artikli 196 lõige 1.) 

Muudatusettepanek 89
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) suurendada liidu valmisolekut 
õnnetustele reageerimiseks;

(b) suurendada liikmesriikide valmisolekut 
õnnetustele reageerimiseks

Or. de

Muudatusettepanek 90
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kiirendada ja tõhustada 
hädaolukordadele reageerimise missioone
suurõnnetuste või nende ohu korral.

(c) kiirendada ja tõhustada meetmeid
õnnetuste või nende ohu korral.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) anda vajalikku tehnilist abi, 
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koordineerida abi ning suurendada 
tõhusust, hõlbustada inimeste 
tagasipöördumist ja omaalgatuslikku 
organiseerumist.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edusamme lõikes 1 sätestatud 
erieesmärkide saavutamiseks hinnatakse 
muu hulgas järgmiste näitajate abil:

välja jäetud

(a) edusammud õnnetuse ennetamise 
raamistiku rakendamisel, mida 
mõõdetakse liikmesriikide arvuga, kellel 
on õnnetuse ohjamise kava, nagu on 
sätestatud artiklis 4;
(b) edusammud õnnetusteks valmisoleku 
taseme tõstmisel, mõõdetuna mehhanismi 
raames hädaolukorrale reageerimiseks 
kättesaadavate vahendite hulga ning 
koostalitusvõimega;
(c) edusammud õnnetustele reageerimise 
parandamisel, mõõdetuna mehhanismi 
raames toimuvate missioonide kiiruse ja 
koordineeritusega ning osutatava abi 
vastavusega kohapealsetele vajadustele.

Or. de

Selgitus

ELi toimimise lepingu artikliga 196 ei anta komisjonile järelevalve volitusi. Hindamis- ja 
järelevalvesüsteemi loomine ELi tasandil piiraks liikmesriikide sõltumatust katastroofikaitse 
valdkonnas. 
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Muudatusettepanek 93
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Edusamme lõikes 1 sätestatud 
erieesmärkide saavutamiseks hinnatakse 
muu hulgas järgmiste näitajate abil:

2. Edusamme lõikes 1 sätestatud 
erieesmärkide saavutamiseks hinnatakse 
muu hulgas järgmiste ühiste näitajate abil:

Or. fr

Muudatusettepanek 94
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edusammud õnnetuse ennetamise 
raamistiku rakendamisel, mida mõõdetakse 
liikmesriikide arvuga, kellel on õnnetuse 
ohjamise kava, nagu on sätestatud 
artiklis 4;

(a) edusammud õnnetuse ennetamise 
raamistiku rakendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edusammud õnnetuse ennetamise 
raamistiku rakendamisel, mida mõõdetakse 
liikmesriikide arvuga, kellel on õnnetuse 
ohjamise kava, nagu on sätestatud 
artiklis 4;

(a) edusammud õnnetuse ennetamise 
raamistiku rakendamisel, mida mõõdetakse 
liikmesriikide arvuga, kellel on
riskijuhtimise ja õnnetuse ohjamise kava, 
nagu on sätestatud artiklites 4 ja 6;
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Or. en

Muudatusettepanek 96
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edusammud õnnetuse ennetamise 
raamistiku rakendamisel, mida mõõdetakse 
liikmesriikide arvuga, kellel on õnnetuse 
ohjamise kava, nagu on sätestatud 
artiklis 4;

(a) edusammud õnnetuse ennetamise 
raamistiku rakendamisel, mida mõõdetakse 
liikmesriikide arvuga, kellel on õnnetuse 
ohjamise ja riskijuhtimise kava, nagu on 
sätestatud artiklis 4;

Or. ro

Muudatusettepanek 97
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) edusammud õnnetusteks valmisoleku 
taseme tõstmisel, mõõdetuna mehhanismi 
raames hädaolukorrale reageerimiseks 
kättesaadavate vahendite hulga ning 
koostalitusvõimega;

(e) edusammud õnnetusteks valmisoleku 
taseme tõstmisel, mõõdetuna mehhanismi 
raames hädaolukorrale reageerimiseks 
kättesaadavate vahendite hulga ja 
kasutatavuse ning koostalitusvõimega;

Or. it

Muudatusettepanek 98
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edusammud õnnetusteks valmisoleku 
taseme tõstmisel, mõõdetuna mehhanismi 
raames hädaolukorrale reageerimiseks 
kättesaadavate vahendite hulga ning 
koostalitusvõimega;

(b) edusammud õnnetusteks valmisoleku 
taseme tõstmisel, mõõdetuna mehhanismi 
raames hädaolukorrale reageerimiseks 
kättesaadavate vahendite hulga ning 
koostalitusvõimega, samuti tuvastamise ja 
varajase hoiatamise süsteemide 
tõhususega;

Or. pt

Muudatusettepanek 99
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. „õnnetus” – sündmus (sealhulgas 
ettenägematud ja vältimatud sündmused), 
millel on kahjulik mõju, või olukord, 
millel võib olla kahjulik mõju inimestele, 
keskkonnale või varale;

Or. it

Muudatusettepanek 100
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 101
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 102
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 103
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „suurõnnetus” – olukord, millel on või 
võib olla kahjulik mõju inimestele, 
keskkonnale või varale ning mis võib 
tingida abipalve esitamise käesoleva 
mehhanismi raames;

2. „suurõnnetus” – sündmus (sealhulgas 
ettenägematud ja vältimatud sündmused), 
millel on kahjulik mõju, või olukord, 
millel võib olla kahjulik mõju inimestele, 
keskkonnale või varale ning mis võib 
tingida abipalve esitamise käesoleva 
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mehhanismi raames;

Or. it

Muudatusettepanek 104
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „suurõnnetus” – olukord, millel on või 
võib olla kahjulik mõju inimestele, 
keskkonnale või varale ning mis võib 
tingida abipalve esitamise käesoleva 
mehhanismi raames;

2. „suurõnnetus” – inimtegevusest või 
loodusnähtustest tingitud ootamatu, 
hävitav sündmus, millel on või võib olla 
kahjulik mõju või katastroofilised 
tagajärjed inimestele, keskkonnale või 
varale ning mis võib tingida abipalve 
esitamise käesoleva mehhanismi raames;

Or. fr

Muudatusettepanek 105
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „suurõnnetus” – olukord, millel on või 
võib olla kahjulik mõju inimestele, 
keskkonnale või varale ning mis võib 
tingida abipalve esitamise käesoleva 
mehhanismi raames;

2. „suurõnnetus” – olukord, millel on või 
võib olla kahjulik mõju inimestele, 
keskkonnale või varale ning millega oleks 
raske asjakohasel viisil toime tulla 
tavapäraselt ELi liikmesriigi käsutuses 
olevate turvalisuse ressurssidega;

Or. cs

Muudatusettepanek 106
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt 2



AM\916467ET.doc 37/57 PE496.667v03-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. „suurõnnetus” – olukord, millel on või 
võib olla kahjulik mõju inimestele, 
keskkonnale või varale ning mis võib 
tingida abipalve esitamise käesoleva 
mehhanismi raames;

2. „suurõnnetus” – olukord, millel on või 
võib olla kahjulik mõju inimestele, 
keskkonnale või varale ning millega oleks 
raske asjakohasel viisil toime tulla 
tavapäraselt ELi liikmesriigi käsutuses 
olevate turvalisuse ressurssidega;

Or. ro

Muudatusettepanek 107
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „suurõnnetus” – olukord, millel on või 
võib olla kahjulik mõju inimestele, 
keskkonnale või varale ning mis võib 
tingida abipalve esitamise käesoleva 
mehhanismi raames;

2. „suurõnnetus” – äärmuslik, erakorralist 
kahju tekitav sündmus, millega sellest 
otseselt mõjutatud inimesed ei suuda ise 
toime tulla ja millel on või võib olla 
kahjulik mõju inimestele, keskkonnale või 
varale ning mis võib tingida abipalve 
esitamise käesoleva mehhanismi raames;

Or. de

Muudatusettepanek 108
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „valmisolek” – inimeste ja materiaalsete 
vahendite valmisolek ja võime, mis tuleneb 
varasemast tegevusest ning mis võimaldab 
neil tagada tõhusalt kiire reageerimise 
hädaolukorrale;

4. „valmisolek” – varem võetud 
meetmetest tulenev inimeste ja 
materiaalsete vahendite valmisolek ja 
võime tagada tõhusalt kiire reageerimine 
õnnetusele;
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Or. en

Selgitus

Kuna määratletud on mõiste „õnnetus”, mitte „hädaolukord”, tuleks teksti suurema selguse 
huvides kasutada mõistet „õnnetus”.

Muudatusettepanek 109
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „ennetamine” – tegevus, mille eesmärk 
on vähendada riske või ennetada 
inimestele, keskkonnale või varale 
õnnetustest tulenevat kahju;

5. „ennetamine” – tegevus, mille eesmärk 
on vähendada riske või ennetada 
inimestele, keskkonnale, varale või 
kultuuripärandile õnnetustest tulenevat 
kahju;

Or. en

Muudatusettepanek 110
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. „varajane hoiatamine” – õigeaegse ja 
tõhusa teabe andmine, mis võimaldab võtta 
meetmeid riskide vältimiseks või 
vähendamiseks ja tõhusaks reageerimiseks 
valmisoleku tagamiseks;

6. „varajane hoiatamine” – õigeaegse ja 
tõhusa teabe andmine, mis võimaldab võtta 
meetmeid riskide vältimiseks või 
vähendamiseks ja tõhusaks reageerimiseks 
valmisoleku soodustamist;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. „osalev riik” – liikmesriik või artikli 
28 lõikes 1 osutatud kolmas riik, kes on 
otsustanud osaleda mehhanismis;

Or. it

Muudatusettepanek 112
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „riskijuhtimiskava” – liikmesriigi 
koostatud kavandamisvahend, et näha ette
riske, prognoosida nende mõju ning 
töötada välja, valida ja rakendada 
meetmed, millega vähendada, kohandada 
ja leevendada riske ja nende mõju 
kulutasuvalt ning samuti luua raamistik eri 
valdkonnale või ohule omaste 
riskijuhtimisvahendite integreerimiseks 
ühtsesse üldplaani;

9. „riskijuhtimiskava” – liikmesriigi 
riiklikul või piirkondlikul tasandil 
koostatud kavandamisvahend, et teha 
kindlaks riske, prognoosida nende mõju 
ning töötada välja, valida ja rakendada 
meetmed, millega vähendada, kohandada 
ja leevendada riske ja nende mõju 
kulutasuvalt ning samuti luua raamistik eri 
valdkonnale või ohule omaste 
riskijuhtimisvahendite integreerimiseks 
ühtsesse üldplaani;

Or. en

Selgitus

Käesolevas otsuses on oluline võtta arvesse asjaolu, et liikmesriigid tegelevad selle 
küsimusega eri tasanditel. Mõned teevad seda riigi, teised piirkonna tasandil.

Muudatusettepanek 113
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „riskijuhtimiskava” – liikmesriigi 
koostatud kavandamisvahend, et näha ette 
riske, prognoosida nende mõju ning 
töötada välja, valida ja rakendada 
meetmed, millega vähendada, kohandada 
ja leevendada riske ja nende mõju 
kulutasuvalt ning samuti luua raamistik eri 
valdkonnale või ohule omaste 
riskijuhtimisvahendite integreerimiseks 
ühtsesse üldplaani;

9. „riskijuhtimiskava” – liikmesriigi 
koostatud kavandamisvahend, et näha ette 
võimalikke riske, prognoosida nende mõju 
ning töötada välja, valida ja rakendada 
meetmed, millega vähendada, kohandada 
ja leevendada riske ja nende mõju 
kulutasuvalt ning samuti luua raamistik eri 
valdkonnale või ohule omaste 
riskijuhtimisvahendite integreerimiseks 
ühtsesse üldplaani;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. „hilisem koordineerimine” –
tegevused ja seadusandlikud meetmed, 
mis on vajalikud kõigi organisatsioonide, 
institutsioonide ja vastutavate 
haldustasandite ning mõjutatud sektorite 
ja ettevõtjate omavahelise koordineerimise 
toetamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 115
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtab meetmeid, et parandada 
teadmusbaasi õnnetusohtude kohta ning 

(a) võtab meetmeid, et parandada 
liikmesriikide asutuste ja üldsuse
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hõlbustada teadmiste, hea tava ja teabe 
jagamist;

teadmusbaasi õnnetusohtude kohta ning 
hõlbustada teadmiste, hea tava ja teabe 
jagamist;

Or. ro

Muudatusettepanek 116
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koostab ülevaate liidus aset leida 
võivatest loodusõnnetustest või 
inimtegevusest tingitud õnnetustest, võttes 
arvesse ka kliimamuutuste edaspidist mõju, 
ning ajakohastab seda ülevaadet 
korrapäraselt;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 117
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koostab ülevaate liidus aset leida 
võivatest loodusõnnetustest või 
inimtegevusest tingitud õnnetustest, võttes 
arvesse ka kliimamuutuste edaspidist mõju, 
ning ajakohastab seda ülevaadet 
korrapäraselt;

(c) koostab ülevaate liikmesriikides aset 
leida võivatest loodusõnnetustest või 
inimtegevusest tingitud õnnetustest, võttes 
arvesse ka kliimamuutuste edaspidist mõju, 
ning ajakohastab seda ülevaadet 
korrapäraselt;

Or. it

Muudatusettepanek 118
Satu Hassi
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koostab ülevaate liidus aset leida 
võivatest loodusõnnetustest või 
inimtegevusest tingitud õnnetustest, võttes 
arvesse ka kliimamuutuste edaspidist mõju, 
ning ajakohastab seda ülevaadet 
korrapäraselt;

(c) koostab ülevaate liidus aset leida 
võivatest loodusõnnetustest või 
inimtegevusest tingitud õnnetustest, võttes 
nõuetekohaselt arvesse ka kliimamuutuste 
tõenäolist mõju, ning ajakohastab seda 
ülevaadet korrapäraselt;

Or. en

Muudatusettepanek 119
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koostab ülevaate liidus aset leida 
võivatest loodusõnnetustest või 
inimtegevusest tingitud õnnetustest, võttes 
arvesse ka kliimamuutuste edaspidist mõju, 
ning ajakohastab seda ülevaadet 
korrapäraselt;

(c) koostab ülevaate ja kaardi liidus aset 
leida võivatest loodusõnnetustest või 
inimtegevusest tingitud õnnetustest, võttes 
arvesse ka kliimamuutuste edaspidist mõju, 
ning ajakohastab seda ülevaadet 
korrapäraselt;

Or. pt

Muudatusettepanek 120
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koostab ülevaate liidus aset leida 
võivatest loodusõnnetustest või 
inimtegevusest tingitud õnnetustest, võttes 
arvesse ka kliimamuutuste edaspidist mõju, 

(c) koostab ülevaate liidus aset leida 
võivatest loodusõnnetustest või 
inimtegevusest tingitud õnnetustest, võttes 
arvesse ka kliimamuutuste edaspidist mõju, 
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ning ajakohastab seda ülevaadet 
korrapäraselt;

ning ajakohastab seda ülevaadet 
korrapäraselt ja annab soovitusi riikide 
kodanikukaitsesüsteemide 
kohandamiseks, et tulla toime 
kliimamuutuste mõjuga; 

Or. cs

Muudatusettepanek 121
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) soodustab ja toetab liikmesriikide 
riskijuhtimiskavade, sealhulgas nende sisu 
käsitlevate suuniste koostamist ja 
rakendamist ning näeb vajaduse korral 
ette asjakohased stiimulid;

(d) soodustab ja toetab liikmesriikide 
riskijuhtimisvõime kirjelduste, sealhulgas 
nende sisu käsitlevate suuniste koostamist 
vajaduse korral;

Or. en

Selgitus

Kõikidel liikmesriikidel ei ole riskijuhtimiskavasid, pealegi võib riskijuhtimisvõime kirjeldus 
olla selgem ja kasulikum kui üleriigiliste, piirkondlike ja kohaliku tasandi riskijuhtimiskavade 
kogum.

Muudatusettepanek 122
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) soodustab ja toetab liikmesriikide 
riskijuhtimiskavade, sealhulgas nende sisu 
käsitlevate suuniste koostamist ja 
rakendamist ning näeb vajaduse korral ette 
asjakohased stiimulid;

(d) soodustab ja toetab liikmesriikide 
riskijuhtimiskavade, sealhulgas nende sisu 
käsitlevate suuniste koostamist ja 
rakendamist nende koordineerimise ja 
ühildatavuse soodustamise eesmärgil ning 
näeb vajaduse korral ette asjakohased 
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stiimulid;

Or. en

Muudatusettepanek 123
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) soodustab ja toetab liikmesriikide 
riskijuhtimiskavade, sealhulgas nende sisu 
käsitlevate suuniste koostamist ja 
rakendamist ning näeb vajaduse korral ette 
asjakohased stiimulid;

(d) soodustab ja toetab liikmesriikide 
riskijuhtimiskavade, sealhulgas nende sisu 
käsitlevate suuniste koostamist, 
ajakohastamist ja rakendamist ning näeb 
vajaduse korral ette asjakohased stiimulid;

Or. pt

Muudatusettepanek 124
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) võtab ennetustegevuses täiendavaid 
ülesandeid, mis on vajalikud artikli 3 
lõike 1 punktis a esitatud eesmärkide 
saavutamiseks.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 125
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) võtab ennetustegevuses täiendavaid 
ülesandeid, mis on vajalikud artikli 3 
lõike 1 punktis a esitatud eesmärkide 
saavutamiseks.

(g) võtab osalevate riikide taotluse korral
ennetustegevuses täiendavaid ülesandeid, 
mis on vajalikud artikli 3 lõike 1 punktis a 
esitatud eesmärkide saavutamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 126
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Riskijuhtimiskavad

1. Selleks et tagada mehhanismi raames 
tulemuslik koostöö, edastavad 
liikmesriigid komisjonile oma 
riskijuhtimiskavad.
2. Riskijuhtimiskavades võetakse arvesse 
riiklikku riskihindamist ja muude 
asjaomaste riskide hindamist ning see on 
kooskõlas teiste selles liikmesriigis 
kehtivate asjaomaste kavadega.
3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
riskijuhtimiskavad valmivad ja 
edastatakse komisjonile kõige värskemal 
kujul hiljemalt 2016. aasta lõpuks.

Or. de

Selgitus

ELi toimimise lepingu artikli 196 lõige 1 ei anna ELile õiguslikku alust moodustada õnnetuste 
eest kaitsmiseks sellist paralleelset struktuuri ning soovitatud meetmed on vastuolus õnnetuse 
eest kaitsmise valdkonnas kehtiva täiendavuse nõude ning subsidiaarsuse põhimõttega.
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Muudatusettepanek 127
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et tagada mehhanismi raames 
tulemuslik koostöö, edastavad liikmesriigid 
komisjonile oma riskijuhtimiskavad.

1. Selleks et tagada mehhanismi raames 
tulemuslik koostöö, edastavad liikmesriigid 
komisjonile oma riskijuhtimisvõime 
kirjelduse.

Or. en

Selgitus

Kõikidel liikmesriikidel ei ole riskijuhtimiskavasid, pealegi võib riskijuhtimisvõime kirjeldus 
olla selgem ja kasulikum kui üleriigiliste, piirkondlike ja kohaliku tasandi riskijuhtimiskavade 
kogum.

Muudatusettepanek 128
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et tagada mehhanismi raames
tulemuslik koostöö, edastavad 
liikmesriigid komisjonile oma 
riskijuhtimiskavad.

1. Selleks et tagada mehhanismi tõhusus, 
edastavad liikmesriigid komisjonile oma 
riskijuhtimisvõime kirjelduse.

Or. it

Muudatusettepanek 129
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et tagada mehhanismi raames 
tulemuslik koostöö, edastavad liikmesriigid 
komisjonile oma riskijuhtimiskavad.

1. Selleks et tagada mehhanismi raames 
tulemuslik koostöö, edastavad liikmesriigid 
komisjonile oma riskijuhtimiskavade 
asjakohased mittetundlikud osad.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et tagada mehhanismi raames 
tulemuslik koostöö, edastavad liikmesriigid 
komisjonile oma riskijuhtimiskavad.

1. Selleks et tagada mehhanismi raames 
tulemuslik koostöö, edastavad liikmesriigid 
komisjonile oma riskijuhtimiskavad kohe 
pärast nende koostamist.

Or. cs

Muudatusettepanek 131
Anna Rosbach

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 
kehtivate asjaomaste kavadega.

2. Riskijuhtimisvõime kirjeldustes
võetakse vajaduse korral arvesse riiklikku 
riskihindamist ja muude asjaomaste riskide 
hindamist ning see on kooskõlas teiste 
selles liikmesriigis kehtivate asjaomaste 
kavadega.

Or. en
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Selgitus

Kõikidel liikmesriikidel ei ole riskijuhtimiskavasid, pealegi võib riskijuhtimisvõime kirjeldus 
olla selgem ja kasulikum kui üleriigiliste, piirkondlike ja kohaliku tasandi riskijuhtimiskavade 
kogum.

Muudatusettepanek 132
Satu Hassi

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 
kehtivate asjaomaste kavadega.

2. Riskijuhtimiskavades võetakse arvesse 
riiklikku riskihindamist ja muude 
asjaomaste riskide hindamist ning see on 
kooskõlas teiste selles liikmesriigis 
kehtivate asjaomaste kavadega, sealhulgas 
kliimamuutustega kohanemise riiklike 
kavadega.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Edite Estrela

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 
kehtivate asjaomaste kavadega.

2. Riskijuhtimiskavades võetakse arvesse 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
riskihindamisi ja muude asjaomaste 
riskide hindamist ning see on kooskõlas 
teiste selles liikmesriigis kehtivate 
asjaomaste kavadega.

Or. pt
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Muudatusettepanek 134
Oreste Rossi

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
kehtivate asjaomaste kavadega.

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

Or. it

Muudatusettepanek 135
Pavel Poc

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 
kehtivate asjaomaste kavadega.

2. Riskijuhtimiskavades võetakse arvesse 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
riskihindamisi ja muude asjaomaste 
riskide hindamist ning see on kooskõlas 
teiste selles liikmesriigis kehtivate 
asjaomaste kavadega.

Or. cs

Muudatusettepanek 136
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

21. Riskijuhtimiskavades võetakse arvesse 
riiklikku riskihindamist ja muude 
asjaomaste riskide hindamist ning see on 

2. Riskijuhtimiskavades võetakse arvesse 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
riskihindamisi ja muude asjaomaste 
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kooskõlas teiste selles liikmesriigis 
kehtivate asjaomaste kavadega.

riskide hindamist ning see on kooskõlas 
teiste selles liikmesriigis kehtivate 
asjaomaste kavadega.

Or. ro

Muudatusettepanek 137
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriigis on kasutusel suur 
hulk riskijuhtimiskavasid eri 
valitsustasanditel, tuleb komisjonile 
esitada vähemalt kokkuvõtlik teave nende 
kavade sisu kohta, sealhulgas (kuid mitte 
üksnes) võimalike riskide, olemasoleva 
suutlikkuse ja kasutatavate hädaolukorra 
lahendamise plaanide kohta. Liikmesriike 
ergutatakse esitama riskijuhtimiskavade 
originaalversioone koos muu võimaliku 
teabega.

Or. en

Selgitus

Mõnes liikmesriigis on olemas suur hulk teavet sel teemal, kuid kodanikukaitsemehhanismi 
loomise seisukohase ei tohiks see takistada üldise riskijuhtimiskava esitamist komisjonile. 

Muudatusettepanek 138
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriigid ja kolmandad riigid 
koostavad oma riskijuhtimiskavasid, 
tagavad nad vastavalt siseriiklikule 
õigusele asjaomaste piirkondlike ja 
kohalike ametiasutuste ja vastava 
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valdkonna institutsioonide kaasamise.

Or. it

Muudatusettepanek 139
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
riskijuhtimiskavad valmivad ja edastatakse 
komisjonile kõige värskemal kujul 
hiljemalt 2016. aasta lõpuks.

3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
riskijuhtimisvõime kirjeldused valmivad ja 
edastatakse komisjonile kõige värskemal 
kujul hiljemalt 2016. aasta lõpuks.

Or. en

Selgitus

Kõikidel liikmesriikidel ei ole riskijuhtimiskavasid, pealegi võib riskijuhtimisvõime kirjeldus 
olla selgem ja kasulikum kui üleriigiliste, piirkondlike ja kohaliku tasandi riskijuhtimiskavade 
kogum.

Muudatusettepanek 140
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
riskijuhtimiskavad valmivad ja edastatakse 
komisjonile kõige värskemal kujul
hiljemalt 2016. aasta lõpuks.

3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
riskijuhtimiskavad valmivad hiljemalt 
2014. aasta lõpuks, ja kavade kohta 
esitatakse komisjonile teave kõige 
värskemal kujul. Liikmesriigid 
ajakohastavad pidevalt neid kavasid ja 
edastavad need igal aastal komisjonile 
kõige värskemal kujul.

Or. pt
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Muudatusettepanek 141
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
riskijuhtimiskavad valmivad ja edastatakse 
komisjonile kõige värskemal kujul 
hiljemalt 2016. aasta lõpuks.

3. Liikmesriigid ja osalevad kolmandad 
riigid tagavad, et nende riskijuhtimiskavad 
valmivad ja edastatakse komisjonile kõige 
värskemal kujul hiljemalt 2016. aasta 
lõpuks.

Or. it

Muudatusettepanek 142
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
riskijuhtimiskavad valmivad ja edastatakse 
komisjonile kõige värskemal kujul 
hiljemalt 2016. aasta lõpuks.

3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
jooksvad riskijuhtimiskavad valmivad ja 
edastatakse komisjonile hiljemalt 2014. 
aasta lõpuks. Liikmeriigid ajakohastavad 
pidevalt oma riskijuhtimiskavasid ja 
esitavad need komisjonile vähemalt korra 
aastas iga aasta lõpus alates 2015. aastast.

Or. cs

Selgitus

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.



AM\916467ET.doc 53/57 PE496.667v03-00

ET

Muudatusettepanek 143
Pavel Poc

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriikides kohaldatavast tavast 
ja korrast sõltumata peaksid 
riskijuhtimiskavad sisaldama järgmist:
(a) ohu iseloom ja selle teostumise risk, 
sealhulgas mõju kriitilise tähtsusega 
infrastruktuuridele koos ohtude ja riskide 
kaardistamisega,
(b) turvavõrgustike kaudu 
kriisijuhtimisega seotud osalejate 
ülesanded ja kohustused, sealhulgas ka 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll 
riskijuhtimises,
(c) hädaolukorras kasutamiseks 
kavandatud ressursside maht.

Or. cs

Selgitus

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.

Muudatusettepanek 144
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
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Komisjoni üldised valmisolekumeetmed
Komisjon võtab järgmised 
valmisolekumeetmed:
(a) loob hädaolukordadele reageerimise 
keskuse, mis tagab ööpäevaringse 
operatiivse suutlikkuse ning teenindab 
liikmesriike ja komisjoni mehhanismi 
raames, ning haldab nimetatud keskust;
(b) haldab ühist hädaolukordade side- ja 
infosüsteemi, võimaldades teabe 
edastamist ja vahetamist 
hädaolukordadele reageerimise keskuse 
ning liikmesriikide kontaktpunktide 
vahel;
(c) aitab kaasa õnnetuste tuvastamise, 
varajase hoiatamise ja häiresüsteemide 
arendamisele, et võimaldada 
kiirreageerimist ning soodustada 
nimetatud süsteemide omavahelist 
sidusust ja sidusust hädaolukordadele 
reageerimise keskuse ja hädaolukordade 
side- ja infosüsteemiga. Kõnealustes 
süsteemides tuleb arvesse võtta 
olemasolevaid ja tulevasi teabe-, seire- ja 
tuvastamisallikaid ja -süsteeme ning neile 
tugineda;
(d) tagab ja säilitab võime mobiliseerida 
ja võimalikult kiiresti sündmuskohale 
saata eksperdirühmi, kes:
– hindavad abi taotleva riigi vajadusi;
– lihtsustavad vajaduse korral 
hädaolukorra abioperatsioonide 
koordineerimist kohapeal ja teevad 
vajaduse korral koostööd abi taotleva riigi 
pädevate asutustega;
– varustavad abi taotlevat riiki 
eksperdiarvamustega ennetus-, 
valmisoleku- ja reageerimismeetmete 
kohta;
(e) tagab ja säilitab suutlikkuse pakkuda 
eksperdirühmadele, moodulitele ja muule 
mehhanismi raames kasutatavale 
reageerimisvahenditele, aga samuti 
teistele osalejatele kohapeal, logistilist 
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tuge ja abi;
(f) aitab liikmesriikidel eelpaigutada 
hädaolukorrale reageerimiseks vajalikud 
vahendid liidus asuvatesse 
logistikakeskustesse;
(g) võtab artikli 3 lõike 1 punktis b 
sätestatud eesmärkide saavutamiseks 
muid, mehhanismi raamistikus vajalikke 
toetavaid ja täiendavaid meetmeid.

Or. de

Selgitus

ELi toimimise lepingu artikli 196 lõige 1 ei anna ELile õiguslikku alust moodustada õnnetuste 
eest kaitsmiseks sellist paralleelset struktuuri ning soovitatud meetmed on vastuolus õnnetuse 
eest kaitsmise valdkonnas kehtiva täiendavuse nõude ning subsidiaarsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 145
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) loob hädaolukordadele reageerimise 
keskuse, mis tagab ööpäevaringse 
operatiivse suutlikkuse ning teenindab 
liikmesriike ja komisjoni mehhanismi 
raames, ning haldab nimetatud keskust;

(a) loob õnnetustele reageerimise keskuse, 
mis tagab ööpäevaringse operatiivse 
suutlikkuse ning teenindab liikmesriike ja 
komisjoni mehhanismi raames, ning haldab 
nimetatud keskust;

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

(Vt käesoleva otsuse artikleid 1 ja 4)

Selgitus

Artiklis 4 (Mõisted) käsitletakse „õnnetusi”, mitte „hädaolukordi”, nagu ka artiklis 1 a 
osutatakse õnnetustele ja mitte hädaolukordadele. Raporti järjepidevuse tagamiseks tuleks 
kasutada sama sõna – õnnetus.
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Muudatusettepanek 146
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) loob hädaolukordadele reageerimise 
keskuse, mis tagab ööpäevaringse 
operatiivse suutlikkuse ning teenindab 
liikmesriike ja komisjoni mehhanismi 
raames, ning haldab nimetatud keskust;

(a) loob olemasolevate riiklike ja 
piirkondlike struktuuride tegevusega 
kooskõlastatud hädaolukordadele 
reageerimise keskuse, mis tagab 
ööpäevaringse operatiivse suutlikkuse ning 
teenindab liikmesriike ja komisjoni 
mehhanismi raames, ning haldab nimetatud 
keskust

Or. cs

Selgitus

Hädaolukordadele reageerimise keskuse rajamisel ja haldamisel peab olema kindlasti 
tagatud, et Euroopa tasandil ei tekiks paralleelseid struktuure ega ebaselgeid 
rakendamismenetlusi. Lisaks tuleb otsuse ettepaneku artiklis 7 hädaolukordadele 
reageerimise keskuse kohta ette näha riiklike ja piirkondlike struktuuridega arvestamine ja 
hädaolukordadele reageerimise keskuse kooskõlastamine nende struktuuridega.

Muudatusettepanek 147
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) haldab ühist hädaolukordade side- ja 
infosüsteemi, võimaldades teabe 
edastamist ja vahetamist hädaolukordadele
reageerimise keskuse ning liikmesriikide 
kontaktpunktide vahel;

(b) haldab ühist õnnetuste side- ja 
infosüsteemi, võimaldades teabe 
edastamist ja vahetamist õnnetustele
reageerimise keskuse ning liikmesriikide 
kontaktpunktide vahel;

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en
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Selgitus

Artiklis 4 (Mõisted) käsitletakse „õnnetusi”, mitte „hädaolukordi”, nagu ka artiklis 1 a 
osutatakse õnnetustele ja mitte hädaolukordadele. Raporti järjepidevuse tagamiseks tuleks 
kasutada sama sõna – õnnetus.

Muudatusettepanek 148
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tagab ja säilitab võime mobiliseerida ja 
võimalikult kiiresti sündmuskohale saata 
eksperdirühmi, kes:

(d) tagab võime mobiliseerida ja 
võimalikult kiiresti sündmuskohale saata 
eksperdirühmi, kes:

Or. it


