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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

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

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0934),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 196, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0519/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A7-
0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

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 

(4) Kodanikukaitsemehhanism kujutab 
endast Euroopa solidaarsuse nähtavat 
väljendust, tagades praktilise ja õigeaegse 
panuse õnnetuste ennetamisesse ja nendeks 
valmisolekusse ning suurõnnetustele ja 
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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.

nende ohule reageerimisse. Kuna aga 
inimeste, keskkonna ja vara kaitse 
õnnetuste eest liikmesriikide 
territooriumil ja oma hädaolukordade 
ohjamise süsteemide piisava võimekuse 
tagamine on peamiselt liikmesriikide 
ülesanne, ei mõjuta käesolev otsus ei 
nimetatud ülesannet ega ka 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. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga rõhutatakse täiendavalt, et peamiselt vastutavad kodanikukaitse eest 
liikmesriigid.

Muudatusettepanek 2

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. 
Komisjon peaks töötama välja suunised, 
mis hõlbustaksid liikmesriikide 
riskijuhtimiskavade võrdlemist.

Or. en
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Selgitus

Kuigi riskijuhtimiskavade koostamine kuulub liikmesriikide pädevusse, peavad need kavad 
mehhanismi korralikuks toimimiseks võrreldavad olema. Võrreldavuse lihtsustamiseks peaks 
komisjon töötama välja komisjoni ettepaneku artikli 5 punktis d ette nähtud suunised. 
Kõnealuste suuniste väljatöötamine ei tähendaks ühtlustamiskatset, vaid parandaks ja 
lihtsustaks kavade võrreldavust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kodanikukaitsealase 
kiirreageerimisvõime parandamiseks 
jätkatakse liidu tasandil kodanikukaitse 
abimissioonidel kasutatavate 
sekkumismoodulite väljatöötamist, mis 
koosneksid ühe või rohkema liikmesriigi 
ressurssidest ning mille eesmärk oleks 
täielik koostalitusvõime. Kõnealused 
moodulid tuleks organiseerida 
liikmesriikide tasandil ning kuuluksid 
nende juhtimise ja käsutamisõiguse alla.

(12) Kodanikukaitsealase 
kiirreageerimisvõime parandamiseks 
jätkatakse liidu tasandil kodanikukaitse 
abimissioonidel kasutatavate 
sekkumismoodulite vabatahtlikku 
väljatöötamist, mis koosneksid ühe või 
rohkema liikmesriigi ressurssidest ning 
mille eesmärk oleks täielik 
koostalitusvõime. Kõnealused moodulid 
tuleks organiseerida liikmesriikide tasandil 
ning kuuluksid nende juhtimise ja 
käsutamisõiguse alla.

Or. en

Selgitus

Moodulite väljatöötamise vabatahtlikkus tuleb selgelt välja öelda.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et tõhustada õnnetustele 
reageerimise operatsioonide kavandamist 
ning tagada põhivahendite olemasolu, on 
vaja välja töötada peamiste õnnetusliikide 
näidisstsenaariumid, kaardistada 

(14) Selleks et tõhustada õnnetustele 
reageerimise operatsioonide kavandamist 
ning tagada põhivahendite olemasolu, on 
vaja välja töötada peamiste õnnetusliikide 
näidisstsenaariumid, kaardistada 
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liikmesriikides olemasolevad 
põhivahendid, töötada vahendite 
kasutamiseks välja hädaolukorra 
lahendamise plaanid ning tõhustada 
Euroopa hädaolukordadele reageerimise 
suulikkust liikmesriikide eelnevalt 
vabatahtlikkuse alusel eraldatud vahendite 
näol. Samuti võib kasutada hädaolukorra 
lahendamise planeerimise õppusi, et teha 
kindlaks, kas liikmesriikides on 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkuses puudujääke, mida võib 
kompenseerida liidu toetuse abil saadud 
vahenditega, mida saaks omavahel jagada 
kogu liidu piires.

liikmesriikides olemasolevad 
põhivahendid, töötada vahendite 
kasutamiseks välja hädaolukorra 
lahendamise plaanid ning tõhustada 
Euroopa hädaolukordadele reageerimise 
suulikkust liikmesriikide eelnevalt 
vabatahtlikkuse alusel eraldatud vahendite 
näol. Samuti võib kasutada hädaolukorra 
lahendamise planeerimise õppusi, et teha 
kindlaks, kas liikmesriikides on 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkuses puudujääke, mida võib 
kompenseerida liidu toetuse abil saadud 
vahenditega, mida saaks omavahel jagada 
kogu liidu piires. Näidisstsenaariume ja 
hädaolukordade lahendamise plaane 
tuleks siiski käsitleda teatava 
paindlikkusega, et kohandada 
reageerimiskavad vastavalt konkreetse 
õnnetussituatsiooni vajadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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) Sageli annab õnnetusele 
reageerimisse viimase abinõuna olulise 
panuse sõjaliste vahendite kasutamine 
tsiviiljärelevalve all. 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, ning 
ÜRO suuniseid sõjaliste ja kodanikukaitse 
vahendite rahvusvahelise kasutamise 
kohta suurõnnetuste puhul (Oslo 
suunised, versioon 1.1, 2007), et teha 
mehhanismile kättesaadavaks 
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kodanikuühiskonna kaitsega seonduvad 
sõjalised vahendid.

Or. en

Selgitus

Sõjaliste vahendite kasutamine võib aidata õnnetusele reageerimisele oluliselt kaasa, eriti 
erivahendite, strateegilise transpordi või rasketehnika töö osas. See peaks aga jääma alati 
viimaseks võimaluseks ning olema kooskõlas Oslo suunistega sõjaliste ja kodanikukaitse 
vahendite rahvusvahelise kasutamise kohta suurõnnetuste puhul (versioon 1.1, 2007).

Muudatusettepanek 6

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 sätestatakse 
hädaolukordadele reageerimise keskuse 
asutamine ja juhtimine ning ühise 
hädaolukordade side- ja infosüsteemi 
toimimine; sätestatakse moodulite 
määratlemise tingimused ning nende 
toimimise ja koostalitluse üldnõuded; 
sätestatakse tingimused abimissioonideks 
saadaolevate vahendite kohta; 
sätestatakse Euroopa hädaolukordadele 
reageerimise suutlikkuse toimimine 
vabatahtlikkuse alusel tegutseva reservina 
ning Euroopa hädaolukordadele 
reageerimise suutlikkuse 
võimekuseesmärgid, vahendite 
koostalitlus- ja kvaliteedinõuded ning 
vahendite sertifitseerimise ja 
registreerimise protsess; sätestatakse 
suutlikkuslõhede lahendamise viisid; 
määratletakse koolitusprogrammi ja 
koolitusvõrgustiku eesmärk, sisu, 
ülesehitus, korraldus ja sihtrühm; 
sätestatakse Euroopa Liidus ja sellest 
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väljaspool aset leidvatele suurõnnetustele 
ja ohustavatele suurõnnetustele 
reageerimise menetlus; sätestatakse 
ekspertrühmade toimimine ning 
ekspertrühmade valimise, lähetamise ja 
laialisaatmise tingimused; sätestatakse 
varustust ja transpordivahendeid 
puudutava teabe üksikasjalikkuse määr 
ning sätestatakse kõnealuse varustuse ja 
vahendite määratlemise ning täiendavate 
transpordivahendite kaasamise 
menetlused; sätestatakse transpordi 
toetuseks liidu rahalise abi taotlemise ja 
selle andmise otsustamise kord; ning 
võetakse vastu iga-aastased töökavad. 
Eriti oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistustöö käigus läbi vastavad 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja 
koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide üheaegse, õigeaegse ja 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Mehhanismi toimimise üksikasjalikud menetlused, mis on üldiseks kohaldamiseks ja mõeldud 
põhiõigusakti täiendavana, tuleb võtta vastu delegeeritud õigusaktide, mitte aga 
rakendusaktide kujul. Raporti projektis muudetakse komisjoni ettepanekut suures ulatuses 
ning tuuakse sisse delegeeritud õigusaktid, mille puhul on täidetud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 tingimused.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada ühtsed tingimused 
käesoleva otsuse rakendamiseks, tuleks 
rakendamisvolitused anda komisjonile. 
Kõnealuseid volitusi tuleks rakendada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

(21) Selleks et tagada ühtsed tingimused 
käesoleva otsuse rakendamiseks, tuleks 
Euroopa hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkuse vahendite sertifitseerimise ja 
registreerimise protsessi haldamise osas
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16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes, 
eelkõige kooskõlas kontrollimenetlusega.

rakendamisvolitused anda komisjonile. 
Kõnealuseid volitusi tuleks rakendada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes, 
eelkõige kooskõlas kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Rakendusaktide kohaldamisala tuleb põhjenduses täpselt määratleda.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – 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 
riskijuhtimiskava, nagu on sätestatud 
artiklis 6;

Or. en

Selgitus

Kogu ettepaneku ulatuses kasutatakse terminit „riskijuhtimiskava“, seetõttu tuleb käesoleva 
punkti terminoloogiat ühtlustada.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. „vastuvõtva riigi toetus” – abi saava 
riigi ja transiidiriikide tegevus 

10. „vastuvõtva riigi toetus” – abi saavate
ja vastu võtvate riikide ja transiidiriikide 
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valmisoleku- ja reageerimisetapil 
eesmärgiga eemaldada võimalikud 
takistused rahvusvahelise abi jagamisel ja 
kasutamisel;

ning komisjoni tegevus valmisoleku- ja 
reageerimisetapil eesmärgiga eemaldada 
võimalikud takistused rahvusvahelise abi 
jagamisel ja kasutamisel;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas 2.-3. detsembri 2010. aasta justiits- ja siseasjade nõukogus vastu võetud nõukogu 
järeldustega vastuvõtva riigi toetuse kohta ning kodanikukaitse komisjoni poolt vastu võetud 
ELi vastuvõtva riigi toetuse suunistega on abi saatvatel riikidel ja komisjonil ka oma roll 
õnnetusteks valmisoleku ja õnnetusele reageerimise toimingute sujuva edenemise tagamisel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtab meetmeid, et parandada 
teadmusbaasi õnnetusohtude kohta ning 
hõlbustada teadmiste, hea tava ja teabe 
jagamist; 

(a) võtab meetmeid, et parandada 
teadmusbaasi õnnetusohtude kohta ning 
hõlbustada teadmiste, hea tava ja teabe 
jagamist eelkõige sama piirkonna 
liikmesriikides, kellel on samalaadseid 
õnnetuseriske;

Or. en

Selgitus

Mehhanismi piirkondlikele aspektidele tuleb asetada tugevamat rõhku, kuna sama piirkonna 
liikmesriikides võib esineda samasuguseid õnnetuseriske.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetab ja soodustab liikmesriikide 
riskihindamist ja riskide kaardistamist;

(b) toetab ja soodustab liikmesriikide 
riskihindamist ja riskide kaardistamist ning 
ajakohastab, lähtudes oma riskide 
hindamise ja kaardistamise suunistest 
katastroofide ohjamise jaoks, koostöös 
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liikmesriikidega nimetatud suuniseid, eriti 
terminoloogia, meetodite, mõju hindamise 
ja stsenaariumide osas;

Or. en

Selgitus

2010. aastal võttis komisjon vastu „Riskide hindamise ja kaardistamise suunised 
katastroofide ohjamise jaoks“. Kooskõlas punktiga 12 nõukogu järelduses „Katastroofide 
ohjamise tarbeks riskide hindamise edasiarendamine Euroopa Liidus“ kohta, mis võeti vastu 
justiits- ja siseküsimuste nõukogu poolt 11.-12. aprillil 2011. aastal, peaks komisjon koostöös 
liikmesriikidega ajakohastama need riskihindaamise ja –kaardistamise suunised.

Muudatusettepanek 12

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 
ülesehitust käsitlevate suuniste koostamist, 
et hõlbustada kavade võrdlemist ja 
rakendamist ning näeb vajaduse korral ette 
asjakohased stiimulid;

Or. en

Selgitus

Kuigi riskijuhtimiskavade koostamine kuulub liikmesriikide pädevusse, peavad need kavad 
mehhanismi korralikuks toimimiseks võrreldavad olema. Kavade võrreldavuse 
hõlbustamiseks peaks komisjon töötama välja suunised. Kõnealuste suuniste väljatöötamine ei 
tähendaks ühtlustamiskatset, vaid parandaks ja lihtsustaks kavade võrreldavust.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29a vastu delegeeritud õigusakte 
hädaolukordadele reageerimise keskuse 



PE490.991v01-00 14/31 PR\903803ET.doc

ET

asutamiseks, selle ülesannete, toimimise 
ja tegevusstruktuuride määratlemiseks 
ning menetluste sätestamiseks, mida
hädaolukordadele reageerimise keskus 
peab järgima suurõnnetuse või ohustava 
suurõnnetuse puhul liidus või sellest 
väljaspool.

Or. en

Selgitus

Hädaolukordadele reageerimise keskus on üks mehhanismi tuumikelemente ning selle 
asutamine ja tegevus on mehhanismi nõuetekohaseks toimimiseks hädavajalik. 
Hädaolukordadele reageerimise keskus on toimiv kõigi õnnetuste puhul. Kõnealused sätted 
moodustavad üldise raamistiku ega ole konkreetsete üksikõnnetuste suhtes spetsiifilised; peale 
selle ei ole need sätted seotud põhiõigusakti rakendamisega liikmesriigi poolt. Kõnealused 
sätted on üldist laadi ja täiendavad põhiõigusakti; seetõttu tuleb võtta need vastu delegeeritud 
õigusaktide kujul.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29a vastu delegeeritud õigusakte, 
et sätestada ühise hädaolukordade side- ja 
infosüsteemi toimimine ja 
tegutsemismeetodid.

Or. en

Selgitus

Ühine hädaolukordade side- ja infosüsteem on üks mehhanismi tuumikelemente ning selle 
tegevus on mehhanismi nõuetekohaseks toimimiseks hädavajalik. Ühine hädaolukordade side-
ja infosüsteem on toimiv kõigi õnnetuste puhul. Kõnealused sätted moodustavad üldise 
raamistiku ega ole konkreetsete üksikõnnetuste suhtes spetsiifilised; peale selle ei ole need 
sätted seotud põhiõigusakti rakendamisega liikmesriigi poolt. Kõnealused sätted on üldist 
laadi ja täiendavad põhiõigusakti; seetõttu tuleb võtta need vastu delegeeritud õigusaktide 
kujul.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) töötab koostöös liikmesriikidega välja 
suunised vastuvõtva riigi toetuse kohta ja 
ajakohastab neid;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas 2.-3. detsembri justiits- ja siseasjade nõukogus vastu võetud nõukogu vastuvõtva 
riigi toetust käsitlevate järelduste punktidega 13(c) ja 14(a) töötas komisjon koos 
liikmesriikidega välja ELi vastuvõtva riigi toetuse suunised. Tulevikus võib olla vaja neid 
täiendavalt ajakohastada.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teevad tööd moodulite 
arendamise suunas, eelkõige selleks, et 
need vastaksid esmatähtsatele sekkumis-
või toetusvajadustele mehhanismi raames.

1. Liikmesriigid teevad vabatahtlikkuse 
alusel tööd moodulite arendamise suunas, 
eelkõige selleks, et need vastaksid 
esmatähtsatele sekkumis- või 
toetusvajadustele käesoleva mehhanismi 
raames.

Or. en

Selgitus

Moodulite väljatöötamise vabatahtlikkus tuleb selgelt välja öelda. Kavandatav tekst on 
kooskõlas kehtivate õigusaktidega.



PE490.991v01-00 16/31 PR\903803ET.doc

ET

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29a vastu delegeeritud õigusakte, 
et sätestada moodulite määratlemise 
tingimused ning nende toimimise ja 
koostalitluse üldnõuded.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku artikli 30 lõike 1 punkti d ümberpaigutus ja muutmine. Moodulite määratlemise 
tingimused ning nende toimimise üldnõuded moodustavad üldise raamistiku ega ole 
konkreetsete üksikõnnetuste suhtes spetsiifilised; peale selle ei ole need sätted seotud 
põhiõigusakti rakendamisega liikmesriigi poolt. Kõnealused sätted on üldist laadi ja 
täiendavad põhiõigusakti; seetõttu tuleb võtta need vastu delegeeritud õigusaktide kujul.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada vastuvõtva riigi toetus 
teistelt liikmesriikidelt saadavale abile. 

7. Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et tagada vastuvõtva 
riigi toetus abile.

Or. en

Selgitus

Abi saatvatel riikidel ja komisjonil peaks olema ka roll õnnetusteks valmisoleku ja õnnetusele 
reageerimise toimingute sujuva edenemise tagamisel. Kavandatav tekst on kooskõlas 2.-3. 
detsembri justiits- ja siseasjade nõukogus vastu võetud nõukogu vastuvõtva riigi toetust 
käsitlevate järelduste joonealuse märkusega 1 ning kodanikukaitse komisjoni poolt vastu 
võetud ELi vastuvõtva riigi toetuse suunistega.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29a vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada liikmesriikide poolt 
käesoleva artikli lõigete 1 kuni 4 kohaselt 
kättesaadavaks tehtavate ressurssidega 
seotud tingimused, mida kohaldatakse 
ekspertide, moodulite ja muude 
abimissioonide suhtes.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku artikli 30 lõike 1 punkti e ümberpaigutus ja muutmine. Abimissioonideks 
kättesaadavate ressurssidega seotud tingimused moodustavad üldise raamistiku. Kõnealused 
sätted on üldist laadi ja täiendavad põhiõigusakti; seetõttu tuleb võtta need vastu delegeeritud 
õigusaktide kujul. Mis puudutab rakendusõigusakte, siis nende käsitlusala tuleb määratleda 
täpsemalt.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon määrab kindlaks 
kvaliteedinõuded Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkusse suunatavatele vahenditele. 
Liikmesriigid vastutavad nende kvaliteedi 
tagamise eest.

3. Komisjon määrab kindlaks kvaliteedi- ja 
koostalitlusnõuded Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkusse suunatavatele vahenditele. 
Liikmesriigid tagavad kõnealuste nõuete 
täitmise.

Or. en

Selgitus

Euroopa hädaolukordadele reageerimise suutlikkusse suunatavad vahendid peavad olema 
võimelised töötama koos; selleks peaks komisjon määratlema koostalitluse kriteeriumid.
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Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29a vastu delegeeritud 
õigusaktid, et sätestada:
(a) Euroopa hädaolukordadele 
reageerimise suutlikkuse toimimine 
vabatahtlikkuse alusel tegutseva 
reservina;
(b) käesoleva artikli lõike 2 kohased 
suutlikkuse eesmärgid;
(c) käesoleva artikli lõike 3 kohased 
koostalitlus- ja kvaliteedinõuded; ning
(d) käesoleva artikli lõike 4 kohane 
vahendite sertifitseerimise ja 
registreerimise protsess.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku artikli 30 lõike 1 punkti f ümberpaigutus ja muutmine. Euroopa hädaolukordadele 
reageerimise suutlikkuse toimimise üksikasjad, suutlikkuse eesmärkide määratlemine ja 
koostalitlus- ja kvaliteedinõuete kehtestamine ning vahendite sertifitseerimise ja 
registreerimise protsess moodustavad üldise raamistiku. Kõnealused sätted on üldist laadi ja 
täiendavad põhiõigusakti; seetõttu tuleb võtta need vastu delegeeritud õigusaktide kujul. Mis 
puudutab rakendusõigusakte, siis nende käsitlusala tuleb määratleda täpsemalt.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Komisjon võtab lõike 4 kohase 
vahendite sertifitseerimise ja 
registreerimise protsessi haldamiseks 
vastu rakendusaktid. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 31 lõikes 2 osutatud 
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kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku artikli 30 lõike 1 punkti f ümberpaigutus ja muutmine. Euroopa hädaolukordadele 
reageerimise suutlikkuse toimimise üksikasjad, suutlikkuse eesmärkide määratlemine ja 
koostalitlus- ja kvaliteedinõuete kehtestamine ning vahendite sertifitseerimise ja 
registreerimise protsess moodustavad üldise raamistiku. Kõnealused sätted on üldist laadi ja 
täiendavad põhiõigusakti; seetõttu tuleb võtta need vastu delegeeritud õigusaktide kujul. Mis 
puudutab rakendusõigusakte, siis nende käsitlusala tuleb määratleda täpsemalt.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Need vahendid on osa Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkusest. Need tehakse 
kättesaadavaks hädaolukordadele 
reageerimise operatsioonideks mehhanismi 
raames, kui seda taotleb komisjon 
hädaolukordadele reageerimise keskuse 
kaudu. Kui vahendeid mehhanismi raames 
ei kasutata, saavad neid haldavad 
liikmesriigid vahendeid kasutada oma 
riiklike vajaduste kohaselt.

4. Need vahendid on osa Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkusest. Neid haldavad liikmesriigid 
tagavad, et need vahendid oleksid
kättesaadavad reageerimise 
operatsioonideks mehhanismi raames, kui 
seda taotleb komisjon hädaolukordadele 
reageerimise keskuse kaudu. Kõnealuseid 
vahendeid haldavad liikmesriigid võivad 
osutada mõjuvatele põhjustele, mis võib-
olla ei võimalda neil nimetatud vahendeid 
konkreetse hädaolukorra puhul 
kättesaadavaks teha ainult vastava 
liikmesriigi territooriumil aset leidnud või 
seda ohustava suurõnnetuse puhul. Kui 
vahendeid mehhanismi raames ei kasutata, 
saavad neid haldavad liikmesriigid 
vahendeid kasutada oma riiklike vajaduste 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

ELi rahastatud vahendid, mille väljatöötamist on rahastatud kuni 85% ulatuses mehhanismi 
poolt, peaksid jääma Euroopa hädaolukordadele reageerimise suutlikkuse jaoks kasutatavaks 
ning neid haldavatel liikmesriikidel peaks olema lubatud eemaldada neid reservist ainult 
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territooriumil esinevas hädaolukorras.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib rakendusaktide abil 
kindlaks määrata kõnealuste vahendite 
väljatöötamise, haldamise, hooldamise ja 
mehhanismi raames liikmesriikidele 
kättesaadavaks tegemise korra, mis 
hõlmab järgmist:

7. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29a vastu delegeeritud õigusakte, 
et sätestada kõnealuste vahendite 
väljatöötamise, haldamise, hooldamise ja 
mehhanismi raames liikmesriikidele 
kättesaadavaks tegemise kord, mis hõlmab 
järgmist:

(a) liikmesriikide toetamise kord selliste 
reageerimisvahendite väljatöötamisel, mida 
Euroopa hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkus muidu ei taga või ei taga 
piisavas mahus;

(a) liikmesriikide toetamine selliste 
reageerimisvahendite väljatöötamisel, mida 
Euroopa hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkus muidu ei taga või ei taga 
piisavas mahus;

(b) liidu tasandil reageerimisvahendite 
väljatöötamise kord, et luua ühine puhver 
ühiste riskide vastu;

(b) liidu tasandil reageerimisvahendite 
väljatöötamine, et luua ühine puhver ühiste 
riskide vastu;

(c) punktides a ja b nimetatud vahendite 
haldamise ja hooldamise kord; 

(c) punktides a ja b nimetatud vahendite 
haldamine ja hooldamine; 

(d) punktides a ja b nimetatud vahendite 
liikmesriikidele mehhanismi raames 
kättesaadavaks tegemise kord.

(d) punktides a ja b nimetatud vahendite 
liikmesriikidele mehhanismi raames 
kättesaadavaks tegemine.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus osutatud suutlikkuslõhede lahendamise kord moodustab üldise raamistiku ega 
ole konkreetsete üksikõnnetuste suhtes spetsiifiline; peale selle ei ole need sätted seotud 
põhiõigusakti rakendamisega liikmesriigi poolt. Kõnealused sätted on üldist laadi ja 
täiendavad põhiõigusakti; seetõttu tuleb võtta need vastu delegeeritud õigusaktide kujul. 
Käesoleva muudatusega muutub artikli 30 lõike 1 punkt g ülearuseks.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Need rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 31 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

(Välja jäetud)

Or. en

Selgitus

Ettepanekus osutatud suutlikkuslõhede lahendamise kord moodustab üldise raamistiku ega 
ole konkreetsete üksikõnnetuste suhtes spetsiifiline; peale selle ei ole need sätted seotud 
põhiõigusakti rakendamisega liikmesriigi poolt. Kõnealused sätted on üldist laadi ja 
täiendavad põhiõigusakti; seetõttu tuleb võtta need vastu delegeeritud õigusaktide kujul. 
Käesoleva muudatusega muutub artikli 30 lõike 1 punkt g ülearuseks.

Muudatusettepanek 26

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, õppustel ja 
koolitustel saadud kogemuste, sealhulgas 
asjakohaste ennetuse, valmisoleku ja 
reageerimise aspektide programmi, levitab 
ja vajaduse korral rakendab neid kogemusi.
Kõnealune programm sisaldab vajadusel 
ka väljaspool liitu abimissioonidelt 
saadud õppetunde seoses mehhanismi 
raames antava abi ning humanitaarabi 
vaheliste seoste ja sünergia 
ärakasutamisega;

Or. en

Selgitus

Humanitaarabi ja kodanikukaitse ekspertide ühine õnnetusejärgne hindamine võiks 
parandada ELi humanitaarabi sidusust ja tõhusust.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 nimetatud ülesannete 
täitmisel võtab komisjon eriti arvesse 
sama piirkonna samalaadsete 
õnnetuseriskidega silmitsi seisvate 
liikmesriikide vajadusi ja huve.

Or. en

Selgitus

Mehhanismi piirkondlikele aspektidele tuleb asetada tugevamat rõhku, kuna sama piirkonna 
liikmesriikides võib esineda samasuguseid õnnetuseriske.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 13 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29a vastu delegeeritud õigusakte, 
et sätestada käesoleva artikli lõike 1 
punktis a osutatud koolitusprogrammi ja 
koolitusvõrgustiku eesmärk, sisu, 
ülesehitus, korraldus ja sihtrühm.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku artikli 30 lõike 1 punkti h ümberpaigutus ja muutmine. Koolitusprogrammide 
üldine raamistik ei ole konkreetsete üksikõnnetuste suhtes spetsiifiline; peale selle ei ole need 
sätted seotud põhiõigusakti rakendamisega liikmesriigi poolt. Kõnealused sätted on üldist 
laadi ja täiendavad põhiõigusakti; seetõttu tuleb võtta need vastu delegeeritud õigusaktide 
kujul.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 15 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29a vastu delegeeritud õigusakte, 
et sätestada kord, mida tuleb järgida, 
reageerides käesoleva artikli lõigetes 1 
kuni 6 sätestatud raamistiku alusel 
suurõnnetustele liidu piires.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku artikli 30 lõike 1 punkti i ümberpaigutus ja muutmine. Suurõnnetusele 
reageerimise protsessi üksikasjalik kord moodustab üldise raamistiku ega ole konkreetsete 
üksikõnnetuste suhtes spetsiifiline; peale selle ei ole need sätted seotud põhiõigusakti 
rakendamisega liikmesriigi poolt. Kõnealused sätted on üldist laadi ja täiendavad 
põhiõigusakti; seetõttu tuleb võtta need vastu delegeeritud õigusaktide kujul.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 16 – lõige 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29a vastu delegeeritud õigusakte, 
et sätestada kord, mida tuleb järgida, 
reageerides käesoleva artikli lõigetes 1 
kuni 13 sätestatud raamistiku alusel 
suurõnnetustele väljaspool liitu.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku artikli 30 lõike 1 punkti i ümberpaigutus ja muutmine. Suurõnnetusele 
reageerimise protsessi üksikasjalik kord moodustab üldise raamistiku ega ole konkreetsete 
üksikõnnetuste suhtes spetsiifiline; peale selle ei ole need sätted seotud põhiõigusakti 
rakendamisega liikmesriigi poolt. Kõnealused sätted on üldist laadi ja täiendavad 
põhiõigusakti; seetõttu tuleb võtta need vastu delegeeritud õigusaktide kujul.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 17 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29a vastu delegeeritud õigusakte, 
et sätestada ekspertrühmade toimimine 
ning ekspertrühmade valimise, lähetamise 
ja laialisaatmise tingimused.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku artikli 30 lõike 1 punkti c ümberpaigutus ja muutmine. Ekspertrühmade 
tegutsemise kord moodustab üldise raamistiku ega ole konkreetsete üksikõnnetuste suhtes 
spetsiifiline; peale selle ei ole need sätted seotud põhiõigusakti rakendamisega liikmesriigi 
poolt. Kõnealused sätted on üldist laadi ja täiendavad põhiõigusakti; seetõttu tuleb võtta need 
vastu delegeeritud õigusaktide kujul.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29a vastu delegeeritud õigusakte, 
et sätestada käesoleva artikli lõike 1 
punkti a kohaselt jagatava teabe 
üksikasjalikkuse määr ning sätestada 
käesoleva artikli lõike 1 punktide b ja c 
kohase transpordivahendite ja varustuse 
määratlemise kord ning käesoleva artikli 
lõike 2 kohase täiendavate 
transpordivahendite kaasamise kord.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku artikli 30 lõike 1 punkti j ümberpaigutus ja muutmine. Transporti puudutavad 
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üksikasjalikud meetmed moodustavad üldise raamistiku ega ole konkreetsete üksikõnnetuste 
suhtes spetsiifilised; peale selle ei ole need sätted seotud põhiõigusakti rakendamisega 
liikmesriigi poolt. Kõnealused sätted on üldist laadi ja täiendavad põhiõigusakti; seetõttu 
tuleb võtta need vastu delegeeritud õigusaktide kujul.

Muudatusettepanek 33

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”.

70 % kõnealusest summast saadakse 
finantsraamistiku rubriigist 3 „Turvalisus 
ja kodakondsus” ning 30 % kõnealusest 
summast rubriigist 4 „EL kui ülemaailmne 
partner”.

Or. en

Selgitus

Kuna mitmeaastase finantsraamistiku üle peetakse alles läbirääkimisi, oleks praeguses etapis 
ennatlik nimetada raporti aruandes mis tahes summat üldeelarvest. Mehhanism peaks 
keskenduma ELi välistele meetmetele ning see peaks kajastuma ka eelarvevahendite 
eraldamises. Seetõttu tehakse ettepanek, et ELi sisesed meetmed (mida rahastatakse rubriigist 
3) saaksid 70 % eelarvest ning ELi välised meetmed (mida rahastatakse rubriigist 4) saaksid 
30 %.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 23 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29a vastu delegeeritud õigusakte, 
et sätestada kooskõlas käesoleva artikliga 
täiendavaid üksikasju seoses liidult 
transpordiks rahalise abi taotlemise ja 
selle andmise otsustamisega.
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Or. en

Selgitus

Ettepaneku artikli 30 lõike 1 punkti j ümberpaigutus ja muutmine. Transpordikulusid 
puudutavad üksikasjalikud meetmed moodustavad üldise raamistiku ega ole konkreetsete 
üksikõnnetuste suhtes spetsiifilised; peale selle ei ole need sätted seotud põhiõigusakti 
rakendamisega liikmesriigi poolt. Kõnealused sätted on üldist laadi ja täiendavad 
põhiõigusakti; seetõttu tuleb võtta need vastu delegeeritud õigusaktide kujul.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva otsuse rakendamiseks võtab 
komisjon vastu iga-aastased 
tööprogrammid vastavalt artikli 31 
lõikes 2 osutatud korrale, välja arvatud 
meetmete puhul, mis kuuluvad IV peatükis 
kirjeldatud ettenägematutele 
hädaolukordadele reageerimise alla. 
Tööprogrammides kehtestatakse 
eesmärgid, oodatavad tulemused,
rakendamise meetod ja kogusumma. 
Samuti sisaldavad need rahastatavate 
meetmete kirjeldust, märget igale 
meetmele eraldatud summa kohta ja 
rakendamise soovituslikku ajakava. 
Toetuste puhul sisaldavad need prioriteete, 
peamisi hindamiskriteeriume ja 
maksimaalset kaasrahastamise määra.

3. Käesoleva otsuse rakendamiseks on 
komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 
29a vastu delegeeritud õigusakte iga-
aastaste tööprogrammide vastuvõtmise 
kohta, välja arvatud meetmete puhul, mis 
kuuluvad IV peatükis kirjeldatud
ettenägematutele hädaolukordadele 
reageerimise alla. Tööprogrammides 
kehtestatakse eesmärgid, oodatavad 
tulemused, rakendamise meetod ja 
kogusumma. Samuti sisaldavad need 
rahastatavate meetmete kirjeldust, märget 
igale meetmele eraldatud summa kohta ja 
rakendamise soovituslikku ajakava. 
Toetuste puhul sisaldavad need prioriteete, 
peamisi hindamiskriteeriume ja 
maksimaalset kaasrahastamise määra.

Or. en

Selgitus

Iga-aastased tööprogrammid seonduvad mehhanismi rakendamisega komisjoni ja mitte 
liikmesriikide poolt, seega ei ole artikli 291 tingimused täidetud. Seetõttu tuleks 
tööprogrammid vastu võtta delegeeritud õigusaktide kujul.
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29a

Volituste delegeerimine
1. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.
2. Õigus võtta vastu artikli 7 lõike 1 
punktides a ja b, artikli 8 lõike 3 punktis 
a, artikli 9 lõike 8 punktis a, artikli 11 
lõike 4 punktis a, artikli 12 lõikes 7, artikli 
13 lõike 1 punktis b, artikli 15 lõike 6 
punktis a, artikli 16 lõike 13 punktis a, 
artikli 17 lõike 5 punktis a, artikli 18 lõike 
2 punktis a, artikli 23 lõike 5 punktis a ja 
artikli 25 lõikes 3 osutatud delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile kuni 31. 
detsembrini 2020.
3. Õiguse võtta vastu artikli 7 lõike 1 
punktides a ja b, artikli 8 lõike 3 punktis 
a, artikli 9 lõike 8 punktis a, artikli 11 
lõike 4 punktis a, artikli 12 lõikes 7, artikli 
13 lõike 1 punktis b, artikli 15 lõike 6 
punktis a, artikli 16 lõike 13 punktis a, 
artikli 17 lõike 5 punktis a, artikli 18 lõike 
2 punktis a, artikli 23 lõike 5 punktis a ja 
artikli 25 lõikes 3 osutatud delegeeritud 
õigusakte võib Euroopa Parlament või 
nõukogu igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmisotsusega lõpetatakse selles 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses kindlaks määratud hilisemal 
kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.



PE490.991v01-00 28/31 PR\903803ET.doc

ET

5. Artikli 7 lõike 1 punktide a ja b, artikli 
8 lõike 3 punkti a, artikli 9 lõike 8 punkti 
a, artikli 11 lõike 4 punkti a, artikli 12 
lõike 7, artikli 13 lõike 1 punkti b, artikli 
15 lõike 6 punkti a, artikli 16 lõike 13 
punkti a, artikli 17 lõike 5 punkti a, artikli 
18 lõike 2 punkti a, artikli 23 lõike 5 
punkti a ja artikli 25 lõike 3 alusel vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavaks tegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide kehtestamisel tuleb põhiõigusaktiga määratleda ka delegeerimise 
tingimused, ulatus ja tähtaeg. Peale selle peab põhiõigusakt sätestama delegeeritud õiguse 
tagasivõtmise, delegeeritud õigusaktist teatamise ning vastuväidete esitamise korra. Tekst on 
kooskõlas institutsioonide „ühise arusaamisega“ delegeeritud õigusaktidest.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 30 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab vastu rakendusaktid 
järgmistes küsimustes:

(Välja jäetud)

(a) artikli 7 punktiga a ette nähtud 
hädaolukordadele reageerimise keskuse 
toimimine;
(b) artikli 7 punktiga b ette nähtud ühise 
hädaolukordade side- ja infosüsteemi 
toimimine;
(c) artikliga 17 ette nähtud 
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eksperdimeeskondade suhtes kohaldatav 
kord, sealhulgas ekspertide valiku 
tingimused; 
(d) artikliga 8 ette nähtud moodulite 
kindlaksmääramise tingimused;
(e) artikliga 9 ette nähtud 
abimissioonideks kättesaadavate 
ressurssidega seotud tingimused;
(f) artikliga 11 ette nähtud 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkuse toimimine vabatahtlikkuse 
alusel tegutseva reservi näol;
(g) artikliga 12 ette nähtud kord Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkuse puudujääkide 
kindlakstegemiseks ja kõrvaldamiseks;
(h) artikliga 13 ette nähtud 
koolitusprogrammi suhtes kohaldatav 
kord;
(i) artikliga 15 ette nähtud liidusiseste 
missioonide suhtes kohaldatav kord ja 
artikliga 16 ette nähtud liiduväliste 
missioonidele kohaldatav kord;
(j) artiklitega 18 ja 23 ette nähtud 
transpordi kord.
Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 31 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktidele ja rakendusaktidele osutatakse tekstis neile vastavates kohtade, 
seega muutub ettepaneku artikkel 30 ülearuseks. 
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SELETUSKIRI

Praegu reguleerivad ELis tsiviilkaitset kaks õigusakti: üks neist käsitleb ühenduse 
kodanikukaitse mehhanismi ning teine seonduvat rahastamisvahendit, mis hõlmab perioodi 
2013–2020. Uue mitmeaastase finantsraamistiku koostamine ja Lissaboni lepingu jõustumine 
loovad sobiva olukorra senise õigusraamistiku muutmiseks. 

Lisaks institutsionaalse ning eelarveraamistiku muutmisele nõuab tegelikkus ka senise 
süsteemi muutmist. Loodusõnnetuste ja inimeste põhjustatud õnnetuste arv ja raskusaste on 
viimastel aastatel oluliselt suurenenud ning ennustuste kohaselt toob kliimamuutus tulevikus 
kaasa veelgi äärmuslikumaid õnnetusi.

Väärib märkimist, et kuigi Lissaboni lepinguga kehtestati kodanikukaitsele uus alus Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 196 näol, ei määratleta ei lepingus ega ka õigusakti 
ettepanekus kodanikukaitse mõistet. Leping annab ainult kaudse määratluse, osutades 
„loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud õnnetuste“ vältimisele ja kaitsele nende vastu. 
Kodanikukaitse mõistet tõlgendatakse liikmesriigiti rahvuslike ja ajalooliste arengute taustal 
erinevalt, samuti muutub selle tähendus aja jooksul. Sellest ei tulene siiski vajadust Euroopa 
tasandil ühtlustamise järele, kuna käesolev õigusakt käsitleb kodanikukaitset ainult 
kavandatava raamistiku alusel tehtava koostöö mõttes; selle eesmärk ei ole (ega saa olla) 
liikmesriikide kodanikukaitsealaste tegevuste täiendav ühtlustamine. Seda seetõttu, et 
kodanikukaitse jääb esmaselt liikmesriikide ülesandeks ning Euroopa õigusaktide eesmärk ei 
saa olla muud kui liikmesriikide meetmete toetamine ja täiendamine ning koostöö ja sidususe 
edendamine.

Õigusakt on esitatud nimetatud taustal. Käesoleva raporti koostaja tervitab komisjoni 
ettepanekut kehtestada Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanism kui head alust edasiseks 
tööks ning pakub välja rea muudatusi, et muuta ettepanek veelgi paremaks, lähtudes 
järgmistest aspektidest:

- nõukogu järelduste alusel teevad komisjon ja liikmesriigid juba praegu tihedat 
koostööd ning arendavad välja mitmesuguseid küsimusi käsitlevaid suuniseid. Kuigi 
kõnealused suunised ei ole siduvat laadi, on nende kasutamine mehhanismi paremaks 
toimimiseks tungivalt soovitatav. Käesoleva raporti koostaja soovib veelgi edendada 
kõnealuseid olemasolevaid suuniseid, mis käsitlevad riskide hindamist ja kaardistamist 
ning vastuvõtva riigi toetust; viidata selgemalt tulevastele liikmesriikide 
riskijuhtimiskavade võrreldavuse parandamiseks koostatavatele suunistele; ning 
ühtlustada vastuvõtva riigi toetuse määratlust ELi suunistes kasutatava määratlusega.

- Samades piirkondades asuvaid liikmesriike ohustavad sarnased õnnetused. Kuigi 
kahepoolsed ja piirkondlikud kokkulepped on juba olemas, peaks ELi mehhanism 
edendama ka täiendavat piirkondlikku koostööd teadmiste ja parimate tavade 
jagamisel ning koolitusprogrammide alal.

- ELi rahastatavad vahendid ning Euroopa hädaolukordadele reageerimise suutlikkuse 
loomine vabatahtlikkuse alusel toimiva reservina on suured edusammud parema ja 
töökindlama Euroopa hädaolukordadele reageerimise süsteemi suunas. 
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Reservi paremaks toimimiseks peaks komisjon määratlema mitte ainult kvaliteedi-, 
vaid ka koostalitluskriteeriumid. 

Lisaks tuleb teha selgeks, et ELi rahastatavad vahendid, mille väljatöötamist võib 
rahastada kuni 100% ulatuses liidu poolt, peaksid olema Euroopa hädaolukordadele 
reageerimise suutlikkuse raames kasutamiseks alati kättesaadavad. Erandeid võiks 
teha ainult juhtudel, kui konkreetset vahendit haldav liikmesriik seisab silmitsi 
suurõnnetusega. Sellisel juhul peaks asjaomase liikmesriigi kohustus kaitsta 
konkreetset vahendit kasutades oma inimesi ja territooriumi olema tähtsam kui 
kohustus teha vahend kättesaadavaks. Teiste sõnadega võib ohustatud liikmesriik 
sellises olukorras viidata mõjuvale põhjusele ja võtta vahendi reservist välja.

- Mõnda komisjoni ettepaneku elementi tuleb täpsustada ja tugevamalt rõhutada, näiteks 
moodulite väljatöötamise vabatahtlikkust ning sõjaliste vahendite kasutamist viimase 
abinõuna.

- Oluline Lissaboni lepinguga kehtestatud muudatus on vana „komiteemenetluse“ 
süsteemi asendamine delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega. Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklites 290 ja 291 on selgelt sätestatud, et nende aktidega 
käsitletakse erinevaid vajadusi ning seetõttu ei ole need vastastikku asendatavad. 

Käesoleva raporti koostaja märgib, et komisjoni ettepanekuga võetaks kasutusele 
ainult rakendusakte. Seetõttu tehakse käesolevaga ettepanek asendada rakendusaktid 
delegeeritud õigusaktidega real juhtudel, mille puhul on täidetud lepingu artikli 290 
tingimused. Nimetatud muudatuste eesmärk ei ole mitte ainult Euroopa Parlamendi 
kui institutsiooni õiguste kaitse, vaid ka kõnealuste teiseste õigusaktide seaduslikkuse 
ja kehtivuse tagamine.

Käesoleva raporti koostaja on veendunud, et kavandatavate muudatustega rajataks teed 
töökindlama ELi kodanikukaitse mehhanismi loomisele.


