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Muudatusettepanek 1
Georgios Papanikolaou

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tervitab komisjoni teatist 
loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud 
katastroofide ennetamise kohta; tuletab 
meelde, et loodusõnnetused ja 
inimtegevusest tingitud katastroofid 
mõjutavad kõiki liikmes- ja kandidaatriike 
ning loodusõnnetusteks on lisaks teistele 
ohtudele ka üleujutused, tormid, põud, 
maavärinad, metsatulekahjud, äärmuslikud 
temperatuurinähtused, vulkaanipursked, 
laviinid, maalihked, tehnoloogilised ja 
tööstuslikud suurõnnetused;

1. tervitab komisjoni teatist 
loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud 
katastroofide ennetamise kohta; tuletab 
meelde, et loodusõnnetused ja 
inimtegevusest tingitud katastroofid 
mõjutavad kõiki liikmes- ja kandidaatriike 
ning loodusõnnetusteks on lisaks teistele 
ohtudele1 ka üleujutused, tormid, põud, 
tsunami, maavärinad2, metsatulekahjud, 
äärmuslikud temperatuurinähtused, 
vulkaanipursked, laviinid, maalihked, 
tehnoloogilised ja tööstuslikud 
suurõnnetused, pinnase erosioon, 
maalihked, aluspinnase ja põhjavee 
saastumine ning merede, järvede ja 
jõgede saastumine;

__________
1 See on loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest tingitud katastroofide 
mittetäielik nimekiri. Seetõttu võib 
nimekirja lisada muid loodusõnnetusi ja 
inimtegevusest tingitud katastroofe, mida 
käesolevas arvamuses ei käsitleta.
2 Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. 
aasta resolutsioon maavärinate 
piirkondliku mõju kohta.

Or. el

Muudatusettepanek 2
Cecilia Wikström

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et ühenduse lähenemisviisi 
arendades on oluline silmas pidada 
asjaolu, et eri liikmesriike tabavad eri liiki 
katastroofid ja seetõttu on vaja erinevaid 
meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Georgios Papanikolaou

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. teeb ettepaneku uue Euroopa 
välisteenistuse ja 2014-2020. aasta 
finantsraamistiku kujundamisel lisada 
järjepideva välisjulgeolekupoliitika 
esmatähtsate eesmärkide hulka ELi 
lähenemisviisi loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest tingitud katastroofide 
ennetamisele, sealhulgas nõuetekohase 
mehhanismi humanitaarabi eraldamiseks 
kriiside ajal nii ELis kui kolmandates 
riikides;

5. märgib, et loodusõnnetustel ja 
inimtegevusest tingitud katastroofidel on 
piirkondade majanduse jaoks väga tõsised 
tagajärjed, avaldades negatiivset mõju 
infrastruktuurile, tööhõivele, loodus- ja 
kultuuripärandile, keskkonnale, turismile 
ning riigi majanduslikule ja sotsiaalsele 
arengule; teeb ettepaneku uue Euroopa 
välisteenistuse ja 2014-2020. aasta 
finantsraamistiku kujundamisel lisada 
järjepideva välisjulgeolekupoliitika 
esmatähtsate eesmärkide hulka ELi 
lähenemisviisi loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest tingitud katastroofide 
ennetamisele, sealhulgas nõuetekohase 
mehhanismi humanitaarabi eraldamiseks 
kriiside ajal nii ELis kui kolmandates 
riikides;

Or. el
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Muudatusettepanek 4
Georgios Papanikolaou

Arvamuse projekt
Lõige 11 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11 a. märgib, et haavatavad 
elanikkonnarühmad, näiteks lapsed, 
vanurid ja erivajadustega inimesed, 
vajavad loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofidega seotud ennetus-
ja taastamismeetmete korral erikohtlemist 
ja kaitset;

Or. el

Muudatusettepanek 5
Cecilia Wikström

Arvamuse projekt
Lõige 15

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

15. toetab Euroopa Liidus katastroofide 
vaatluskeskuse loomist; rõhutab, et oluline 
on omada ulatuslikku andme- ja teabekogu 
katastroofiohtude ja nendega seotud kulude 
kohta ning jagada seda ELi tasandil, see
annab liikmesriikidele võimaluse teabe 
koondamiseks riikide tsiviilvõimekuse ja 
arstiabi ressursside kohta;

15. rõhutab, et oluline on omada 
ulatuslikku andme- ja teabekogu 
katastroofiohtude ja nendega seotud kulude 
kohta ning jagada seda ELi tasandil, mis
annab liikmesriikidele võimaluse teabe 
koondamiseks riikide tsiviilvõimekuse ja 
arstiabi ressursside kohta, ning rõhutab, et 
me peaksime kasutama ja edasi arendama 
selliseid juba olemasolevaid struktuure 
nagu järelevalve- ja teabekeskus (MIC) 
uute struktuuride loomise asemel;

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Georgios Papanikolaou

Arvamuse projekt
Lõige 15

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

15. toetab Euroopa Liidus katastroofide 
vaatluskeskuse loomist; rõhutab, et oluline 
on omada ulatuslikku andme- ja teabekogu 
katastroofiohtude ja nendega seotud kulude 
kohta ning jagada seda ELi tasandil, see
annab liikmesriikidele võimaluse teabe 
koondamiseks riikide tsiviilvõimekuse ja 
arstiabi ressursside kohta;

15. toetab Euroopa Liidus katastroofide 
vaatluskeskuse loomist; rõhutab, et oluline 
on omada ulatuslikku andme- ja teabekogu 
katastroofiohtude ja nendega seotud kulude 
kohta ning jagada seda ELi tasandil, et viia 
läbi võrdlevaid uuringuid ja määrata 
kindlaks katastroofide tõenäoline 
piiriülene mõju, mis annab liikmesriikidele 
võimaluse teabe koondamiseks riikide 
tsiviilvõimekuse ja arstiabi ressursside 
kohta;

Or. el

Muudatusettepanek 7
Cornelia Ernst

Arvamuse projekt
Lõige 15 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

15 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
kliimamuutusest põhjustatud ja 
süvendatud keskkonnaprobleemid on 
praegu põhjuseks kasvavale 
sunniviisilisele rändele, ning soovib 
seetõttu rõhutada varjupaigataotlejate ja 
halvenenud keskkonnaseisundiga 
piirkondade vahelist üha tihedamat seost; 
nõuab „kliimapõgenike” kaitse ja 
ümberasustamise parandamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Cecilia Wikström

Arvamuse projekt
Lõige 16

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

16. on arvamusel, et vajalik on tugev 
valdkondadevaheline 
koordineerimismehhanism, mis tagaks 
parimate tavade levitamise;

16. on arvamusel, et vajalik on tugev 
valdkondadevaheline 
koordineerimismehhanism, mis tagaks 
parimate tavade levitamise, et parandada 
valmisoleku-, reageerimis- ja 
taastamisalast koostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Cecilia Wikström

Arvamuse projekt
Lõige 18

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

18. peab kahetsusväärseks, et ELi olulistel 
finantsmehhanismidel, näiteks 
kodanikukaitse rahastamisvahendil,
puuduvad ressursid ja seetõttu ei ole neist 
täiel määral abi ennetuse valdkonnas; on 
sügavalt veendunud, et katastroofide 
sageduse ja ulatuse suurenemist arvestades 
tuleks ELis ja kolmandates riikides 
võetavate meetmete rahastamisvõimalusi 
viivitamatult bürokraatlike menetlusteta 
laiendada;

18. on seisukohal, et ELi olulised 
finantsmehhanismid, näiteks 
kodanikukaitse rahastamisvahend, peaksid
katastroofide sageduse ja ulatuse 
suurenemist arvestades keskenduma 
rohkem ennetusabinõudele ning ELis ja 
kolmandates riikides võetavate meetmete 
rahastamisvõimalusi tuleks viivitamatult 
bürokraatlike menetlusteta laiendada;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Cecilia Wikström

Arvamuse projekt
Lõige 19



PE440.178v02-00 8/9 AM\813127ET.doc

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

19. soovitab luua katastroofide 
ennetamiseks mõeldud 
rahastamisvahendi, mis loodusõnnetuste 
ja inimtegevusest tingitud katastroofide 
korral täiendaks riikide jõupingutusi 
eeskätt inimeste, aga ka keskkonna ja 
materiaalsete väärtuste, sealhulgas 
kultuuripärandi kaitsmise valdkonnas;

19. on seisukohal, et rahastamist, mis on 
mõeldud loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest tingitud katastroofide korral 
täiendama riikide jõupingutusi eeskätt 
inimeste, aga ka keskkonna ja 
materiaalsete väärtuste, sealhulgas 
kultuuripärandi kaitsmise valdkonnas, 
tuleks juhtida olemasolevate 
rahastamisvahenditega;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Cecilia Wikström

Arvamuse projekt
Lõige 20

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

20. on seisukohal, et loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest tingitud katastroofide korral 
annab koos töötamine selgelt 
lisandväärtust; kutsub seetõttu liikmesriike 
ja ELi institutsioone üles arendama 
tugevdatud koostööd katastroofide 
ennetamise valdkonnas ja töötama välja 
tervikliku lähenemisviisi, et kujundada 
tõhusamat ELi poliitikat katastroofide 
ohjamiseks;

20. on seisukohal, et loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest tingitud katastroofide korral 
annab koos töötamine selgelt 
lisandväärtust; kutsub seetõttu liikmesriike 
ja ELi institutsioone üles arendama 
tugevdatud koostööd katastroofide 
ennetamise valdkonnas ja töötama välja 
tervikliku lähenemisviisi, et kujundada 
tõhusamat ELi poliitikat katastroofide 
ohjamiseks; väljendab seetõttu rahulolu 
meetmete üle, mida nõukogu on juba 
võtnud katastroofide ennetamist ja 
metsatulekahjude vältimist käsitleva 
ühenduse raamistiku loomiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Georgios Papanikolaou

Arvamuse projekt
Lõige 22

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

22. juhib tähelepanu loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest tingitud katastroofide 
ennetamisele ja nendeks valmisolekule 
ning nende võimaliku mõju 
leevendamisele, et võtta vastu strateegia, 
mis põhineb ennetaval ja luureandmeid 
kasutaval lähenemisviisil; selleks on 
äärmiselt oluline tagada, et liikmesriikide 
õigusaktid oleksid vastavuses põhiliste 
ohutuseeskirjadega, mida on vaja näiteks 
ehitusvaldkonnas järgida.

22. juhib tähelepanu loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest tingitud katastroofide 
ennetamisele ja nendeks valmisolekule 
ning nende võimaliku mõju 
leevendamisele, et võtta vastu strateegia, 
mis põhineb ennetaval ja luureandmeid 
kasutaval lähenemisviisil; selleks on 
äärmiselt oluline tagada, et liikmesriikide 
õigusaktid oleksid vastavuses põhiliste 
ohutuseeskirjadega, mida on vaja näiteks 
ehitusvaldkonnas järgida; rõhutab, et 
oluline on üldsust teavitada nii riiklikul 
kui ka ELi tasandil ning parandada 
katastroofidele reageerimise alast 
koolitust, et suurendada kodanike 
teadlikkust juba noorest east alates ja 
julgustada kõigi vabatahtlikku osalemist.

Or. el


