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LÜHISELGITUS

Otsuse eelnõu liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta on kvaliteetne dokument, milles 
arvestatakse Euroopa Liidu ennetustegevuse ja reageerimisega seotud vajadusi selles 
valdkonnas. Raportöör kiidab heaks komisjoni kavatsuse koondada kodanikukaitse 
mehhanism ja finantsinstrument ühte dokumenti, sh selle töötlemine, nagu oli välja pakutud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses. Raportöör hindab eriti kõrgelt mitmeid 
kavandatavaid muudatusi, mis lihtsustavad märgatavalt mehhanismi kasutuselevõtu eeskirju 
ja menetlusi, millega suurendatakse ELi katastroofidele reageerimise tõhusust, tulemuslikkust 
ja ühtsust.

Arvestades regionaalarengukomisjoni vastutusala, keskenduvad muudatusettepanekud 
peamiselt piirkondade, linnade ja kohalike kogukondade tihedamale koostööle, sest need 
omavalitsusüksused mängivad nii hädaolukordade ennetamisel kui ka neile reageerimisel 
tähtsat rolli ning neid ei saa tähelepanu alt välja jätta. Korratakse, et kodanikukaitse peamine 
põhimõte peaks olema probleemi lahendamine võimalikult madalal tasandil. Samuti 
rõhutatakse selliste piiriäärsete piirkondade eriomaseid vajadusi, kus eelkõige 
hädaolukordadele reageerimisel on võimalik tõhustada koostööd, mis võimaldab 
koordineerimist piiriülestes piirkondades. Sarnastel põhjustel lisatakse REGI arvamuses viited 
äärepoolseimate piirkondade, merepiirkondade, saarte, mägipiirkondade, eraldatud või 
ligipääsmatute piirkondade eriolukorrale. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ELi välispiiridel 
asuvatele ja äärepoolseimatele piirkondadele, võttes arvesse üha suurenevat loodusõnnetuste 
ja inimtegevusest tingitud õnnetuste ohtu ning asjaolu, et missioonide läbiviimine on nendes 
piirkondades raskem kui muudes piirkondades ning sageli vajatakse kolmandate riikide abi. 

Arvestada tuleks ka vajadusega pakkuda kiiret ja paindlikku rahalist abi katastroofide puhul, 
mille lahendamiseks on mõjutatud liikmesriigi või selle piirkondlike või kohalike 
omavalitsuste võimalused liiga väikesed. Seepärast taotletakse seoses Euroopa Liidu 
fondidega kodanikukaitse mehhanismi tulemuslikumat sidumist solidaarsusfondiga, sest on 
täheldatud liiga vähest paindlikkust selle rakendamisel.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Et viimastel aastatel on 
loodusõnnetused ja inimtegevusest tingitud 

(1) Et viimastel aastatel on 
loodusõnnetused ja inimtegevusest tingitud 
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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.

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.
Samuti võib tekkida vajadus 
merepiirkondade integreeritud 
käsitlusviisi järele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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 ja selle 
asjaomaste riigiasutuste, sh probleemsele 
piirkonnale lähimate piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste reageerimisvõimet.

Muudatusettepanek 3
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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 järjekindlasse
ennetamisesse ja nendeks valmisolekusse 
ning suurõnnetustele ja nende ohule 
reageerimisse. Seepärast ei mõjuta 
käesolev otsus liikmesriikide vastastikuseid 
õigusi ja kohustusi, mis tulenevad otsuses
hõlmatud teemadega seotud kahe- või 
mitmepoolsetest lepingutest, ega ka 
liikmesriikide vastutust kaitsta oma 
territooriumil inimesi, keskkonda ja vara.

Muudatusettepanek 4

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 hõlmab mehhanism üldist 
raamistikku nendest kavadest teavitamiseks 
ja nende rakendamiseks. Mehhanismis 
tuleks liikmesriikide erinevate 
riskijuhtimiskavade sidususe ja 
võrreldavuse saavutamiseks välja töötada 
vastavad suunised.

Muudatusettepanek 5
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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 
teabeallikaid ja -süsteeme; rõhutab, kui 
oluline on tihedam koostöö komisjoni 
humanitaarabi ja kodanikukaitse 
peadirektoraadi ja riigisiseste 
kodanikukaitsetalituste vahel.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Mehhanism peaks hõlmama üldist 
poliitikaraamistikku, mille eesmärk on 
pidevalt parandada 
kodanikukaitsesüsteemide, spetsialistide ja 
kodanike valmisolekut liidus. See hõlmab
kohaliku õnnetuste ennetamise, nendeks 
valmisoleku ja neile reageerimise alaseid 
koolitusprogramme ja -võrgustikku liidu, 
aga ennekõike liikmesriikide tasandil, 
nagu on sätestatud nõukogu 14. novembri 
2008. aasta järeldustes suurõnnetustele 
reageerimise Euroopa koolituse korra 
kohta.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muude ettevalmistavate meetmete hulka 
kuuluvad vajalikke meditsiinilisi ressursse 
käsitleva teabe koondamine ja uute 
tehnoloogiate kasutamise soodustamine.
Vastavalt aluslepingu artiklile 346 ei 
tohiks ühtki liikmesriiki kohustada andma 
teavet, mille avalikustamist ta peab oma 
oluliste julgeolekuhuvide vastaseks.

Muude ettevalmistavate meetmete hulka 
kuuluvad vajalikke meditsiinilisi ressursse 
käsitleva teabe koondamine ja uute 
tehnoloogiate kasutamise soodustamine.
Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 346 lõike 1 punktile a ei 
tohiks ühtki liikmesriiki kohustada andma 
teavet, mille avalikustamist ta peab oma 
oluliste julgeolekuhuvide vastaseks.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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. Seoses sellega tuleb 
kodanikukaitse suutlikkusele erilist 
tähelepanu pöörata liikmesriikide 
piiriäärsetes piirkondades.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12
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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 väljatöötamist, mis 
koosneksid ühe või rohkema liikmesriigi
vabatahtlikest ressurssidest ning mille 
eesmärk oleks täielik koostalitusvõime.
Kõnealused moodulid tuleks organiseerida 
liikmesriikide tasandil ning kuuluksid 
nende juhtimise ja käsutamisõiguse alla.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Mehhanism peaks võimaldama 
mobiliseerida abimissioone ja lihtsustada 
nende koordineerimist. Tugevdatud 
koostöö peaks põhinema liidu struktuuril, 
mis koosneb olemasolevate riiklike, 
piirkondlike ja kohalike struktuuridega 
kooskõlastatud 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.
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Muudatusettepanek 13

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 
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.

(14) Selleks et tõhustada õnnetustele 
reageerimise operatsioonide kavandamist 
ning tagada põhivahendite olemasolu, on 
vaja välja töötada peamiste õnnetusliikide 
näidisstsenaariumid, kaardistada 
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 seoses 
koordineerimisega piiriüleste alade vahel, 
mida võib kompenseerida liidu toetuse abil 
saadud vahenditega, mida saaks omavahel 
jagada kogu liidu piires.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
ELi välispiiridel asuvatele ja 
äärepoolseimatele piirkondadele, võttes 
arvesse üha suurenevat loodusõnnetuste 
ja inimtegevusest tingitud õnnetuste ohtu 
ning asjaolu, et missioonide läbiviimine 
on nendes piirkondades raskem kui 
muudes piirkondades ning sageli 
vajatakse kolmandate riikide abi.
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Muudatusettepanek 15

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 ja kiirust tuleb 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.

Muudatusettepanek 16

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) Transpordi kättesaadavust kõikides 
ELi piirkondades ja 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.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et saavutada parim tulemus ja 
tagada juurdepääs kannatavale 

(17) Selleks et saavutada parim tulemus ja 
tagada juurdepääs kannatavale 
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elanikkonnale, tuleks abimissioonid 
kohapeal täielikult koordineerida.
Komisjon peaks tagama lähetatud 
eksperdirühmadele asjakohase logistilise 
toe.

elanikkonnale, tuleks abimissioonid 
kohapeal täielikult koordineerida.
Komisjon peaks tagama lähetatud 
eksperdirühmadele ja vabatahtlike 
rühmade logistiliseks juhtimiseks
asjakohase logistilise toe eraldatud ja 
ligipääsmatutes kohtades 
hädaolukordadele reageerimiseks.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Euroopa Liidu abi ja toetus 
loodusõnnetuste ennetamiseks, 
heastamiseks ja õnnetuste korral 
reageerimiseks on eriti oluline eraldatud 
või kaugemate, ligipääsu, inimressursside 
ja materiaalsete ressursside 
kättesaadavuse osas alaliste raskustega 
piirkondade jaoks, kus on suurem 
loodusõnnetuste esinemise oht ja kus 
nende tagajärjed on raskemad, nagu 
äärepoolseimates piirkondades.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Äärepoolseimad piirkonnad 
peaksid oma geostrateegilise olukorra 
tõttu – nagu see on esitatud komisjoni 26. 
mai 2004. aasta teatises „Tugevam 
partnerlus äärepoolseimate 
piirkondadega” ja Michel Barnieri 2006. 
aasta jaanuari aruandes „Euroopa 
kodanikukaitsejõud EuropeAid” – olema 
selgelt kaasatud liikmesriikide 
riskijuhtimiskavadesse ning neis tuleks 
soodustada missioonide 
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ettevalmistamiseks ja koordineerimiseks 
mõeldud moodulite rakendamist nende 
geograafilises keskkonnas.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvestada tuleks ka vajadusega pakkuda 
kiiret ja paindlikku rahalist abi 
katastroofide puhul, mille puhul on 
mõjutatud liikmesriigi või selle 
piirkondlike või kohalike omavalitsuste 
reageerimisvõimalused liiga väikesed. 
Selles osas tuleks rõhutada võimalust 
kasutada solidaarsusfondi rahalisi 
vahendeid, kelle abi on ette nähtud 
suurest loodusõnnetusest mõjutatud 
liikmesriikidele ja ühinevatele riikidele, ja 
kelle abi rakendamist tuleks tõhusamalt 
siduda kodanikukaitse mehhanismi 
toimimisega. 

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei suuda käesoleva otsuse 
eesmärki üksi saavutada ning kavandatud 
meetmete ulatuse või mõju tõttu on seda 
parem saavutada liidu tasandil, arvestades 
mehhanismi toimimisest saadavat kasu 
inimkaotuste ning kahju vähenemise näol.
Kui suurõnnetuses kannatanud liikmesriigi 
reageerimisvõime ei ole piisav, siis peaks 
kõnealusel liikmesriigil olema võimalus 
taotleda mehhanismilt oma 
kodanikukaitseressursside ja muude 
hädaolukordadele reageerimise ressursside 
täiendamist. Seega võib liit võtta meetmeid 

Kodanikukaitse peamine põhimõte peaks 
olema probleemi lahendamine võimalikult 
madalal tasandil. Liikmesriigid ei suuda
siiski mahukamate operatsioonide puhul
käesoleva otsuse eesmärki üksi saavutada 
ning kavandatud meetmete ulatuse või 
mõju tõttu on seda parem saavutada liidu 
tasandil, arvestades mehhanismi 
toimimisest saadavat kasu inimkaotuste 
ning kahju vähenemise näol. Kui 
suurõnnetuses kannatanud liikmesriigi 
reageerimisvõime ei ole piisav, siis peaks 
kõnealusel liikmesriigil olema võimalus 
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kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

taotleda mehhanismilt oma 
kodanikukaitseressursside ja muude 
hädaolukordadele reageerimise ressursside 
täiendamist. Seega võib liit võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek 22

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 liikmesriikides
meetmeid kodanikukaitse vallas, 
parandades loodusõnnetuste või 
inimtegevusest tingitud õnnetuste 
ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile 
reageerimise süsteemide tõhusust.

Muudatusettepanek 23

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 tagajärgede ning 
tehnoloogiliste, kiirgus- ja 
keskkonnaõnnetuste, merereostuse ning 
ägedate tervisega seotud hädaolukordade 
eest nii liidus kui ka väljaspool seda.
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Muudatusettepanek 24

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 ja vahendid, 
mis võimaldavad neil nõuetekohaselt ja 
järjepidevalt toime tulla sellise ulatuse ja 
olemusega õnnetustega, mida on 
mõistlikkuse piires võimalik ette näha ja
milleks on võimalik ette valmistuda.

Muudatusettepanek 25

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
esmatähtsat 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.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käesolevat otsust ei kohaldata [määruse 7. Käesolevat otsust ei kohaldata [määruse
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(EÜ) nr 1717/2006, määruse (EÜ) 
nr 1257/96, määruse (EÜ) nr 1406/2002 
ning liidu nende õigusaktide 
reguleerimisalasse kuuluvate meetmete 
suhtes, mis käsitlevad tegevusprogramme 
tervishoiu, siseasjade ja õigusküsimuste 
valdkonnas].

(EÜ) nr 1717/2006, määruse (EÜ) nr 
1257/96, määruse (EÜ) nr 1406/2002 ning 
liidu nende õigusaktide reguleerimisalasse 
kuuluvate meetmete suhtes, mis käsitlevad 
tegevusprogramme tervishoiu, siseasjade ja 
õigusküsimuste valdkonnas] ega muude 
mitteasjaomaste Euroopa Liidu 
õigusaktide suhtes.

Muudatusettepanek 27

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, piiriäärsete ja 
muude liidu piirkondade või saarte 
erivajadusi õnnetuse korral. Nendes 
piirkondades võib parima võimaliku 
koosmõju tagamiseks olla vajadus 
merepiirkondade integreeritud 
lähenemisviisi järele.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) saavutada kõrgetasemeline kaitse 
õnnetuste vastu, ennetades või vähendades 
nende mõju ning edendades 
ennetuskultuuri;

(a) saavutada kõrgetasemeline kaitse 
õnnetuste vastu, ennetades või vähendades 
nende mõju, edendades ennetuskultuuri
ning parandades koostööd kodanikukaitse 
ja muude pädevate teenistuste vahel;

Muudatusettepanek 29

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



AD\914911ET.doc 17/28 PE494.684v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edusammud õnnetustele reageerimise 
parandamisel, mõõdetuna mehhanismi 
raames toimuvate missioonide kiiruse ja 
koordineeritusega ning osutatava abi 
vastavusega kohapealsetele vajadustele.

(c) edusammud õnnetustele reageerimise 
parandamisel, mõõdetuna mehhanismi 
raames toimuvate missioonide ja teenuste
kiiruse ja koordineeritusega ning osutatava 
abi vastavusega kohapealsetele vajadustele.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõik 1 – 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” – loodussündmus, mis 
seab selle erakordse ulatuse tõttu ohtu elu 
ja vara või kui selline oht on vahetult 
olemas ja kui selle sündmusega 
toimetulemiseks ei piisa liikmesriigi enda 
jõududest ning mis võib tingida abipalve 
esitamise käesoleva mehhanismi raames;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõik 1 – 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 
koostatud kavandamisvahend, et näha ette 
riske, prognoosida nende mõju ning 
töötada välja, valida ja rakendada
jätkusuutlikke meetmed, millega 
vähendada, kohandada ja leevendada riske 
ja nende mõju kulutasuvalt ning samuti 
luua raamistik eri valdkonnale või ohule 
omaste riskijuhtimisvahendite 
integreerimiseks ühtsesse üldplaani;

Muudatusettepanek 32
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõik 1 – 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 koostööd ja teadmiste, hea tava 
ja teabe jagamist;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõik 1 – 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 Euroopa tasandil ja 
liikmesriikide vahel makropiirkondlikul 
või alampiirkondlikul tasandil, kui need 
piirkonnad puutuvad kokku sarnaste 
õnnetusohtudega;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõik 1 – 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, 
liikmesriikidevahelist koordineerimist ja 
rakendamist ning näeb vajaduse korral ette 
asjakohased stiimulid;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d
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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 sidususe ja 
võrreldavuse lihtsustamiseks ning näeb 
vajaduse korral ette asjakohased stiimulid;

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) suurendab teadlikkust riskiennetuse 
tähtsusest ja toetab liikmesriike üldsuse 
teavitamisel, harimisel ja teadlikkuse 
suurendamisel;

(e) suurendab teadlikkust riskiennetuse 
tähtsusest ja toetab liikmesriike ning 
piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi
üldsuse teavitamisel, harimisel ja 
teadlikkuse suurendamisel;

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) suurendab teadlikkust riskiennetuse 
tähtsusest ja toetab liikmesriike üldsuse 
teavitamisel, harimisel ja teadlikkuse 
suurendamisel;

(e) suurendab teadlikkust riskiennetuse 
tähtsusest ja toetab liikmesriike üldsuse 
teavitamisel, harimisel ning tundlikkuse ja 
teadlikkuse suurendamisel;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) edendab liidu rahaliste vahendite 
kasutamist õnnetuste jätkusuutlikuks 
ennetamiseks ning julgustab liikmesriike 
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ja piirkondi kasutama neid 
rahastamisvõimalusi;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) võtab arvesse aluslepingu artiklis 
349 sätestatud piirkondade erilist 
haavatavust.

Muudatusettepanek 40

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
pärast oma pädevate riigiasutustega, sh 
piirkondlike ja kohalike omavalitsustega 
konsulteerimist komisjonile oma 
riskijuhtimiskavad. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata äärepoolseimatele 
piirkondadele, saartele, piiriülestele ja 
mägipiirkondadele, kus sageli puuduvad 
kõige sobivamad vahendid õigeaegseteks 
päästetöödeks õnnetuste korral.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Riskijuhtimiskavades võetakse arvesse
riiklikus riskihindamises analüüsitud 
peamisi loodusõnnetuste ja inimese 
põhjustatud katastroofide riske ja muid 
asjaomaseid riske riiklikul või asjaomasel 
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kehtivate asjaomaste kavadega. piirkondlikul tasandil, ning see on 
kooskõlas teiste selle liikmesriigi
asjaomaste kavadega.

Muudatusettepanek 42

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.
Liikmesriigid peavad koostama strateegia 
riskijuhtimise planeerimise 
koordineerimiseks piiriülestel aladel. 

Muudatusettepanek 43

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.

välja jäetud

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõik 1 – 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 hädaolukordadele reageerimise 
keskuse, mis on kooskõlastatud 
olemasolevate riiklike ja piirkondlike 
struktuuridega ning mis tagab 
ööpäevaringse operatiivse suutlikkuse ning 
teenindab liikmesriike ja komisjoni 
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mehhanismi raames, ning haldab nimetatud 
keskust;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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;

(c) aitab kaasa õnnetuste tuvastamise, 
varajase hoiatamise ja häiresüsteemide 
arendamisele ja häirekoodeksi 
standardiseerimisele, 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;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt d – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

hindavad abi taotleva riigi vajadusi; hindavad abi taotleva riigi ja piirkonna
vajadusi;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt d – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

lihtsustavad vajaduse korral hädaolukorra 
abioperatsioonide koordineerimist 
kohapeal ja teevad vajaduse korral 
koostööd abi taotleva riigi pädevate 

lihtsustavad vajaduse korral hädaolukorra 
abioperatsioonide koordineerimist 
kohapeal ja teevad vajaduse korral 
koostööd abi taotleva riigi pädevate riigi-
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asutustega; või piirkondlike asutustega;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tagab ja säilitab suutlikkuse pakkuda 
eksperdirühmadele, moodulitele ja muule 
mehhanismi raames kasutatavale 
reageerimisvahenditele, aga samuti teistele 
osalejatele kohapeal, logistilist tuge ja abi;

(e) tagab ja säilitab suutlikkuse pakkuda 
eksperdirühmadele, moodulitele ja muule 
mehhanismi raames kasutatavale 
reageerimisvahenditele, aga samuti teistele 
osalejatele kohapeal ja vabatahtlikele 
rühmadele eraldatud ja ligipääsmatutes 
kohtades, logistilist tuge ja abi;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määravad liikmesriigid kindlaks ja 
kaardistavad peamised olemasolevad 
vahendid, mida nad saaksid nende 
stsenaariumide korral mehhanismi raames 
kättesaadavaks teha, ja teavitavad sellest 
komisjoni;

(b) määravad liikmesriigid koostöös oma 
piirkondadega kindlaks ja kaardistavad 
peamised olemasolevad vahendid, mida 
nad saaksid nende stsenaariumide korral 
mehhanismi raames kättesaadavaks teha, ja 
teavitavad sellest komisjoni;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

operatsioonide kavandamisel väljaspool 
liitu, kaasates märkimisväärsel viisil 
äärepoolseimaid piirkondi, kui neid 
kavasid korraldatakse nende 
merepiirkonnas.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kasutuselevõtu korral jäävad vahendid 
liikmesriikide juhtimise ja kontrolli alla.
Eri vahendite koordineerimise tagab 
komisjon hädaolukordadele reageerimise 
keskuse kaudu. Kui vahendeid 
mehhanismi raames operatsioonides ei 
kasutata, saavad liikmesriigid kasutada 
vahendeid oma riiklike vajaduste kohaselt.

7. Liikmesriikide poolt hädaolukordadele 
reageerimise suutlikkusele kättesaadavaks 
tehtud vahendeid saavad liikmesriigid 
kasutada igal ajal oma riiklike vajaduste 
kohaselt.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) aidates liikmesriikidel parandada 
ligipääsetavust piirkondades, mis on 
hädaolukordade tõttu suuremas ohus.

Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) loob kodanikukaitse ja muude 
päästetöötajate koolitusprogrammi ja -
võrgustiku, mis hõlmaks õnnetuste 

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

hõlmaks õnnetuste ennetamist, nendeks 
valmisolekut ja neile reageerimist, 
eesmärgiga parandada koordineeritust, 
kokkusobivust ja vastastikust täiendavust 
moodulite ja artiklites 8, 9 ja 11 osutatud 
muude vahendite vahel ning parandades 
artikli 7 punktis d osutatud ekspertide 
pädevust. Programmi kuuluvad 
ühiskursused, õppused ja ekspertide 
vahetuskava, mis võimaldaks lähetada 
üksikisikuid teistesse liikmesriikidesse;

Muudatusettepanek 54

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 liidusisestel ja -välistel
missioonidel, õppustel ja koolitustel saadud 
kogemuste, sealhulgas asjakohaste 
ennetuse, valmisoleku ja reageerimise 
aspektide programmi, levitab ja vajaduse 
korral rakendab neid kogemusi;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva otsuse rakendamise lähtesumma 
ajavahemikuks 2014–2020 on 
jooksevhindades 400.000.000 eurot.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva otsuse rakendamise lähtesumma 
ajavahemikuks 2014–2020 on 
jooksevhindades 513 000 000 eurot.
Käesolevas raamistikus määratakse 
kindlaks / kehtestatakse eelarvevahendid 
ELis ja väljaspool ELi läbiviidavate 
operatsioonide jaoks vastavalt tekkivale 
vajadusele.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Jooksevhindades 200.000.000 eurot 
saadakse finantsraamistiku rubriigist 3
„Turvalisus ja kodakondsus” ning 
jooksevhindades 200.000.000 eurot 
rubriigist 4 „EL kui ülemaailmne partner”.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 20 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) üldsuse teavitamine, harimine ja 
teadlikkuse suurendamine ning sellega 
seotud teabe levitamine, et vähendada 
õnnetuste mõju liidu kodanikele ja aidata 
liidu kodanikel end paremini kaitsta;

(d) üldsuse teavitamine, harimine ja 
teadlikkuse suurendamine ning sellega
seotud teabe levitamine, et vähendada 
õnnetuste mõju liidu kodanikele ja aidata 
liidu kodanikel end paremini ja 
jätkusuutlikumal viisil kaitsta;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsuse alusel rahalist abi saavad 
meetmed ei saa abi liidu muudest 
rahastamisvahenditest.

Käesoleva otsuse alusel rahalist abi saavad 
meetmed ei saa abi liidu muudest 
rahastamisvahenditest, välja arvatud 
abimeetmed õnnetuste korral 
äärepoolseimates piirkondades ja 
geograafilisest eripärast või 
demograafilistest oludest tingitud 
piirangutega piirkondades, nagu saared, 
mägipiirkonnad ja hõredalt asustatud 
piirkonnad.
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