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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. Samuti rõhutatakse selliste piiriäärsete 
piirkondade eriomaseid vajadusi, kus eelkõige hädaolukordadele reageerimisel on võimalik 
tõhustada koostööd. Seoses Euroopa Liidu fondidega taotletakse kodanikukaitse mehhanismi 
tulemuslikumat sidumist solidaarsusfondiga, sest on täheldatud liiga vähest paindlikkust selle 
rakendamisel.

Raportöör soovitab samuti uuesti läbi vaadata artiklid 11 ja 12, milles komisjon teeb 
ettepaneku luua „Euroopa hädaolukordadele reageerimise suutlikkus”, sest kusagil mujal 
eelnõus ei ole seda mõistet määratletud. Moodulsüsteemi ja liikmesriikide poolt Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise suutlikkusele suunatud süsteemi vahel näeb raportöör 
erinevust ainult selles, millal liikmesriigid võivad saata ja millal peavad saatma mõjutatud 
piirkondadesse liikmesriigi ressursse. Lissaboni lepingus on selgelt sätestatud, et liidul on 
pädevus võtta vaid selliseid meetmeid, millega toetatakse, koordineeritakse või täiendatakse 
liikmesriikide meetmeid, siiski nõutakse artikli 11 lõikes 6 nimetatud sättega vastuolus 
olevaid meetmeid. Selle asjaoluga kaasnevad mitmed julgeoleku- ja finantsaspektid, sh 
selgitus, millisel viisil ja määral toetab liit sellist „Euroopa suutlikkust”. Seetõttu tundub, et 
tuleks säilitada praegune moodulite süsteem, mis võimaldab liikmesriikidel vabatahtlikkuse 
alusel otsustada, kus ja millal reageerida väljaspool liikmesriiki toimunud hädaolukordadele, 
komisjon aga toetab või koordineerib liikmesriikidevahelist koostööd väga hästi toimiva 
järelevalve- ja teabekeskuse kaudu.

Konkreetne teema on liikmesriikide kriisikavade esitamine, mille puhul raportöör kardab 
halduskoormuse suurenemist ning tundlike julgeolekuandmete avalikustamist. Seetõttu teeb 
raportöör ettepaneku liikmesriikide kriisikavadest või mis tahes muudest 
julgeolekukaalutlustel salastatud kavadest teavitamise asemel edastada komisjonile 
riigisiseste riskide loend ning riskide ennetamise või lahendamise meetmete süsteem.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

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.

Or. cs

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

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. Riskide loendi 
koostamine ja riskide lahendamise kava 
väljatöötamine on oluline, et tagada 
integreeritud lähenemisviis õnnetuste 
ohjamisele, mis ühendab riskiennetus-, 
valmisoleku- ja reageerimismeetmeid. 
Seepärast peaks mehhanism hõlmama 
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teavitamiseks ja nende rakendamiseks. üldist raamistikku nendest kavadest 
teavitamiseks ja nende rakendamiseks.

Or. cs

Muudatusettepanek 3

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.

Or. cs

Muudatusettepanek 4

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 
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piiriäärsetes piirkondades.

Or. cs

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PA\911347ET.doc 7/17 PE494.684v01-00

ET

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, määratleda riskid ja 
sätestada meetmed nende lahendamiseks.
Samuti võib kasutada andmeid riskide 
kohta, et teha kindlaks, kas liikmesriikides 
on hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkuses puudujääke.

Or. cs

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Asjakohaste transpordivõimaluste ja 
taristu kättesaadavust tuleks parandada, et 
toetada kiirreageerimisvõime arendamist 
liidu tasandil. Liit peaks toetama ja 
täiendama liikmesriikide panust nende 
transpordiressursside ühendamisel.

Or. cs
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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

Or. cs

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. Seoses sellega 
tuleb rõhutada võimalust kasutada 
solidaarsusfondi rahalisi vahendeid, mis 
on mõeldud liikmesriikidele ja 
ühinevatele riikidele, mida on tabanud 
suur looduskatastroof; samuti tuleks 
solidaarsusfondi rakendamine siduda 
tulemuslikumalt kodanikukaitse 
mehhanismiga.

Or. cs
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Muudatusettepanek 10

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 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

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 
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.

Or. cs

Muudatusettepanek 11

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, 

2. Mehhanismi abiga tagatakse eelkõige 
inimeste, aga ka keskkonna ja vara, 
sealhulgas kultuuripärandi kaitse 
loodusõnnetuste või inimtegevusest 
tingitud õnnetuste eest, sealhulgas 
terrorismiaktide tagajärgede ning 



PE494.684v01-00 10/17 PA\911347ET.doc

ET

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

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

Or. cs

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käesolevat otsust ei kohaldata [määruse 
(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].

7. Käesolevat otsust ei kohaldata [määruse 
(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.

Or. cs

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. „riskide loend ja riskide lahendamise 
meetmed” – liikmesriigi koostatud vahend, 
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 riskide loendisse ja riskide 
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lahendamise meetmetesse;

Or. cs

Muudatusettepanek 14

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 liikmesriikide riskide 
loendite ja riskide lahendamise meetmete, 
sealhulgas nende sisu käsitlevate suuniste 
koostamist ja rakendamist;

Or. cs

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riskijuhtimiskavad Riskide loendid ja riskide lahendamise 
meetmed

Or. cs

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et tagada mehhanismi raames 
tulemuslik koostöö, edastavad

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

komisjonile oma riskide loendi ja riskide 
lahendamise meetmed.

Or. cs

Muudatusettepanek 17

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.

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. cs

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) töötab komisjon koostöös (a) töötab komisjon koostöös 
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liikmesriikidega välja näidisstsenaariumid 
nii liidus kui ka väljaspool seda aset 
leidvate õnnetuste jaoks, võttes arvesse 
artiklis 6 osutatud riskijuhtimiskavasid;

liikmesriikidega välja näidisstsenaariumid 
liidus aset leidvate õnnetuste jaoks, võttes 
arvesse artiklis 6 osutatud riskide loendeid 
ja riskide lahendamise meetmeid;

Or. cs

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkus

välja jäetud

1. Luuakse Euroopa hädaolukordadele 
reageerimise suutlikkus liikmesriikide 
eelnevalt kindlaks määratud 
reageerimisvahendite vabatahtliku reservi 
näol.
2. Näidisstsenaariumide põhjal määrab 
komisjon koostöös liikmesriikidega 
kindlaks Euroopa hädaolukordadele
reageerimise suutlikkuse jaoks vajatavate 
vahendite liigi ja arvu (edaspidi 
„suutlikkuse eesmärgid”).
3. Komisjon määrab kindlaks 
kvaliteedinõuded Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkusse suunatavatele vahenditele. 
Liikmesriigid vastutavad nende kvaliteedi 
tagamise eest.
4. Komisjon loob sertifitseerimise ja 
registreerimise protsessi vahendite jaoks, 
mille liikmesriigid Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkusele kättesaadavaks teevad, ja 
haldab seda.
5. Vabatahtlikkuse alusel määravad 
liikmesriigid kindlaks ja registreerivad 
vahendid, mida nad Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkusse suunavad. Kahe või mitme 
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liikmesriigi pakutavad rahvusvahelised 
moodulid registreerivad ühiselt kõik 
mooduliga seotud liikmesriigid.
6. Euroopa hädaolukordadele 
reageerimise suutlikkuse raames 
registreeritud vahendid on komisjoni 
palvel hädaolukordadele reageerimise 
keskuse kaudu kättesaadavad 
mehhanismis sätestatud 
hädaolukordadele reageerimise 
operatsioonideks. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni võimalikult kiiresti kõikidest 
mõjuvatest põhjustest, mis takistavad neil 
konkreetses hädaolukorras neid 
vahendeid kättesaadavaks teha.
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.
8. Liikmesriigid ja komisjon tagavad 
Euroopa hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkust kasutavate operatsioonide 
piisava nähtavuse.

Or. cs

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suutlikkuspuudujääkide käsitlemine välja jäetud
1. Komisjon jälgib edusamme suutlikkuse 
eesmärkide saavutamisel ja teeb koostöös 
liikmesriikidega kindlaks puudujäägid 
Euroopa hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkuses.
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2. Komisjon toetab liikmesriike 
suutlikkuspuudujääkide käsitlemisel ja 
nende kõrvaldamisel kõige asjakohasemal 
ja kulutasuvamal viisil, sealhulgas
(a) aidates huvitatud liikmesriikidel välja 
töötada reageerimisvahendeid, mida 
Euroopa hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkus ei taga või ei taga piisavas 
mahus, või
(b) töötades liidu tasandil välja 
reageerimisvahendeid, mis toimiksid 
ühise puhvrina ühiste riskide vastu, kui 
see on kulutasuvam.
3. Kõiki käesoleva artikli alusel välja 
töötatud vahendeid juhivad ja haldavad 
huvitatud liikmesriigid. Komisjon töötab 
välja vormid komisjoni ja kaasatud 
liikmesriikide vaheliste lepingute jaoks. 
Vahendeid haldavad liikmesriigid 
vastutavad vahendite registreerimise eest 
vastavalt riiklikule korrale.
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.
5. Liikmesriigid ja komisjon tagavad 
käesoleva artikli alusel välja töötatud 
vahendite piisava nähtavuse.
6. Iga kahe aasta tagant teavitab komisjon 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
suutlikkuse eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusammudest ja jätkuvatest 
puudujääkidest Euroopa 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkuses.
7. Komisjon võib rakendusaktide abil 
kindlaks määrata kõnealuste vahendite 
väljatöötamise, haldamise, hooldamise ja 
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mehhanismi raames liikmesriikidele 
kättesaadavaks tegemise korra, mis 
hõlmab järgmist:
(a) liikmesriikide toetamise kord 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;
(c) punktides a ja b nimetatud vahendite 
haldamise ja hooldamise kord;
(d) punktides a ja b nimetatud vahendite 
liikmesriikidele mehhanismi raames 
kättesaadavaks tegemise kord.
8. Need rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 31 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. cs

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 19 – lõige 1 - lõik 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 455 000 000 eurot.

Or. cs
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 21 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) riskijuhtimiskavade ja kogu liitu 
hõlmava riskide ülevaate 
ettevalmistamine;

välja jäetud

Or. cs


