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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus
tekst märgistatud paksus kirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandkorras ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi 
loomise kohta
(COM(2013)0522 – C7-0231/2013– 2013/0248(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0522),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 175 kolmandat 
lõiku ja artikli 212 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C7-0231/2013),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni arvamust (A7-
0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

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

TAUST

Euroopa Liidu Solidaarsusfond loodi eesmärgiga reageerida loodusõnnetuse olukorras ja 
väljendada Euroopa solidaarsust Euroopas katastroofist tabatud piirkondade suhtes. Fond 
loodi mitmete Euroopa keskosas 2002. aasta suvel toimunud üleujutuste järel. Sellest 
makstakse toetust liikmesriikidele ja kandidaatriikidele, keda on tabanud loodusõnnetus.
Selle rahastamisvahendi põhijooned on seni olnud järgmised.
 Looduskatastroofi korral on ainult üks abikõlblikkuse kriteerium: kahju ületab iga riigi 

kohta kehtestatud konkreetset künnist. 
 Fond võib sekkuda ka väheulatusike juhtumite, niinimetatud piirkondlike katastroofide 

korral, kus katastroofis on kannatada saanud enamik ühe piirkonna elanikkonnast, ja kui 
leitakse, et õnnetusel on tõsised ja kestvad tagajärjed piirkonna majanduslikule 
stabiilsusele ja elutingimustele.

 Rahastamine toimub ühekordse väljamaksena. Ei ole programmitöö ega 
kaasrahastamise vajadust. 

 Kuna lisavahendid pärinevad väljaspoolt ELi eelarvet, ei saa komisjon rahalise abi üle 
otsustada üksi. Kui komisjon leiab, et taotlus vastab nõuetele, teeb ta eelarvepädevale 
institutsioonile (nõukogu ja Euroopa Parlament) ettepaneku fond kasutusele võtta. 

Euroopa Liidu Solidaarsusfond eeldab liikmesriikidelt täiendavaid riiklikke kulutusi, et 
rahastada päästeoperatsioone, mida viivad läbi riigi võimuorganid selleks, et
 seada uuesti töökorda põhiinfrastruktuurid, näiteks energia, vesi, transport,

telekommunikatsioon, tervishoid ja haridus;
 tagada ajutine majutus ja tasuda päästeteenistuste maksumus elanikkonna vahetute 

vajaduste täitmiseks;
 kindlustada kaitsestruktuurid, nagu paisud ja tammid;
 tagada kaitsemeetmed kultuuripärandi kaitseks;
 puhastada katastroofipiirkonnad.
Erakahjustusi, nagu kahjud eraomandile, või sissetuleku kaotus, kaasa arvatud 
põllumajanduses, loetakse kindlustatavaks selles osas, mis ei ole muu kindlustusega kaetud.
Kannatanud riikide riigiasutused võivad esitada komisjonile taotluse kümne nädala jooksul 
pärast esimeste kahjude ilmnemist. Pärast seda hindab komisjon taotlust ja otsustab, kas tuleb 
fond kasutusele võtta koos abisummadega, mida peetakse kohaseks, ja teeb eelarvepädevale 
asutusele ettepaneku fondi kasutusele võtmiseks. Abi antakse ühekordse väljamaksena pärast 
abisaajariigiga rakenduslepingu allakirjutamist. 
2002. aastast alates on fondi kasutatud 52 õnnetuse korral, mis hõlmavad mitmeid erinevaid 
katastroofilisi juhtumeid, nagu üleujutused, metsapõlengud, maavärinad, tormid ja põuad. 
Seni on toetust saanud 23 Euroopa riiki summas 3,2 miljardit eurot. 

KEHTIVA ÕIGUSAKTI MUUTMISE PÕHJENDUS 

Alates õigusakti loomisest on ilmnenud selgelt vajadus teha sellesse muudatusi, et vastata 
ELilt abi ootavatele katastroofides kannatanud riikide ja piirkondade ootustele. Kuigi 
rahastamisvahend täidab üldiselt oma eesmärke, leitakse, et see ei täida neid nii tõhusalt, nagu 
oleks pidanud, mis kajastub näiteks selles, kuidas teatud kriteeriumid fondi kasutusele 
võtmiseks on liiga keerulised või ei ole piisavalt selged.
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Abi andmise menetlus on väga pikk, sest üldiselt võtab toetuse väljamaksmine alates 
katastroofist aega umbes aasta.
Kui rahastamisvahend on töötanud hästi suurte loodusõnnetuste puhul, siis kaks kolmandikku
saadud taotlustest olid niinimetatud piirkondlikud katastroofid, mille kahjud jäid alla 
abikõlblikkuse künnise. Suur enamik nendest taotlustest ei vasta kriteeriumidele ja tuleb 
tagasi lükata, millega läheb kaduma aega, ressursse ja petetakse ootusi.
Seega tuleb selleks, et Euroopa Liidu Solidaarsusfond oleks tundlikum ja nähtavam, 
parandada ja lihtsustada menetluse operatsioone, võtta kasutusele ettemaksed ning selgitada 
teatud sätteid, selleks et abi saaks maksta kiiremini kui praegu.

EUROOPA KOMISJONI UUS SEADUSANDLIK ETTEPANEK 

Peamised Euroopa Komisjoni tehtud muudatusettepanekud võib kokku võtta järgmistes 
punktides.
- Selgitada solidaarsusfondi kohaldamisala, piirates seda looduskatastroofidega ja 
laiendades seda põuale.
- Võtta vastu selgemad normid piirkondlike katastroofide abikõlblikkuse kohta, 
kehtestades abi saamiseks ühe ühtse kahjukünnise, mis võrdub 1,5% piirkonna SKPst.
- Esmakordselt võimalus maksta ettemakse: 10% ettenähtud maksest, kuni summas 30 
miljonit eurot.
- Lühem haldusmenetlus abi väljamaksmiseks, liites nii heakskiitmis- kui ka 
rakendusetapi ühes ainsas lepingus kokku.
- Võtta kasutusele meetmed, et edendada katastroofiriski ennetamise strateegiaid: 
aruannete esitamise nõuded ja abi võimalikud tingimused.
Kohaldamisala piirdub endiselt looduskatastroofidega liikmesriikides ja riikides, kellel on 
käimas ELiga ühinemise läbirääkimised. Riikidel on aega taotluste esitamiseks kümme 
nädalat alates katastroofi esimesest päevast. Kahjukünnis fondi kasutusele võtmiseks jääb 
samaks (0,6% riigi kogurahvatulust või 3 miljardit eurot), nagu ka päästeoperatsioonide tüüp, 
mille jaoks abi võib taotleda. Abi rakendamise, sealhulgas projektide väljavalimise, 
auditeerimise ja kontrollimise eest vastutab abisaaja. Muudatusettepanekud ei muuda 
eeldatavat kulutaset.
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi finantseerimise vahendid tulevad väljastpoolt ELi eelarvet, 
paranduseelarve kaudu. Nii on sätestatud institutsioonidevahelises lepingus. Iga toetus antakse 
eraldi komisjoni ettepaneku kaudu ja selle kiidavad heaks liikmesriigid ja Euroopa Parlament. 
Igasuguse paranduseelarve vastuvõtmiseks on nõutav seaduslik miinimumaeg, millest tuleb 
kinni pidada (vähemalt 8–10 nädalat).

RAPORTÖÖRI JÄRELDUSED 

Euroopa Liidu Solidaarsusfond on selge solidaarsusväljendus Euroopa piirkondade või seda 
kõige enam vajavate riikide abistamiseks. Euroopa Komisjoni ettepanekusse on võetud palju 
ettepanekuid Euroopa Parlamendi 2012. aasta detsembri raportist ja see muudab 
solidaarsusfondi kiiremaks, selgemaks ja selle kasutamise kergemaks. Samuti innustab see 
riike tegema rohkem pingutusi õnnetuste ennetamisel ja ohjamisel. 
Uus seadusandlik ettepanek lihtsustab olemasolevaid õigusnorme selleks, et abi makstaks 
välja kiiremini. Plaanidega võetakse esimest korda kasutusele ka võimalus teha ettemakseid. 
Nendes plaanides on selgemini sätestatud, kes ja mis on abikõlblik, eelkõige piirkondlike 
katastroofide osas. Lisas sellele innustab reform liikmesriike kehtestama oma tegevuskavas 
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riskijuhtimise ja õnnetuste ennetamise strateegiad. Fondi põhimõtted jäävad muutumatuks, 
samamoodi nagu fondi finantseerimine ELi eelarve väliselt.
Tuleks meelde tuletada, et see Euroopa rahastamisvahend on üks nendest, millega Euroopa 
kodanikud jäävad kõige enam rahule, ja et selle olemasolu üle iseenesest ei ole kunagi 
vaieldud, küll aga selle kiiruse puudumise ja aegluse üle, ja seda tahetaksegi parandada.
Tuleb ka tunnistada ja nõustuda – nagu juba märgiti 2014.–2020. aasta mitmeaastase eelarve 
läbirääkimiste ajal –, et kriis on tekitanud suuri raskusi nii liikmesriikidele kui ka Euroopa 
Liidule kulutuste suurendamiseks, nii Euroopa kui ka riigi tasandil. Seepärast on mõistetav, et 
eelarvekulude üldistes oludes on olnud mõeldamatu suurendada ressursse selle 
solidaarsusfondi jaoks ja järelikult laiendada selle kohaldamisala. Samas on raske nõustuda 
nende vähendamisega 50% võrra (see on vähenenud ühelt miljardilt eurolt aastas praegusel 
2007.–2013. aasta perioodil 500 miljoni euroni aastas alates aastast 2014), kui 
loodusõnnetuste arv ja raskusaste on viimastel aastatel kahjuks oluliselt suurenenud, ning 
kliimamuutuste tagajärjel ning ennetustöödele ja -nõuetele vaatamata ei ole loota, et need 
väheneksid.
Uues Euroopa Liidu toimimise lepingus on märgitud ELi ja liikmesriikide vastutus tulla toime 
looduskatastroofide või terrorismiaktidega ELi territooriumil ning et EL peab varuma 
piisavad vahendid, et nende toimumise korral oma kodanikke aidata.
EL peab olema ja tahab olla enamat kui ühisturg, ta on sihtüksus ja peab olema võimeline 
seda kõige raskematel hetkedel tõestama. Solidaarsusfond ei pea taanduma pelgalt rea haldus-
ja asjaajamissätete rakendamisele, vaid peab kohanduma ja muutuma paindlikuks, et teha ELi 
tegevus selle kodanike jaoks nähtavamaks, parandades nende reageerimisvõimet, eriti kui 
juhtub õnnetus, millel on otsesed tagajärjed inimestele. EL on paradoksaalselt nähtavam ja tal 
on rohkem rahalisi vahendeid selleks, et toime tulla katastroofide või humanitaarkriisidega nii 
oma territooriumil kui ka väljaspool; EL on maailma suurim humanitaarabi ja arenguabi andja 
ning seepärast on vahel kodanike jaoks väga raske mõista, kuidas ta ei ole võimeline 
reageerima õnnetustele, mis on küll võrreldavalt palju väiksemad kui need, mis juhtuvad 
kolmandates riikides, aga kahjustavad otseselt inimesi ELi enda territooriumil.
Sellele vaatamata ja kuigi mõned on kavandatud reformi piiratud ulatuse tõttu mõneti 
pettunud, ei saa me kahandada meile esitatud muudatusettepanekute tähtsust, sest need on 
tehtud selleks, et parandada ja kiirendada selle rahastamisvahendi praegust toimimist, mis 
toimib edaspidi kindlasti tõhusamalt ja tulemuslikumalt. 
Hiljuti heaks kiidetud ELi eelarvet järgmiseks seitsmeks aastaks on reaalarvudes selle 
koguressurssides vähendatud ja usun, et keegi ei oodanud, et Euroopa Liidu Solidaarsusfond 
muudetaks reformi järgi, mille komisjon oli meile juba välja kuulutanud oma eelmise aasta 
teatisega, ent tuleb märkida, et 2005. aastal kaotati suurepärane võimalus muuta see Euroopa 
rahastamisvahend selleks, mida taotletakse: et see oleks kõige nähtavam, kindlameelsem ja 
tähtsam Euroopa solidaarsusavaldus oma kodanike suhtes, kui nad on sattunud hätta.
Kõik komisjoni reformiettepanekus käsitletud kriteeriumid lihtsustavad ja hõlbustavad 
liikmesriikidel fondist abi saamise taotlust analüüsida ja koostada ning kahtlemata 
lihtsustavad rohkem taotluste jälgimist komisjoni jaoks, vähendades selgelt talle esitatavate 
taotluste arvu. Kõige raskem on mul jagada Euroopa Komisjoniga tema veendumust, et 
paralleelselt abitaotluste arvu vähenemisega langeb pettumuse või pettunute tase, kuna 
abitaotlusi ei lükata tagasi. Aga see on nii ainult seepärast, et ei ole võimalust taotlust 
esitadagi. Ei tule nii palju taotlusi ja seega ei ole nii palju tagasilükkamisi, aga ei ole ka 
rohkem abi.
Uus õigusnormi ettepanek ei saa ikkagi vastata kõikide raskesse ja traagilisse olukorda 
sattunud kodanikele, kes ootavad, kui nad on kannatanud katastroofis, oma kuuluvusest 
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Euroopa Liitu solidaarsusežesti. Kui aga meil on võimalus kiita heaks majanduslikult 
paremaks muudetud rahastamisvahend, siis peame andma kavandatud 
muudatusettepanekutele oma heakskiidu, sest need kiirendavad selle olulise 
solidaarsusvahendi toimimist, parandades järelikult selle tõhusust ja tulemuslikkust.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kuigi fond piirdub peamiselt 
loodusõnnetustega, on vaja, et ELi 
teenistuses oleks kindel ja paindlik 
rahastamisvahend, mis võimaldaks tal 
anda raskesse hädaolukorda sattunud 
kodanikele üheselt mõistetav poliitiline 
signaal.

Or. es

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Looduskatastroof määruse (EÜ) nr 
2012/2002 tähenduses tuleks määratleda 
õnnetusena, mille tulemusena tekkinud 
otsene kahju ületab künnist, mida 
väljendatakse võrdlusaasta hindades või 
asjaomase riigi kogurahvatulu 
protsendina.

(8) Looduskatastroof määratletakse 
õnnetusena, mis tekitab loodusnähtustest 
või juhuslikust inimtegevusest tingitud 
katastroofiliste tagajärgedega tõsist kahju 
ja/või muudab tõsiselt normaalseid 
elutingimusi teatud kindlal geograafilisel 
alal ning nõuab riigi organitelt ja teistelt 
humanitaar- või sotsiaalteenistustelt 
erilist tähelepanu.

Or. es

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)



PR\1012012ET.doc 11/19 PE524.730v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Fond tuleb kasutusele võtta, kui 
raske looduskatastroofi tagajärjel on 
tekkinud otsene kahju, mis ületab 
rahaliselt väljendatud künnist 
väljendatuna võrdlusaasta hindades või 
protsendina asjaomase riigi 
kogurahvatulust.

Or. es

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et paremini võtta arvesse 
eripära kõnealuste katastroofide puhul, mis 
on tõsised, kuid millest tekkinud kahju tase 
ei ületa nõutavat miinimumi fondi toetuse 
saamiseks, tuleks määrata kindlaks 
piirkondlike katastroofide kriteeriumid, 
mis põhinevad piirkondliku SKP 
viitemääraga arvutataval kahjul. 
Kõnealused kriteeriumid tuleks määrata 
kindlaks selgelt ja lihtsalt, et vähendada 
selliste taotluste esitamist, mis ei vasta 
määruse (EÜ) nr 2012/2002 sätestatud 
nõuetele.

(9) Selleks et paremini võtta arvesse
eripära kõnealuste katastroofide puhul, mis 
on tõsised, kuid millest tekkinud kahju tase 
ei ületa nõutavat miinimumi fondi toetuse 
saamiseks, tuleks määrata kindlaks 
piirkondlike katastroofide kriteeriumid, 
mis põhinevad piirkondliku SKP 
viitemääraga arvutataval kahjul, ja mis on 
kohastel juhtudel kaalutud näitajaga, mis 
kajastaks tõetruult kannatada saanud 
territooriumi tegelikku olukorda. 
Kõnealused kriteeriumid tuleks määrata 
kindlaks selgelt ja lihtsalt, et vähendada 
selliste taotluste esitamist, mis ei vasta 
määruse (EÜ) nr 2012/2002 sätestatud 
nõuetele.

Or. es

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Samuti tuleks täpsustada, et 
abikõlblikud meetmed ei tohiks hõlmata 
tehnilise abiga seotud kulusid.

(13) Samuti tuleks täpsustada, et üldjuhul 
ei tohiks abikõlblikud meetmed hõlmata 
tehnilise abiga seotud kulusid.

Or. es

Selgitus

Sageli on teatud piirkondadele selleks, et katastroofiga toime tulla ja viia läbi kannatanud 
piirkondade taastamise operatsioonid, hädavajalik tehniline välisabi.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Teatavat liiki loodusõnnetused, 
näiteks põuad, kujunevad välja pikema aja 
jooksul, enne kui nende hävitavat mõju on 
tunda. Seetõttu tuleks sätestada, et fondi 
vahendeid lubatakse kasutada ka 
niisugustel juhtudel.

(15) Teatavat liiki loodusõnnetused, mis on 
seotud kliimamuutusega, näiteks põuad, 
mis kujunevad välja pikema aja jooksul, 
enne kui nende hävitavat mõju on tunda, 
või külmad, mille tagajärjed omandavad 
katastroofi mõõtme alles teatud aja 
möödudes, peavad kuuluma fondi abi 
alla. Seetõttu tuleks sätestada, et fondi 
vahendeid lubatakse kasutada ka 
niisugustel juhtudel.

Or. es

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 2012/2002
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tähendab piirkondlik looduskatastroof mis 
tahes loodusõnnetust, mis põhjustab 

3. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tähendab piirkondlik looduskatastroof mis 
tahes loodusõnnetust, mis põhjustab otsest 
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liikmesriigi piirkonnas või Euroopa 
Liiduga ühinemisläbirääkimisi pidava riigi 
NUTS II tasandi piirkonnas otsest kahju, 
mis ületab 1,5 % piirkonna sisemajanduse 
koguproduktist (SKP). Kui katastroof on 
seotud mitme NUTS II tasandi 
piirkonnaga, kohaldatakse künnist 
kõnealuste piirkondade kaalutud keskmise 
SKP suhtes.

kahju, mis ületab 1 % sisemajanduse 
koguproduktist (SKP) liikmesriigi 
piirkonnas või Euroopa Liiduga 
ühinemisläbirääkimisi pidava riigi NUTS 
II tasandi piirkonnas või mitmes NUTS III 
tasandi piirnevas piirkonnas, mis koos 
moodustavad NUTS II tasandi 
miinimumnõuetele vastava territooriumi; 
teatud juhtudel võib SKP kriteeriumit 
kaaluda sellise näitaja kasutamisega, mis 
kajastaks tõetruult õnnetuspiirkonna 
tegelikku sotsiaalmajanduslikku olukorda 
enne ja pärast katastroofi, nagu on ette 
nähtud ühissätete määruses. Kui 
katastroof on seotud mitme NUTS II või 
NUTS III tasandi piirkonnaga, mis 
moodustavad ühe NUTS II tasandiga 
samaväärse territooriumi ja mis võivad 
fondist abi taotleda, kohaldatakse künnist 
kõnealuste piirkondade kaalutud keskmise 
SKP suhtes.

Or. es

Selgitus

Nii kõrge künnis ei anna vastust, mida ootavad kodanikud, ja seega ei väldi katastroofis 
kannatanute pettumust ELi tundlikkuse puudumise pärast oma kodanike suhtes. Lisaks, kuna 
katastroofid juhtuvad üha sagedamini NUTS II tasandi eri piirkondades, siis kui võtta 
looduskatastroofi määratlemiseks arvesse ainult piirkondade paiknemist NUTS II tasandil, on 
oht, et määratlus ei ole objektiivne.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 2012/2002
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Erilist tähelepanu pööratakse 
eraldatud või kaugetele piirkondadele, 
nagu saared ja äärepoolseimad 
piirkonnad, nagu on määratletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
349. Komisjon hindab vastavalt 
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käesolevale lõikele igat talle esitatud 
taotlust suurima hoolega.

Or. es

Selgitus

Eraldatud või kaugetes piirkondades on looduskatastroofidega toime tulemiseks lisaraskused, 
mistõttu on oluline neid eriliselt arvesse võtta.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 2012/2002
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti a mõistes tähendab „töökorda 
seadmine” infrastruktuuri taastamist 
sellisel kujul, et see peaks 
looduskatastroofile paremini vastu, 
sealhulgas selliste 
infrastruktuuriprojektide mujale 
üleviimist, mis asuvad selgelt kohas, kus 
neid võib tulevikus uuesti 
looduskatastroof ähvardada.

Or. es

Selgitus

Sellised infrastruktuuriprojektid nagu magistraalteed, tuleb mujale viia, arvestades uusi 
teadmisi meetmete kohta, mis on vajalikud kaitses katastroofide vastu. Pealegi nõuab 
kahjustatud infrastruktuurielementide, näiteks sildade parandamine investeeringuid, mis 
välistaksid riski, et need saavad kahjustada tulevases looduskatastroofis. Ainult selliste 
infrastruktuuride töökorda seadmisega piirdumine ei oleks piisav.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 2012/2002
Artikkel 3 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Fondimaksed on piiratud ainult 
kindlustusega hõlmamata kahjude 
korvamiseks ette nähtud meetmete 
rahastamisega ning nõutakse tagasi artikli 8 
lõikega 3 ettenähtud korras pärast seda, kui 
kolmas isik on katnud kahjude 
kõrvaldamisega seotud kulud.

3. Fondimaksed piirduvad ainult 
kindlustusega hõlmamata kahjude 
korvamiseks ette nähtud meetmete 
rahastamisega ning nõutakse tagasi artikli 8 
lõikega 3 ettenähtud korras pärast seda, kui 
kolmas isik on katnud kahjude 
kõrvaldamisega seotud kulud.

Or. es

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 2012/2002
Artikkel 3 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tehniline abi, sealhulgas juhtimis-, 
järelevalve-, teavitus- ja 
kommunikatsioonimeetmed, kaebuste 
lahendamine ning kontroll ja audit, ei ole 
kõlblikud fondi toetuse saamiseks.

5. Tehniline abi, sealhulgas juhtimis-, 
järelevalve-, teavitus- ja 
kommunikatsioonimeetmed, kaebuste 
lahendamine ning kontroll ja audit, ei ole 
kõlblikud fondi toetuse saamiseks, välja 
arvatud juhul, kui on tõestatud, et need on 
tingimata vajalikud katastroofis 
kannatanud piirkondade taastamise 
operatsioonide läbiviimiseks. Tehnilise 
välisabi jaoks ette nähtud protsendimäär 
ei tohi ületada 2 % fondist tehtud 
kogumaksest.

Or. es

Selgitus

Sageli on teatud piirkondadele selleks, et katastroofiga toime tulla ja viia läbi kannatanud 
piirkondade taastamise operatsioonid, hädavajalik tehniline välisabi.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 2012/2002
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1– sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riik võib nii kiiresti kui võimalik, kuid 
hiljemalt kümme nädalat pärast katastroofi 
tekitatud esimesi kahjustusi esitada 
komisjonile fondilt toetuse saamise 
taotluse, kuhu märgitakse kogu olemasolev 
teave ning vähemalt:

1. Riik võib nii kiiresti kui võimalik, kuid 
hiljemalt viisteist nädalat pärast katastroofi 
tekitatud esimesi kahjustusi esitada 
komisjonile fondilt toetuse saamise 
taotluse, kuhu märgitakse kogu olemasolev 
teave ning vähemalt:

Or. es

Selgitus

Taotluse koostamine on riigiasutuste jaoks väga aeganõudev, kuna tuleb hinnata kahjusid ja 
koguda tõendeid taotluse toetuseks, ning seda tuleb teha ajal, kus need asutused peavad 
võtma kiireloomulisi meetmeid katastroofi tagajärgedega toime tulemiseks. Raskused on 
veelgi suuremad selliste katastroofide puhul, nagu üleujutused, mis võivad kesta nädalaid, ja 
kahjusid saab hinnata alles pärast seda, kui veed on tagasi tõmbunud.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 2012/2002
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) katastroofiliigist lähtuvalt 
katastroofiohu ennetamist ja ohjamist 
käsitlevate liidu õigusaktide rakendamine;

(e) katastroofiliigist lähtuvalt 
katastroofiohu ennetamist ja ohjamist 
käsitlevate liidu õigusaktide rakendamise 
lühikirjeldus;

Or. es

Selgitus

Kohustus lisada taotlusesse teavet katastroofiriskide ennetamise kohta võib olla taotlejale 
suureks halduskoormuseks ja põhjustada hilinemist taotluste koostamisel ja menetlemisel, mis 
oleks vastuolus selle rahastamisvahendi algse eesmärgiga, milleks on lihtsustada fondi 
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kasutusele võtmise haldusmenetlusi.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 2012/2002
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) mis tahes muu asjakohane teave 
võetud ennetus- ja leevendusmeetmete 
kohta seoses loodusõnnetuse liigiga.”

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Sama teave tuleb esitada aruandes fondist tehtud makse kasutamise kohta (artikkel 8, lõige 3).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 2012/2002
Artikkel 4 – lõige 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Progressiivselt edeneva õnnetuse 
korral algab lõikes 1 osutatud 
kümnenädalane taotluse esitamise tähtaeg 
kuupäevast, mil abisaajariigi ametiasutus 
võtab esimest korda ametliku meetme 
katastroofi mõjudega tegelemiseks.

1 a. Progressiivselt edeneva õnnetuse või 
selliste õnnetuste korral, mille tagajärjed 
omandavad katastroofilise mõõtme alles 
teatud aja möödudes, algab lõikes 1 
osutatud kümnenädalane taotluse esitamise 
tähtaeg kuupäevast, mil abisaajariigi 
ametiasutus võtab esimest korda ametliku 
meetme katastroofi mõjudega tegelemiseks

Or. es

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4



PE524.730v01-00 18/19 PR\1012012ET.doc

ET

Määrus (EÜ) nr 2012/2002
Artikkel 4 a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettemakse summa ei ületa 10 %
eeldatavast toetuse summast ning see ei 
ületa mingil juhul 30 000 000 eurot. Kui 
toetuse lõplik suurus on kindlaks määratud, 
võtab komisjon ettemakse summat enne 
lõppmakse tegemist arvesse. Komisjon 
nõuab sisse alusetult tehtud ettemaksed.

2. Ettemakse summa ei ületa 15 %
eeldatavast toetuse summast ning see ei 
ületa mingil juhul 40 000 000 eurot. Kui 
toetuse lõplik suurus on kindlaks määratud, 
võtab komisjon ettemakse summat enne 
lõppmakse tegemist arvesse. Komisjon 
nõuab sisse alusetult tehtud ettemaksed.

Or. es

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 2012/2002
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Fondi toetus kasutatakse ära ühe aasta 
jooksul alates kuupäevast, mil komisjon on 
kogu toetuse välja maksnud. Kõnealuseks 
tähtajaks kasutamata jäänud või 
abikõlbmatutele meetmetele kasutatud 
toetuse osa nõuab komisjon abisaajariigilt 
tagasi.

1. Fondi toetus kasutatakse ära pooleteise
aasta jooksul alates kuupäevast, mil 
komisjon on kogu toetuse välja maksnud. 
Kõnealuseks tähtajaks kasutamata jäänud 
või abikõlbmatutele meetmetele kasutatud 
toetuse osa nõuab komisjon abisaajariigilt 
tagasi.

Or. es

Selgitus

Fondi sekkumise heakskiitmise haldusmenetluse kiirendamine võimaldab kiiremini abi saada. 
Seega on tegelik kogupeeriood fondi makse kasutamiseks lühem. Tähtaja pikendamine jätab 
abisaajatele rohkem aega samal perioodil, mis on neile antud praegu.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
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Määrus (EÜ) nr 2012/2002
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Abisaajariik esitab hiljemalt kuus kuud 
pärast ühe aasta möödumist lõikes 1 
osutatud kuupäevast fondi toetuse 
rakendamise aruande koos selgitusega 
kulutuste põhjendatuse kohta ning näitab 
ära asjaomaste meetmete rahastamiseks 
muudest allikatest saadud summad, nende 
hulgas kindlustusmaksed ja hüvitised 
kolmandatelt isikutelt.

3. Abisaajariik esitab hiljemalt kuus kuud 
pärast pooleteise aasta möödumist lõikes 1 
osutatud kuupäevast fondi toetuse 
rakendamise aruande koos selgitusega 
kulutuste põhjendatuse kohta ning näitab 
ära asjaomaste meetmete rahastamiseks 
muudest allikatest saadud summad, nende 
hulgas kindlustusmaksed ja hüvitised 
kolmandatelt isikutelt.

Or. es


