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Muudatusettepanek  71 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Liidu kodanikukaitse mehhanism 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 6 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Tõhustada tuleb kollektiivset 

võimet õnnetusteks valmistuda ja nendele 

reageerida eelkõige Euroopas vastastikuse 

abi andmise kaudu. Lisaks Euroopa 

hädaolukordadele reageerimise suutlikkuse 

(nüüdsest „Euroopa kodanikukaitse 

ühisressurss“) poolt juba pakutavate 

võimaluste tugevdamisele peaks komisjon 

kasutusele võtma ka rescEU. rescEU peaks 

hõlmama suutlikkust reageerida sellistele 

hädaolukordadele nagu metsa- või 

maastikutulekahjud, ulatuslikud 

üleujutused ja maavärinad, samuti peaks 

sinna kuuluma Maailma 

Terviseorganisatsiooni standarditele 

vastavad välihaiglad ja meditsiini rühmad, 

keda on võimalik kiiresti tööle rakendada. 

(6) Tõhustada tuleb kollektiivset 

võimet õnnetusteks valmistuda ja nendele 

reageerida eelkõige Euroopas vastastikuse 

abi andmise kaudu. Lisaks Euroopa 

hädaolukordadele reageerimise suutlikkuse 

(nüüdsest „Euroopa kodanikukaitse 

ühisressurss“) poolt juba pakutavate 

võimaluste tugevdamisele peaks komisjon 

kasutusele võtma ka rescEU. rescEU peaks 

hõlmama suutlikkust reageerida sellistele 

ohtudele, mis Euroopa Liidu kodanike 

elu, tervist ja omandit kõige tõsisemalt 

mõjutavad. Sellega seoses tuleb käesoleva 

otsuse alusel võetavatesse meetmetesse 

sobival viisil kaasata ka piirkondlikud ja 

kohalikud ametivõimud, sest nemad on 

esimesed, kes katastroofidele reageerivad. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/72 

Muudatusettepanek  72 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Liidu kodanikukaitse mehhanism 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 6 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) töötama välja riskihindamised 

riiklikul ja asjakohasel piirkondlikul 

tasandil ning tegema need komisjonile 

kättesaadavaks 22. detsembriks 2018 ning 

seejärel iga kolme aasta tagant; 

a) töötama välja riskihindamised 

riiklikul ja asjakohasel piirkondlikul 

tasandil ning tegema nende oluliste 

elementide kokkuvõtte komisjonile 

kättesaadavaks 22. detsembriks 2018 ning 

seejärel iga viie aasta tagant, piiramata 

seejuures Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklit 346, millega tagatakse, et 

liikmesriike ei kohustada avaldama teavet, 

mille avalikustamist peetakse oluliste 

julgeolekuhuvide seisukohast 

vastunäidustatuks; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/73 

Muudatusettepanek  73 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Liidu kodanikukaitse mehhanism 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. rescEU koosneb järgmistest 

vahenditest: 

2. rescEU koosneb liikmesriikides 

juba olemas olevaid vahendeid 

täiendavatest vahenditest, mis määratakse 

kindlaks lähtuvalt tunnustatud ja 

nõuetekohaselt hinnatud puudujääkidest 

sellistele katastroofiohtudele reageerimise 

vallas, mis liidu kodanike elu, tervist ja 

omandit kõige tõsisemalt mõjutavad. 

Tuginedes tuvastatud puudujääkidele, 

peab rescEU sisaldama vähemalt järgmisi 

vahendeid: 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/74 

Muudatusettepanek  74 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Liidu kodanikukaitse mehhanism 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 13 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a)  Artiklisse 13 lisatakse järgmine 

lõige: 

 2 a.  Täites lõikes 1 sätestatud 

ülesandeid, peavad komisjon ja 

liikmesriigid tagama, et koolituses ja 

oskuste omandamise protsessides, samuti 

ohu vähendamise ja hädaolukordadele 

reageerimise juhendites võetakse arvesse 

soolist perspektiivi, pöörates erilist 

tähelepanu naiste- ja tüdrukutevastase 

vägivalla ennetamisele ja sellele 

reageerimisele; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/75 

Muudatusettepanek  75 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Liidu kodanikukaitse mehhanism 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt a 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 21 – lõige 1 – punkt j 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

j) rescEU loomine, juhtimine ja 

ülalpidamine kooskõlas artikliga 12; 

„j) rescEU loomine, juhtimine ja 

ülalpidamine kooskõlas artikliga 12, 

tingimusel et: 

 i) vajadust rescEU vahendite järele 

kinnitavad riskihindamised; 

 ii) artiklis 12 sätestatud puudujääkide 

kindlakstegemise protsess näitab, et need 

vahendid ei ole liikmesriikidele 

kättesaadavad; 

 iii) enne vahendi kasutuselevõttu viiakse 

läbi rescEU mõjuhindamine; 

 iv) vahendite selline kaasrahastamine on 

kulutõhus.“ 

Or. en 

 

 


