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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

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

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 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 kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina 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 otsus, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 1313/2013/EL liidu 
elanikkonnakaitse mehhanismi kohta
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2019)0125),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 196 
lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0114/2019),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. juuni 2019. aasta arvamust1,

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse oma 28. novembri 2019. aasta resolutsiooni kliima- ja keskkonnaalase 
hädaolukorra kohta2,

– võttes arvesse Sendai katastroofiohu vähendamise raamistikku 2015–2030,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse arengukomisjoni arvamust,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A9-
0080/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

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

1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0078.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Arvestades, et kliimamuutused 
suurendavad loodusõnnetuste sagedust, 
intensiivsust ja keerukust kogu maailmas 
ning arenguriigid, eelkõige vähim 
arenenud riigid ja väikesed arenevad 
saareriigid on nende suhtes eriti kaitsetud 
ühelt poolt seetõttu, et nende suutlikkus 
kliimamuutuste tagajärgedega kohaneda 
ja neid leevendada ning kliimaga seotud 
katastroofidele reageerida on piiratud, 
ning teiselt poolt seetõttu, et oma 
geograafilise asukoha tõttu kannatavad 
nad üleujutuste, põudade ja 
metsatulekahjude all.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjoni ettepanekuga Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse kohta, 
millega muudetakse otsust 
nr 1313/2013/EL, püütakse tõhustada 
katastroofide ennetamise ja neile 
reageerimise kollektiivset võimet, 
täiendades Euroopa elanikkonnakaitse 
ühisressursi pakutavaid võimalusi. See 
hõlmab liidu operatsioonides kasutatava 
elanikkonnakaitse vahendite reservi 
(„rescEU“) loomist ning ennetuse 
valdkonnas võetavate meetmete 
tugevdamist.

(2) Komisjoni ettepanekuga Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse kohta, 
millega muudetakse otsust 
nr 1313/2013/EL, püütakse tõhustada 
katastroofide ennetamise ja neile piisavalt 
ja viivitamata reageerimise kollektiivset 
võimet, täiendades Euroopa 
elanikkonnakaitse ühisressursi pakutavaid 
võimalusi. See hõlmab liidu 
operatsioonides kasutatava 
elanikkonnakaitse vahendite reservi 
(„rescEU“) loomist ning ennetus-, 
valmisoleku- ja reageerimismeetmete 
tugevdamist loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest tingitud õnnetuste ning 
humanitaarkriiside korral.

Muudatusettepanek 3
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Igal aastal tabavad Euroopat 
metsatulekahjud, mis hävitavad tuhandeid 
hektareid metsa ja inimelusid. 2017. 
aastal kasutati liidu elanikkonnakaitse 
mehhanismi metsatulekahjude 
põhjustatud hädaolukorra tõttu Euroopas 
18 korda. Mehhanismi kaudu said abi 
metsatulekahjudega toimetulekuks 
Portugal, Itaalia, Montenegro, 
Prantsusmaa ja Albaania. Samuti 
aktiveeriti see Tšiili valitsuse taotlusel. 
Liit suutis aidata Tšiilil Portugali, 
Hispaania ja Prantsusmaa ning üheksast 
eksperdist koosneval liidu 
elanikkonnakaitse meeskonna toetusel 
tulla toime ühe kõige raskema 
metsatulekahjuga oma ajaloos. 2019. 
aastal kasutati liidu elanikkonnakaitse 
mehhanismi metsatulekahjude 
põhjustatud hädaolukorra tõttu Euroopas 
viis korda. Kaks taotlust saadi Rootsist 
ning üks Portugalist, Kreekast ja Lätist. 
Liidu reageering hõlmas kokku 5 
lennukit, 6 helikopterit, rohkem kui 400 
tuletõrjujat ja meeskonnaliiget ning 69 
sõidukit.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2b) Liidu elanikkonnakaitse 
mehhanism ja liikmesriigid peaksid 
kasutama selliseid liidu infrastruktuure 
nagu Galileo. Galileo on Euroopas ja 
maailmas esimene spetsiaalselt 
tsiviilotstarbeks ette nähtud ülemaailmne 
satelliitnavigatsiooni ja -positsioneerimise 
taristu, mida saab kasutada ka muudes 
valdkondades, nagu hädaolukordade 
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ohjamine, sealhulgas varajase hoiatamise 
süsteemid. Asjakohased Galileo teenused 
hõlmavad hädaabiteenust, mis saadab 
signaalide edastamise kaudu hoiatusi 
loodusõnnetuste või muude 
hädaolukordade korral teatavates 
piirkondades. Liikmesriike tuleks 
julgustada seda teenust kasutama, kuna 
see võib aidata nende kodanikke paremini 
kaitsta. Kui nad otsustavad seda teenust 
kasutada, peaksid nad süsteemi 
valideerimiseks määrama kindlaks 
hädaabiteenuse kasutamiseks volitatud 
riigiasutused ja edastama nende andmed 
komisjonile.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2c) Metsatulekahjud mitte ainult ei 
sea ohtu või isegi hävita elu, 
elatusvahendeid ja bioloogilist 
mitmekesisust, vaid põhjustavad ka suurt 
CO2-heidet ja vähendavad planeedi CO2-
neeldumisvõimet, süvendades 
kliimamuutusi nii veelgi. Erilist muret 
tekitavad olukorrad, kus ürgmetsad 
hävivad tulekahju tagajärjel, nagu juhtus 
hiljuti teatavates ekvatoriaalpiirkondades. 
Kliimaga seotud katastroofide, sealhulgas 
metsatulekahjude arvu suurenemine 
nõuab liidu elanikkonnakaitse 
mehhanismi tegevuse tugevdamist 
väljaspool liitu.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(3a) Osalevate riikide ennetus- ja 
ettevalmistuspüüdlusi on vaja tõhustada, 
sealhulgas stimuleerides katastroofide 
ennetamist ja nendeks valmistumist 
käsitlevate teadusuuringute parandamist, 
ning parandada katastroofide kohta 
kättesaadava teabe kvaliteeti ja selle teabe 
kättesaadavust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3b) Kliimamuutustele vastupanuvõime 
küsimuses on esmatähtis veevarude 
tagamine. Liikmesriigid peaksid 
kaardistama olemasolevad veevarud, et 
hõlbustada nende kohanemist 
kliimamuutustega ja suurendada oma 
elanikkonna vastupanuvõimet kliimaga 
seotud ohtudele, nagu põud, tulekahjud 
või üleujutused.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3c) Liit ja selle liikmesriigid peaksid 
olema võimelised andma abi, kui seda on 
vaja inimelude ja loodusvarade 
kaitsmiseks. Et liikmesriike abi andmisel 
toetada, tuleks Euroopa 
elanikkonnakaitse ühisressurssi veelgi 
tugevdada, kaasrahastades eraldatud 
vahendite tegevuskulusid samade reeglite 
alusel kasutamisel nii liidus kui ka 
väljaspool liitu.

Muudatusettepanek 9
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) RescEU vahendite loomiseks, 
kasutuselevõtmiseks ja käitamiseks on 
vajalikud piisavad rahalised vahendid.

(4) RescEU vahendite loomiseks, 
kasutuselevõtmiseks ja käitamiseks on 
vajalikud piisavad rahalised vahendid. 
Võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 349 ja liidu 
äärepoolseimate piirkondade 
territoriaalseid piiranguid, tuleks erilist 
tähelepanu pöörata rescEU rahaliste 
kohustuste summale, mis on ette nähtud 
nendele piirkondadele, et aidata neil 
seadmeid osta.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Reageerimissuutlikkuse erireservi 
loomine koondab mitmeid 
päästemeeskondi, eksperte ja varustust, 
mida liikmesriigid liidu 
elanikkonnakaitsemissioonide jaoks alati 
valmisolekus hoiavad. Need meeskonnad 
peavad vastama rangetele kvaliteedi- ja 
usaldusväärsuse kriteeriumidele, mis 
võimaldavad koostalitlusvõimet. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Liit peaks saama tugevdada oma 
suutlikkust tulla toime Euroopa 
Keskkonnaameti aruandes „Euroopa 
keskkond – seisund ja väljavaated 2020“ 
(SOER 2020) prognoositud äärmuslike 
ilmastikunähtuste sageduse 
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suurenemisest tulenevate ohtudega. On 
oluline, et rahalisi vahendeid kasutataks 
optimaalselt ja läbipaistvalt.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Otsuse nr 1313/2013/EL artiklis 19 
sätestatud rahastamispaketti tuleb 
ajakohastada ning summad asendada uute 
summadega, mis on sätestatud komisjoni 
ettepanekus mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta aastateks 2021–
202711.

(6) Et liidu elanikkonnakaitse 
mehhanismi rahastamist oleks võimalik 
jätkata järgmise mitmeaastase 
finantsraamistikuga hõlmatud perioodil, 
tuleb otsuse nr 1313/2013/EL artiklis 19 
sätestatud rahastamispaketti ajakohastada 
ning summad asendada uute summadega, 
mis on sätestatud komisjoni ettepanekus 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
aastateks 2021–202711.

_________________ _________________
11 COM(2018) 321 final. 11 COM(2018) 321 final.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Paindlikkuse suurendamiseks ja 
eelarve optimaalse täitmise saavutamiseks 
tuleks käesoleva otsusega ette näha 
eelarve kaudne täitmine, mida 
kasutatakse eelarve täitmise meetodina, 
kui see on põhjendatud asjaomase 
meetme laadi ja sisuga.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7b) Liit peaks olema suuteline toetama 
liikmesriike, kaasrahastades rescEU 
vahendite arendamist, sealhulgas nende 
rentimist, liisimist ja soetamist. See 
suurendaks oluliselt liidu 
elanikkonnakaitse mehhanismi tõhusust, 
tagades vahendite olemasolu juhtudel, kus 
tõhus reageerimine õnnetustele ei oleks 
muidu tagatud, eelkõige õnnetuste puhul, 
millel on ulatuslik mõju ja mis mõjutavad 
paljusid liikmesriike. Vahendite 
ühishanked peaksid võimaldama 
saavutada katastroofidele reageerimisel 
mastaabisäästu ja paremat 
koordineerimist. Liikmesriikide huvides 
ühise hankemenetluse korraldamisel ja 
läbiviimisel ei omanda komisjon ise 
ühiselt hangitavate vahendite seaduslikku 
omandiõigust.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Otsuse nr 1313/2013/EL I lisa ei 
ole piisavalt paindlik, et liit saaks 
nõuetekohaselt kohandada ennetusse, 
valmisolekusse ja reageerimisse tehtavaid 
investeeringuid. Selle kohaselt tuleb 
katastroofiohu ohjamise tsükli eri 
etappidele eraldatavate investeeringute 
maht eelnevalt kindlaks määrata. See 
pärsib liidu reageerimisvõimet, sest 
katastroofide ohjamine on 
prognoosimatu.

välja jäetud

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Et rescEU vahendid oleksid 
kasutatavad, tehti kättesaadavaks 
täiendavad rahalised vahendid, et 
rahastada meetmeid liidu 
elanikkonnakaitse mehhanismi raames. 
Oluline on anda liidule vajalik 
paindlikkus, et ta saaks tõhusalt 
reageerida õnnetuste prognoosimatule 
laadile, säilitades samal ajal teatava 
prognoositavuse käesolevas otsuses 
sätestatud eesmärkide saavutamisel. 
Oluline on saavutada nende eesmärkide 
saavutamisel vajalik tasakaal. Et 
ajakohastada I lisas sätestatud 
protsendimäärasid vastavalt liidu 
reformitud elanikkonnakaitse 
mehhanismi prioriteetidele, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8b) Tuleks eraldada märkimisväärsed 
rahalised vahendid ennetus- ja 
valmisolekumeetmeteks, et tagada 
jätkuvad investeeringud, suuremad 
jõupingutused ja pikaajaline kestlikkus 
nendes õnnetuste ohjamise tsükli 
valdkondades.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(9a) Liidu elanikkonnakaitse 
mehhanism põhineb 
liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
edendamisel. Kui toimuvad 
kliimamuutustega seotud ettenägematud 
katastroofid, nähakse mehhanismiga ette 
operatiivprobleemide ja -vajaduste 
lahendamiseks vajalike vahendite 
haldamine. Uus reageerimisvahendite 
erireserv ja selle tegevusbaasid tuleb 
seetõttu detsentraliseerida eri 
liikmesriikides vastavalt vajadustele ja 
katastroofidele, millega need liikmesriigid 
kõige rohkem kokku puutuvad. Teisisõnu 
peaksid kliimamuutustest ja seega 
katastroofide sageduse ja intensiivsuse 
suurenemisest kõige enam mõjutatud 
liikmesriigid olema nende reservide 
asukoha üle otsustamisel esirinnas, 
tagades seeläbi tõhusama ja kiirema 
reageerimise.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9b) Liit, kes on OECD arenguabi 
komitee liige, peaks ka edaspidi järgima 
OECD arenguabi komitee reegleid 
ametliku arenguabi kohta, kaasa arvatud 
siis, kui meetmeid võetakse liidu 
elanikkonnakaitse mehhanismi kaudu;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Liikmesriigid peaksid tugevdama 
Euroopa meditsiinikorpuse raames 
korraldatud ühist ressursside reservi, et 
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tulla toime massiliste põletusõnnetustega.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) Artikli 3 esimesse lõiku lisatakse 
järgmine punkt:
„da) optimeerida tegevust tähelepanu-, 
häireeelses, häire- ja hädaolukorra etapis 
kooskõlas parimate 
riskijuhtimistavadega;“

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)
Otsust nr 1313/2013/EL
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1a) Artiklisse 4 lisatakse järgmine punkt:
„10a. „esmareageerijad“ – spetsialistid, 
kes sisenevad esimesena 
katastroofipiirkonda, et osutada koheseid 
tugiteenuseid pääste- ja 
päästeoperatsioonide ajal, ning kelle 
hulka kuuluvad muu hulgas 
hädaolukorra ohjamise, rahvatervise ja 
avaliku julgeoleku valdkonna töötajad, 
tuletõrjujad ja avaliku sektori töötajad;“

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 b (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 9 – lõige 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1b) Artiklisse 9 lisatakse järgmine 
lõige:
„9a. Kui Galileo osutatav 
hädaabiteenus muutub kasutatavaks, võib 
iga liikmesriik seda kasutada. 
Kui liikmesriik otsustab esimeses lõigus 
osutatud hädaabiteenust kasutada, 
määrab ta kindlaks kõnealuse 
hädaabiteenuse kasutamiseks volitatud 
riigiasutuse ja edastab selle andmed 
komisjonile.“

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 c (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 9 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1c) Artiklisse 9 lisatakse järgmine 
lõige:
„10a. Liikmesriigid võtavad 
asjakohaseid meetmeid tagamaks, et 
esmareageerijad on nõuetekohaselt 
varustatud ja valmis reageerima mis tahes 
katastroofiolukorrale, nagu on osutatud 
artiklis 1.“

Selgitus

Kui esmareageerijad ei ole kaitstud, võivad nad langeda katastroofide ja/või rünnakute 
ohvriks ning kahjustada nende võimet oma ohvreid asjakohaselt kohelda.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 d (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1 (uus)
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1d) Artikli 12 lõike 3 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

RescEU vahendeid omandavad, rendivad 
või liisivad liikmesriigid. Sel eesmärgil 
võib komisjon anda liikmesriikidele 
otsetoetusi ilma konkursikutseta. Kui 
komisjon hangib rescEU vahendid 
liikmesriikide nimel, kohaldatakse ühist 
hankemenetlust. Liidu rahalist toetust 
antakse kooskõlas liidu finantsreeglitega.

„RescEU vahendeid omandavad, rendivad 
või liisivad liikmesriigid. Sel eesmärgil 
võib komisjon anda liikmesriikidele 
otsetoetusi ilma konkursikutseta. Liidu 
rahalist toetust antakse kooskõlas liidu 
finantsreeglitega. Pidades silmas 
käesoleva artikli lõikest 6 tulenevat 
komisjoni õigust võtta vastu otsuseid 
rescEU vahendite kasutuselevõtu ja 
demobiliseerimise kohta, kohaldatakse 
analoogia põhjal Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL, Euratom) 
2018/1046* artikli 165 sätteid ühiste 
hankemenetluste kohta.
_____________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
juuli 2018. aasta määrus (EL, 
Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu 
üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse 
määrusi (EL) nr 1296/2013, 
(EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, 
(EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, 
(EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja 
(EL) nr 283/2014 ja otsust 
nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, 
lk 1).“

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 e (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1e) Artikli 12 lõike 3 esimesele lõigule 
lisatakse järgmine lõik:
„Ühise hankemenetluse kohaldamisel ei 
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ole komisjon ise kohustatud ühiselt 
hangitavaid vahendeid soetama, rentima 
või liisima.“

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 f (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1f) Artikli 12 lõike 3 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

RescEU vahendid võtab vastu liikmesriik, 
kes asjaomased vahendid omandab, rendib 
või liisib. Ühise hankimise korral võtab 
rescEU vahendid vastu liikmesriik, kelle 
nimel need hangitakse.

„RescEU vahendid võtab vastu liikmesriik, 
kes asjaomased vahendid omandab, 
rendib või liisib. Ühise hankemenetluse 
kohaldamise korral võtab rescEU vahendid 
vastu liikmesriik, kelle jaoks need 
hangitakse.“

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 g (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1g) Artikli 13 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine punkt:
„fa) loob konkreetsete 
reageerimisalaste eriteadmiste 
suutlikkuse, mida saab kasutada 
kultuuripärandit mõjutavate katastroofide 
korral.“

Selgitus

Tuleb keskenduda kultuuripärandi kaitsmisele katastroofide ajal. Kultuuripärandi objektid ja 
mälestised vajavad erikohtlemist; vastasel juhul on oht, et hädaolukorras sekkumise ajal 
tekitatakse rohkem kahju kui head. Võrgustik peaks tagama, et koolitusse ja 
valmisolekumeetmetesse kaasatakse pärandispetsialistid.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõige 1 asendatakse järgmisega: välja jäetud 

„1. Rahastamispakett liidu mehhanismi 
rakendamiseks ajavahemikul 2021–2027 
on jooksevhindades 1 400 000 000 eurot“;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) lisatakse järgmine lõige:
„1a. Rahastamispakett liidu 
mehhanismi rakendamiseks ajavahemikul 
2021–2027 on jooksevhindades 1 400 000 
000 eurot.“

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a b (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

ab) lõike 3 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

Lõikes 1 osutatud eraldisest võib katta ka 
liidu mehhanismi juhtimiseks ja selle 
eesmärkide saavutamiseks vajalike 
ettevalmistustööde, järelevalve, kontrolli, 

„Lõigetes 1 ja 1a osutatud eraldisest võib 
katta ka liidu mehhanismi juhtimiseks ja 
selle eesmärkide saavutamiseks vajalike 
ettevalmistustööde, järelevalve, kontrolli, 
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auditi ja hindamisega seotud kulusid. auditi ja hindamisega seotud kulusid.“

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 19 – lõiked 4, 5 ja 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõiked 4, 5 ja 6 jäetakse välja. välja jäetud

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 19 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

ba) lõige 4 asendatakse järgmisega:
4. Lõikes 1 osutatud rahastamispakett 
eraldatakse ajavahemikuks 2014–2020 
vastavalt I lisas sätestatud 
protsendimääradele ja põhimõtetele.

„4. Lõikes 1 osutatud rahastamispakett 
eraldatakse ajavahemikuks 2014–2020 
vastavalt I lisa punktis 1 sätestatud 
protsendimääradele ja I lisa punktis 3 
sätestatud põhimõtetele.“

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b b (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 19 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bb) lisatakse järgmine lõige:
„4a. Lõikes 1a osutatud 
rahastamispakett eraldatakse 
ajavahemikuks 2021–2027 vastavalt I lisa 
punktis 2 sätestatud protsendimääradele 
ja I lisa punktis 3 sätestatud 
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põhimõtetele.“

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b c (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 19 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

bc) lõige 5 asendatakse järgmisega:
5. Komisjon vaatab I lisas sätestatud 
jaotuse läbi, võttes arvesse artikli 34 lõike 
2 punktis a osutatud vahehindamise 
tulemusi. Komisjonil on õigus, juhul kui 
see on nimetatud hindamise tulemustest 
lähtudes vajalik, võtta kooskõlas artikliga 
30 vastu delegeeritud õigusakte, et 
kohandada I lisas esitatud arve rohkem kui 
8 protsendipunkti ja maksimaalselt 16 
protsendipunkti võrra. Kõnealused 
delegeeritud õigusaktid võetakse vastu 30. 
juuniks 2017.

„5. Komisjon vaatab I lisas sätestatud 
jaotuse läbi, võttes arvesse artikli 34 lõikes 
3 osutatud hindamise tulemusi. Komisjonil 
on õigus, juhul kui see on vajalik eelarve 
täitmist mõjutavate ootamatute sündmuste 
või rescEU vahendite loomise tõttu, võtta 
kooskõlas artikliga 30 vastu delegeeritud 
õigusakte, et muuta I lisa eesmärgiga 
kohandada selle punktides 1 ja 2 esitatud 
arve rohkem kui 10 protsendipunkti võrra.“ 

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b d (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 19 – lõige 6

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

bd) lõige 6 asendatakse järgmisega:
6. Kui see on reageerimismeetmete 
võtmiseks kättesaadavate eelarvevahendite 
vajaliku läbivaatamise korral tungiva 
kiireloomulisuse tõttu vajalik, on 
komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et kohandada I lisas sätestatud 
arvud rohkem kui 8 protsendipunkti ja 
maksimaalselt 16 protsendipunkti võrra, 
võttes arvesse olemasolevaid 
eelarvevahendeid ja toimides artiklis 31 

„6. Kui see on reageerimismeetmete 
võtmiseks kättesaadavate eelarvevahendite 
vajaliku läbivaatamise korral tungiva 
kiireloomulisuse tõttu vajalik, on 
komisjonil õigus võtta artikli 30 alusel 
vastu delegeeritud õigusakte, et muuta I 
lisa eesmärgiga kohandada selle 
punktides 1 ja 2 sätestatud arve rohkem 
kui 10 protsendipunkti võrra, võttes 
arvesse olemasolevaid eelarvevahendeid ja 
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sätestatud korras. toimides artiklis 31 sätestatud korras.“

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 20a – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon töötab välja 
teabevahetusstrateegia, et teha liidu 
mehhanismi raames võetud meetmete 
käegakatsutavad tulemused kodanikele 
nähtavaks.

Komisjon töötab välja 
teabevahetusstrateegia, et teha liidu 
mehhanismi raames võetud meetmete 
käegakatsutavad tulemused kodanikele 
nähtavaks. Komisjon töötab koos kohalike 
ametiasutustega välja ka meetmed, võttes 
arvesse liidu mehhanismi tegevuse 
parandamiseks kogutud andmeid.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 20a – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon võtab koostöös 
liikmesriikidega ja kooskõlastatult 
kohalike ametiasutustega teadlikkuse 
suurendamise ja ennetusmeetmeid 
kohaliku elanikkonna hüvanguks. Neid 
tegevusi viiakse läbi korrapäraselt, et 
võimaldada elanikkonnal katastroofi 
korral viivitamata reageerida.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 23 – lõige 2
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2a) Artikli 23 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Euroopa elanikkonnakaitse 
ühisressursile eraldatud vahendite puhul on 
liidus või osalevas riigis toimunud 
õnnetuse või tekkinud õnnetuse ohu korral 
liidu rahalise toetuse summa piiratud 
maksimaalselt 75 %-ga vahendite 
käitamise kuludest, sealhulgas 
transpordikuludest.

„2. Euroopa elanikkonnakaitse 
ühisressursile eraldatud vahendite puhul on 
liidus või osalevas riigis või neist 
väljaspool, sealhulgas ülemeremaades ja -
territooriumitel (ÜMT) toimunud õnnetuse 
või tekkinud õnnetuse ohu korral liidu 
rahalise toetuse summa piiratud 
maksimaalselt 75 %-ga vahendite 
käitamise kuludest, sealhulgas 
transpordikuludest.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b) Artikli 23 lõige 3 jäetakse välja.

Selgitus

Muudatus 5 on vajalik, et vältida vastuolusid, mis võivad tekkida, kui võetakse vastu 
muudatus 4, mis puudutab rahalist toetust Euroopa elanikkonnakaitse ühisressursile 
eraldatud vahenditele väljaspool liitu toimunud õnnetuse korral.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 25 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek
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2c) Artikli 25 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Komisjon annab liidu rahalist abi 
kooskõlas määrusega (EL, Euratom) 
nr 966/2012.

1. „1.Komisjon rakendab liidu 
rahalist toetust eelarve otsese täitmise 
korras vastavalt määrusele (EL, Euratom) 
2018/1046 või eelarve kaudse täitmise 
korras koostöös kõnealuse määruse artikli 
62 lõike 1 punktis c osutatud asutustega. 
Rahalise toetuse rakendamise viisi 
valimisel eelistatakse eelarve otsest 
täitmist. Kui asjaomase meetme laad ja 
sisu seda õigustab, võib komisjon 
kasutada kaudset eelarve täitmist. 
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 30 vastu delegeeritud õigusakte, 
et sätestada liidu mehhanismi raames 
rakendatavad meetmed, mida võib 
rakendada kaudse eelarve täitmise 
raames.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõige 2 jäetakse välja. välja jäetud

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 30 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

aa) lõige 2 asendatakse järgmisega:
2. Artikli 19 lõigetes 5 ja 6 osutatud 2. Artikli 19 lõigetes 5 ja 6 osutatud 
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õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
antakse komisjonile kuni 31. detsembrini 
2020.

õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
antakse komisjonile kuni 31. detsembrini 
2027.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa Parlament või nõukogu 
võib artikli 21 lõikes 3 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

4. Euroopa Parlament või nõukogu 
võib artikli 19 lõigetes 5 ja 6, artikli 21 
lõikes 3 ja artikli 25 lõikes 1 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 30 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 21 lõike 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
teatavakstegemist esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Artikli 19 lõigete 5 ja 6, artikli 21 lõike 3 
ning artikli 25 lõike 1 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatavaks 
tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 
või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
enne selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
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Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) I lisa jäetakse välja. välja jäetud

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
I lisa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4a) I lisa asendatakse järgmisega:
I lisa „I lisa 

Protsendimäärad ja põhimõtted artikli 19 
lõigetes 1 ja 1a osutatud liidu mehhanismi 
rakendamiseks mõeldud rahastamispaketi 
eraldamiseks

Protsendimäärad artikli 19 lõikes 1 
osutatud liidu mehhanismi rakendamiseks 
mõeldud rahastamispaketi eraldamiseks

1. Protsendimäärad artikli 19 lõikes 1 
osutatud liidu mehhanismi rakendamiseks 
mõeldud rahastamispaketi eraldamiseks 
ajavahemikuks 2014–2020

Ennetamine: 20 % +/- 8 protsendipunkti Ennetamine: 10 % +/- 10 protsendipunkti

Valmisolek: 50 % +/- 8 protsendipunkti Valmisolek: 65 % +/- 10 protsendipunkti

Reageerimine: 30 % +/- 8 protsendipunkti Reageerimine: 25 % +/- 10 protsendipunkti

2. Protsendimäärad artikli 19 lõikes 
1 osutatud liidu mehhanismi 
rakendamiseks mõeldud rahastamispaketi 
eraldamiseks ajavahemikuks 2021–2027
Ennetamine: 8 % +/- 10 protsendipunkti
Valmisolek: 80 % +/- 10 protsendipunkti
Reageerimine: 12 % +/- 10 
protsendipunkti

Põhimõtted 3. Põhimõtted

Käesoleva otsuse rakendamisel seab Käesoleva otsuse rakendamisel seab 
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komisjon prioriteediks need meetmed, 
mille puhul käesolevas otsuses sätestatud 
tähtpäev saabub enne kõnealust tähtpäeva, 
eesmärgiga tagada kõnealusest tähtpäevast 
kinnipidamine.

komisjon prioriteediks need meetmed, 
mille puhul käesolevas otsuses sätestatud 
tähtpäev saabub enne kõnealust tähtpäeva, 
eesmärgiga tagada kõnealusest tähtpäevast 
kinnipidamine.“
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SELETUSKIRI

Üks kliimamuutuste kõige selgemaid avaldumisvorme on äärmuslike ilmastikunähtuste 
sagenemine. Need on toonud kaasa tagajärgi, mis olid veel mõne aasta eest kujuteldamatud, ja 
nõuavad igal aastal palju inimelusid. 

Euroopat tabavad üleujutused, mis varem esinesid umbes kord saja aasta jooksul, nüüd iga 
kümne aasta tagant või sagedamini. Metsatulekahjud on Lõuna-Euroopas hävitanud sadu 
tuhandeid hektareid maad ning nõudsid 2017. ja 2018. aastal Portugalis ja Kreekas rohkem kui 
200 inimelu. Kuid probleem ei piirdu enam lõunapoolsete riikidega. 2018. aastal põhjustas 
Põhja-Euroopas levinud ulatuslik põud Balti riikides, Rootsis ja Saksamaal metsatulekahjusid, 
mida seal ei olnud varem nähtud. Paljud maailma piirkonnad, sealhulgas mõnede liikmesriikide 
ülemereterritooriumid, on saanud orkaanide tagajärjel tugevalt kahjustada. 

Euroopa Liit ei jäänud sellele ohule reageerides tegevusetuks. 2013. aastal lõi ta Euroopa 
elanikkonnakaitse mehhanismi, et aidata liikmesriikidel üha sagenevate loodusõnnetustega 
toime tulla. Mehhanismi põhiülesanne oli koordineerida abi vajavate liikmesriikide ja nende 
liikmesriikide ressursse, kellel on võimalik vabatahtliku reservi kaudu pakkuda tööjõudu ja 
varustust. 

Kuid mehhanismi vahendid olid piiratud, nagu oli ka selle suutlikkus reageerida teatavat liiki 
loodusõnnetustele. Peamine probleem seisnes selles, et ükski riik ei olnud valmis eraldama raha 
väga kallite seadmete ja materjalide jaoks, mida on vaja teatavatele suhteliselt harvadele 
olukordadele reageerimiseks. Samal ajal olid vajadused enamasti suuremad kui kasutada olevad 
vahendid, kui oli vaja tulla toime selliste õnnetustega nagu suvised metsatulekahjud või 
üleujutused, mis on tavaliselt tingitud ilmast ja esinevad tõenäoliselt korraga rohkem kui ühes 
liikmesriigis.

Pärast 2017. aasta suve sai selgeks, et mehhanism selle praegusel kujul ei vasta tekkivatele 
väljakutsetele. Nagu president Juncker 2017. aasta septembris peetud kõnes olukorrast Euroopa 
Liidus juba teatas, tegi komisjon ettepaneku oluliselt ajakohastatud mehhanismi kohta 
eesmärgiga tagada, et „Euroopa saab oma kodanikke tõhusalt kaitsta ja mitte ainult ohvritele 
kaastunnet avaldada“.

Kooskõlas 2019. aasta märtsi uue õigusraamistiku sätetega loodi lisaks riiklike ressursside 
vabatahtlikule reservile rescEU, üleeuroopalise tuletõrjelennukite ja -kopterite, spetsiaalsete 
meditsiinitarvete ja -seadmete ning muude ressursside reservi. Need soetavad liikmesriigid ning 
komisjon katab 80–90 % kõigist ostu- ja hoolduskuludest. Teatavatel juhtudel võib 
rahastamismäär olla kuni 100 %. Liikmesriigid võivad kasutada neid vahendeid oma tarbeks, 
aga nad ei tohi keelduda neid teiste käsutusse andmast, kui neid on vaja mujal Euroopas teiste 
abivajavate riikide abistamiseks. 

Ennetamise eesmärgil on veel vaja edastada riikliku riskihindamise ja riikliku riskidele 
reageerimise suutlikkuse aruande põhipunktid. Lisaks on komisjonil õigus kontrollida 
mehhanismi sageli kasutavate riikide ennetuskavasid ning teha vajaduse korral ettepanekuid 
muudatuste ja lisameetmete kohta. 

Kõnealuses seadusandlikus ettepanekus püüab raportöör tagada, et mehhanismil, mis on 
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liikmesriikidevahelise solidaarsuse vahend, oleks järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 
(2021–2027) tõhusaks toimimiseks vajalikud rahalised vahendid ja institutsiooniline raamistik. 

Selle saavutamiseks on raportöör seisukohal, et rahalised vahendid peaksid olema vähemalt 
võrdsed komisjoni algselt kavandatud 1,4 miljardi euroga. Selle aja jooksul soetatakse kõik 
uued rescEU seadmed, materjalid ja ressursid, millest suur osa on väga kallid. Lisaks 
tuletõrjelennukitele ja -kopteritele otsustati osta spetsiaalseid meditsiiniseadmeid, mille kulud 
kaetakse 100 % ELi eelarvest. Mehhanism peab suutma reageerida nii loodusõnnetustele kui 
ka inimtegevusest tingitud õnnetustele. Kõigil nimetatud põhjustel tuleks uueks programmitöö 
perioodiks kavandatud rahalised vahendid säilitada praegusel tasemel. 

Rahaliste vahendite kasutamise suurema läbipaistvuse huvides teeb raportöör ettepaneku 
taastada lisa, mille sätetes on täpsustatud ennetuseks, valmisolekuks ja reageerimiseks 
eraldatavad protsendimäärad. Kuid pidades silmas eelmise aasta ülevaates kajastatud suuri 
muutusi ja asjaolu, et loodusõnnetuste, näiteks üleujutuste ja metsatulekahjude ennetamise 
projekte rahastatakse peamiselt muudest ELi vahenditest, tehakse ettepanek vahendid ümber 
jaotada, suunates oluliselt suurema summa valmisolekuks, sealhulgas rescEU varade ostmiseks. 
Samuti annab see komisjonile suurema paindlikkuse järgmise seitsme aasta jooksul vajalike 
muudatuste tegemiseks. 

Raportöör nõustub ka sellega, et samu rahastamisreegleid tuleks kohaldada vabatahtlikust 
reservist pärit vahendite kasutamisel nii liidus kui ka väljaspool liitu. Kliimamuutused on 
globaalne probleem ja nende tagajärjed on näha kõikjal. Euroopa peab suutma abistada ka 
kolmandaid riike, kui tal palutakse seda teha, ning aidata toime tulla orkaanikahjustustega ja 
troopikametsade hävimisega, mis mõjutavad kogu planeeti.

Raportöör peab ka vajalikuks kasutada kõiki liikmesriikide elanike kaitsmiseks Euroopa Liidu 
käsutuses olevaid vahendeid, näiteks Galileo satelliitsüsteemi hädaolukorrast teatamiseks, kui 
inimelud on ohus. Liikmesriigid ei tohiks jätta seda võimalust kasutamata. Teabe ja juhiste 
saatmine Galileo süsteemi kaudu võib olla otsustava tähtsusega, et aidata ära hoida või piirata 
inimkaotusi. 

Kokkuvõtteks soovib raportöör rõhutada, et Euroopa elanikkonnakaitse mehhanismi ja rescEU 
rahastamine on investeering tulevikku, mis aitab tagada, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid 
on valmis ja võimelised kliimamuutuste ja sagedasemate äärmuslike ilmastikunähtuste 
tagajärgedega tõhusalt toime tulema. 
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ARENGUKOMISJONI ARVAMUS

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi 
kohta
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

Arvamuse koostaja: Lukas Mandl

LÜHISELGITUS

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. märtsi 2019. aasta otsusega (EL) 2019/420 
(millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta) on 
arengukomisjoni käesoleva arvamuse projekti ulatus piiratud. Selle eesmärk on rõhutada 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) mehhanismi kolme olulist aspekti, mis 
on seotud selle käivitamisega väljaspool liitu ja humanitaarkriiside ajal.

Esiteks rõhutatakse arvamuse projektis vajadust tugevdada mehhanismi suutlikkust seoses 
kliimaga seotud loodusõnnetustega, eelkõige metsatulekahjudega, mille vastu arengumaad on 
eriti kaitsetud.

Teiseks on ettepaneku eesmärk suurendada liidu finantsabi vahendite jaoks, mis on eraldatud 
Euroopa elanikkonnakaitse ühisressursile, kui seda kasutatakse katastroofidele reageerimiseks 
väljaspool liitu. Tehakse ettepanek, et kooskõlas nii nõukogu seisukoha kui ka keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raporti projektiga rahastaks liit kuni 75 % vahendite 
käitamise, sealhulgas transpordi käitamise kuludest – see on sama määr mis mehhanismi 
aktiveerimise puhul liidusiseselt.

Kolmandaks tuuakse sisse nõue, et enne sekkumist inimtegevusest tingitud õnnetustesse või 
keerulistesse hädaolukordadesse tuleb konsulteerida humanitaarabi andjatega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) arvestades, et kliimamuutused 
suurendavad loodusõnnetuste sagedust, 
intensiivsust ja keerukust kogu maailmas 
ning arenguriigid, eelkõige vähim 
arenenud riigid ja väikesed arenevad 
saareriigid on nende suhtes eriti kaitsetud 
ühelt poolt seetõttu, et nende suutlikkus 
kliimamuutuste tagajärgedega kohaneda 
ja neid leevendada ning kliimaga seotud 
katastroofidele reageerida on piiratud, 
ning teiselt poolt seetõttu, et oma 
geograafilise asukoha tõttu kannatavad 
nad üleujutuste, põudade ja 
metsatulekahjude all;

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjoni ettepanekuga Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse kohta, 
millega muudetakse otsust 
nr 1313/2013/EL, püütakse tõhustada 
katastroofide ennetamise ja neile 
reageerimise kollektiivset võimet, 
täiendades Euroopa elanikkonnakaitse 
ühisressursi pakutavaid võimalusi. See 
hõlmab liidu operatsioonides kasutatava 
elanikkonnakaitse vahendite reservi 
(„rescEU“) loomist ning ennetuse 
valdkonnas võetavate meetmete 
tugevdamist.

(2) Komisjoni ettepanekuga Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse kohta, 
millega muudetakse otsust 
nr 1313/2013/EL, püütakse tõhustada 
katastroofide ennetamise ja neile piisavalt 
ja viivitamata reageerimise kollektiivset 
võimet, täiendades Euroopa 
elanikkonnakaitse ühisressursi pakutavaid 
võimalusi. See hõlmab liidu 
operatsioonides kasutatava 
elanikkonnakaitse vahendite reservi 
(„rescEU“) loomist ning ennetuse 
valdkonnas võetavate meetmete 
tugevdamist.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Metsatulekahjud mitte ainult ei 
sea ohtu või isegi hävita elu, 
elatusvahendeid ja bioloogilist 
mitmekesisust, vaid põhjustavad ka suurt 
CO2-heidet ja vähendavad planeedi CO2-
neeldumisvõimet, süvendades 
kliimamuutusi nii veelgi. Erilist muret 
tekitavad olukorrad, kus tulekahju 
tagajärjel hävivad ürgmetsad, nagu juhtus 
hiljuti mõnes ekvatoriaalpiirkonnas. 
Kliimaga seotud katastroofide, sealhulgas 
metsatulekahjude arvu suurenemine 
nõuab liidu elanikkonnakaitse 
mehhanismi tegevuse tugevdamist 
väljaspool liitu.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Selleks et suurendada läbipaistvust 
ja vastutust liidu kodanike ees, sealhulgas 
seoses liidu edusammude mõõtmisega 
ametliku arenguabi 0,7 % eesmärgi 
saavutamisel, peaks komisjon esitama 
suunised selle kohta, kui suure osa 
kulutustest, mis muutub ametlikuks 
arenguabiks, soovitaks ta teha liidu 
muudetud elanikkonnakaitse mehhanismi 
kaudu. Sellised suunised peaksid täpselt 
kajastama ja täielikult järgima OECD 
arenguabi komitee reegleid ametliku 
arenguabi kohta ning nendes peaks olema 
kindlaks määratud, kas tuleks kasutada 
selliseid meetodeid nagu rahvusvahelise 
abi läbipaistvuse algatuse standard;
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9b) Liit, kes on OECD arenguabi 
komitee liige, peaks ka edaspidi järgima 
OECD arenguabi komitee reegleid 
ametliku arenguabi kohta, kaasa arvatud 
siis, kui meetmeid võetakse liidu 
elanikkonnakaitse mehhanismi kaudu;

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 16 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1) Artikli 16 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Käesoleva artikli kohaselt toimuvad 
missioonid võivad kujutada endast 
iseseisvaid abimissioone või toetada mõne 
rahvusvahelise organisatsiooni juhitavat 
missiooni. Liidu koordineerimine 
integreeritakse täielikult ÜRO 
humanitaarasjade koordinatsioonibüroo 
(OCHA) üldisesse 
koordineerimistegevusse ning selle 
juhtrolli austatakse. Inimtegevusest 
tingitud õnnetuste või keerukate 
hädaolukordade korral tagab komisjon 
kooskõla Euroopa konsensusega 
humanitaarabi (*) valdkonnas ja 
humanitaarabi põhimõtete järgimise.

2. Käesoleva artikli kohaselt toimuvad 
missioonid võivad kujutada endast 
iseseisvaid abimissioone või toetada mõne 
rahvusvahelise organisatsiooni juhitavat 
missiooni. Liidu koordineerimine 
integreeritakse täielikult ÜRO 
humanitaarasjade koordinatsioonibüroo 
(OCHA) üldisesse 
koordineerimistegevusse ning selle 
juhtrolli austatakse. Inimtegevusest 
tingitud õnnetuste või keerukate 
hädaolukordade korral konsulteerib 
komisjon enne sekkumist humanitaarabi 
andjatega ja tagab kooskõla Euroopa 
konsensusega humanitaarabi (*) 
valdkonnas ja humanitaarabi põhimõtete 
järgimise.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 23 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2a) Artikli 23 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Euroopa elanikkonnakaitse 
ühisressursile eraldatud vahendite puhul on 
liidus või osalevas riigis toimunud 
õnnetuse või tekkinud õnnetuse ohu korral 
liidu rahalise toetuse summa piiratud 
maksimaalselt 75 %-ga vahendite 
käitamise kuludest, sealhulgas 
transpordikuludest.

2. Euroopa elanikkonnakaitse 
ühisressursile eraldatud vahendite puhul on 
liidus või väljaspool liitu toimunud 
õnnetuse või tekkinud õnnetuse ohu korral 
liidu rahalise toetuse summa piiratud 
maksimaalselt 75 %-ga vahendite 
käitamise kuludest, sealhulgas 
transpordikuludest.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b) Artikli 23 lõige 3 jäetakse välja.

Selgitus

Muudatus 5 on vajalik, et vältida vastuolusid, mis võivad tekkida, kui võetakse vastu 
muudatus 4, mis puudutab rahalist toetust Euroopa elanikkonnakaitse ühisressursile 
eraldatud vahenditele väljaspool liitu toimunud õnnetuse korral.
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REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Hr Pascal Canfin
esimees
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus resolutsiooni ettepaneku kohta, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta, ja 
mille esitas Younous Omarjee vastavalt kodukorra artiklile 143 – 
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – (2019/0070 (COD)))

Austatud härra Canfin

Regionaalarengukomisjonil paluti teie komisjonile esitada arvamus ülalnimetatud ettepaneku 
kohta. Regionaalarengukomisjon otsustas oma arvamuse esitada kirja vormis. Arvamus võeti 
vastu komisjoni 21. jaanuari 2020. aasta koosolekul. Poolt hääletas 35 liiget, vastu 0 liiget, 
erapooletuks jäi 0 liiget1

Euroopa Komisjoni ettepanek on tehnilist laadi ja piirdub otsuse nr 1313/2013/EL artikli 19 
eelarvesätetega, mida tuleb ajakohastada ja kus arvud tuleb asendada uute arvudega, mis on ette 
nähtud mitmeaastases finantsraamistikus aastateks 2021–2027.

Kogu mõju eelarvele on kooskõlas regionaalarengukomisjoni 26. aprilli 2018. aasta arvamuses 
esitatud muudatusettepanekutega. Eelkõige toetab regionaalarengukomisjon eesmärki 
tugevdada liikmesriikide ja ELi suutlikkust katastroofidele reageerida, luues selleks 
sihtotstarbelise reageerimisvahendite reservi (rescEU), rajades kodanikukaitsealaste teadmiste 
võrgustiku ja tugevdades koostööd naaberriikidega.

Võttes arvesse liidu kodanikukaitse mehhanismi tähtsust katastroofiohu haldamisel ja vajadust 
tugevdada mehhanismi programmitöö perioodiks 2021–2027, ei ole regionaalarengukomisjonil 
vastuväiteid Euroopa Komisjoni ettepanekule, millega nähakse ette mehhanismi toetamiseks 
vajalikud eelarvevahendid.
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