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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ennetamise ja valmisoleku 
paremaks kavandamiseks peaks liit tihedas 
koostöös asjaomaste teadusringkondade 
ja peamiste ettevõtjatega jätkuvalt toetama 
valdkonnaülest investeerimist õnnetuste 
ennetamisse ning terviklikke 
riskijuhtimismeetodeid, mis täiustavad 
ennetamist ja valmisolekut, võttes arvesse 
mitme ohu ja ökosüsteemipõhiseid 
lähenemisviise ning kliimamuutuste 
tõenäolist mõju. Selleks tuleks esiplaanile 
seada valdkonnaülesed ja kõiki ohte 
hõlmavad lähenemisviisid ning need 
peaksid tuginema kogu liidus kehtivatele 
vastupidavuseesmärkidele, mille alusel 
töötatakse välja suutlikkuse ja valmisoleku 
põhimääratlus. Komisjon peab kogu liidus 
kehtivate vastupidavuseesmärkide 
kindlaksmääramisel tegema koostööd 
liikmesriikidega.

(6) Ennetamise ja valmisoleku 
paremaks säilenõtkuseks ja kavandamiseks 
peaks liit tugevdama piiriülest ja 
valdkonnaülest investeerimist õnnetuste 
ennetamisse (kaasa arvatud need 
õnnetused, mis tulenevad seismilisusest, 
nagu maavärinad, ning üleujutustest ja 
hüdrogeoloogilisest ebastabiilsusest, nagu 
maalihked) ning terviklikke 
riskijuhtimismeetodeid, mis täiustavad 
ennetamist ja valmisolekut, võttes arvesse 
mitme ohu ja ökosüsteemipõhiseid 
lähenemisviise ning kliimamuutuste 
tõenäolist mõju. Liit peaks seejuures 
tegutsema tihedas koostöös asjaomaste 
teadusringkondade ja peamiste 
ettevõtjatega ning piirkondlike ja kohalike 
omavalitsustega, kellel on katastroofide 
ohjamise tsüklis määrav roll, samuti 
kolmanda sektoriga ja vabatahtlike 
organisatsioonidega, kes selles 
valdkonnas tegutsevad, ning ei tohiks 
seejuures ohustada liidu kehtivat 
koordineerimismehhanismi. Selleks tuleks 
esiplaanile seada valdkonnaülesed, 
piiriülesed ja kõiki ohte hõlmavad 
lähenemisviisid ning need peaksid 
tuginema kogu liidus kehtivatele 
vastupidavuseesmärkidele, mille alusel 
töötatakse välja suutlikkuse ja valmisoleku 
põhimääratlus. Komisjon peab kogu liidus 
kehtivate vastupidavuseesmärkide 
kindlaksmääramisel tegema koostööd 
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liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga 
ning võtma arvesse kõiki riiklikul, 
piirkondlikul või kohalikul tasandil juba 
olemasolevaid operatiivseid 
hädaolukordade lahendamise kavasid.
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(6a) Piirkondlikel ja kohalikel 
omavalitsustel on õnnetuste ennetamisel 
ja ohjamisel väga tähtis roll ning nende 
reageerimisvahendid tuleb sobilikult 
kaasata käesoleva otsuse alusel 
toimuvasse koordineerimis- ja 
kasutuselevõtutegevusse kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi institutsioonilise ja 
õigusraamistikuga, et vähendada 
kattumisi ja soodustada 
koostoimimisvõimet. Omavalitsused 
saavad ennetustöös palju ära teha ja nad 
on ka esimesed, kes pärast õnnetust koos 
oma vabatahtlikega tegutsema hakkavad. 
Seetõttu tuleb kohalikul, piirkondlikul ja 
piiriülesel tasandil pidevalt koostööd teha, 
et luua ühised valmisolekusüsteemid 
kiireks reageerimiseks enne rescEU 
kasutuselevõttu, samuti korraldada 
korrapäraseid üldsusele suunatud 
teavituskampaaniaid esmase reageerimise 
teemal.

Or. en


