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LÜHISELGITUS 

Arvamuse koostaja väljendab heameelt ettepaneku üle praegust liidu kodanikukaitse 

mehhanismi muuta, et liit saaks anda nii oma kodanikele kui ka väljaspool Euroopat paremat 

kriisi- ja erakorralist abi, sealhulgas tõhusama katastroofide ennetamise teel. Ta tuletab 

meelde, et liidu kodanikukaitse mehhanism on solidaarsuse kui ELi põhiväärtuse üks 

reaalsemaid väljendusi.  

Arvamuse koostaja rõhutab, et investeerimine katastroofide ennetamisse ja nendeks 

valmisolekusse on parim kaitse, mitte ainult seetõttu, et sel on kõige suurem potentsiaal 

päästa elusid ja vältida inimkannatusi, vaid ka seetõttu, et see aitab vältida suuri 

taastamiskulusid pärast katastroofi. Euroopa Komisjoni enda arvutuste kohaselt aitab 

suurõnnetusteks valmisolekule kulutatud 1 euro säästa kuni 7 eurot katastroofijärgset abi. 

Arvamuse koostaja on veendunud, et praegune süsteem oleks tulnud juba ammu ümber 

kujundada. Praeguse vabatahtliku süsteemi ebapiisavust näitas valusalt liidu reageering 

mitmele hiljutisele katastroofile, eelkõige olemasolevate vahendite puudumine 2016. ja 2017. 

aasta metsatulekahjude ajal, kui 17 abitaotlusest rahuldati ainult 10 ja needki pärast 

märkimisväärseid viivitusi, mille tulemusena hukkus kokku üle 100 inimese. Ka mitmes 

aruandes on juhitud tähelepanu lünkadele teatud kriitilise tähtsusega reageerimisvahendite 

kättesaadavuses, eelkõige seoses metsatulekahjude kustutamise lennukitega, peavarjuga ja 

võimalik, et ka muud liiki vahenditega.  

Arvamuse koostaja on seisukohal, et kavandatud struktuur kahe üksteist täiendava sambaga – 

ühelt poolt Euroopa kodanikukaitse ühisressurss, mis koosneb liikmesriikide varem eraldatud 

reageerimisvahenditest, ja teiselt poolt reageerimissuutlikkuse sihtotstarbeline reserv rescEU, 

mida juhitakse ja kontrollitakse liidu tasandil ning mida kasutatakse viimase võimalusena – 

on kõige sobivam ja tõhusam viis praeguse raamistiku piirangute kõrvaldamiseks. Koondades 

ressursse optimaalselt ja saavutades mastaabisäästu, toob liidu kodanikukaitse mehhanism 

liikmesriikide jaoks kaasa olulise kokkuhoiu. 

Arvamuse koostaja tuletab meelde, et komisjoni ettepaneku maksumus on aastateks 2018–

2020 hinnanguliselt 280 miljonit eurot, sellest 256,9 miljonit eurot rubriigis 3 „Julgeolek ja 

kodakondsus“, 6,3 miljonit eurot rubriigis 4 „Globaalne Euroopa“ ja 16,9 miljonit eurot 

rubriigis 5 „Halduskulud“. Kavandatud tegevuskuludest eraldatakse 54 % valmisolekuks, 

sealhulgas rescEU vara soetamiseks või liisimiseks, 37 % reageerimiseks ja 9 % 

ennetustegevuseks. Ettepanek hõlmab ka 100 lisatöötaja töölevõtmist kolme aasta jooksul. 

Arvamuse koostaja on seisukohal, et need ettepanekud on läbivaatamise ulatuse ja eesmärgiga 

proportsionaalsed.  

Arvamuse koostaja väljendab heameelt ettepaneku üle kasutada suurema osa (88 %) 

lisaressursside katmiseks paindlikkusinstrumenti. Ta lükkab aga kindlalt tagasi ettepaneku 

paigutada ümber olemasolevate programmide vahendid rubriikides 3 ja 4 kuni 31,3 miljoni 
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euro ulatuses. Nagu eelarvekomisjon on korduvalt rõhutanud, peaks uute oluliste 

poliitikaettepanekutega kaasnema uued vahendid. Lisaks paistavad paljud seotud 

programmid, näiteks õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm ning 

õigusprogramm silma suurepärase täitmise määraga ja on aastaid olnud alarahastatud. 

Seepärast teeb arvamuse koostaja ettepaneku rahastada vajalikke lisavahendeid 3 ja 4 rubriigis 

täielikult paindlikkusinstrumendi kaudu, nagu on täpsustatud uues I lisas. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Punkt 2 a (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. kutsub komisjoni üles hoiduma 

ümberpaigutuste kasutamisest selliste 

uute poliitiliste prioriteetide 

rahastamiseks, mis lisanduvad 

käimasoleva mitmeaastase 

finantsraamistiku jooksul, kuna see 

kahjustab paratamatult teiste oluliste liidu 

meetmete rakendamist; 

Selgitus 

Uute poliitikaettepanekutega peaksid kaasnema uued vahendid. Arvamuse koostaja on 

kindlalt vastu ümberpaigutuste kasutamisele edukate, kuid krooniliselt alarahastatud 

programmide arvel, näiteks õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm ning 

õigusprogramm. 

 

Muudatusettepanek  2 

Seadusandliku resolutsiooni projekt  

Punkt 2 b (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. palub, et komisjon näeks järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus alates 
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2021. aastast liidu kodanikukaitse 

mehhanismi rahastamiseks ette piisavad 

vahendid, arvestades praegust 

läbivaatamist; 

Selgitus 

Selleks et kasutada ära liidu kodanikukaitse mehhanismi praegune läbivaatamine, mis 

tugevdab nii poliitikat kui ka rahastamist, on oluline, et komisjon esitaks järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis ettepanekuid tehes ambitsioonika rahastamispaketi 

liidu kodanikukaitse mehhanismile pärast 2020. aastat. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 7 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Liit peaks olema suuteline toetama 

liikmesriike juhul, kui olemasolevad 

vahendid on õnnetustele tõhusalt 

reageerimiseks ebapiisavad, andes oma 

panuse liisingu- või rendilepingute 

rahastamisse, et tagada sellistele 

vahenditele kiire juurdepääsu, või 

rahastades nende soetamist. See tõstaks 

oluliselt liidu mehhanismi tõhusust, 

tagades vahendite olemasolu juhtumite 

korral, kus tõhus reageerimine õnnetustele 

ei oleks muidu tagatud, seda eelkõige 

õnnetuste puhul, millel on ulatuslik mõju ja 

mis mõjutavad paljusid liikmesriike. 

Vahendite hanked liidu poolt peaksid 

võimaldama mastaabisäästu ning paremat 

koordineerimist õnnetustele reageerimisel. 

(7) Liit peaks olema suuteline toetama 

liikmesriike juhul, kui olemasolevad 

vahendid on õnnetustele tõhusalt 

reageerimiseks ebapiisavad, andes oma 

panuse liisingu- või rendilepingute 

rahastamisse, et tagada sellistele 

vahenditele kiire juurdepääsu, või 

rahastades nende soetamist. See tõstaks 

oluliselt liidu mehhanismi tõhusust ja 

kasutatavust, tagades vahendite kiire 

olemasolu juhtumite korral, kus tõhus 

reageerimine õnnetustele ei oleks muidu 

tagatud, seda eelkõige õnnetuste puhul, 

millel on ulatuslik mõju ja mis mõjutavad 

paljusid liikmesriike. Vahendite hanked 

liidu poolt peaksid võimaldama 

mastaabisäästu ning paremat 

koordineerimist õnnetustele reageerimisel. 

Tuleks tagada rahaliste vahendite 

optimaalne ja läbipaistev kasutamine. 

Selgitus 

Kui võetakse kasutusele vahendeid liidu kodanikukaitse mehhanismi kaudu, on kiirus ülimalt 

tähtis. Seda näitasid traagilised tagajärjed viimaste metsatulekahjude ajal Lõuna-Euroopas, 

kui tuletõrjelennukite kasutuselevõtmine viibis. ELi kaasrahastamine peab alati toimuma 

täiesti läbipaistvalt ja aruandekohustust arvestades. 



 

PE616.826v02-00 6/12 AD\1150237ET.docx 

ET 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) rescEU käivitamiseks tuleb 

kättesaadavaks teha täiendavad rahalised 

vahendid, et oleks võimalik rahastada 

meetmeid liidu mehhanismi raames. 

(10) rescEU käivitamiseks tuleb 

kättesaadavaks teha täiendavad rahalised 

vahendid, et oleks võimalik rahastada 

meetmeid liidu mehhanismi raames, kuid 

seda ei tohi teha nende 

rahastamispakettide arvel, mis on 

eraldatud liidu teistele peamistele 

poliitikavaldkondadele, näiteks õiguste, 

võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse, 

õigusküsimuste ja inimarengu 

edendamine kogu maailmas. 

Selgitus 

Kui võetakse kasutusele vahendeid liidu kodanikukaitse mehhanismi kaudu, on kiirus ülimalt 

tähtis. Seda näitasid traagilised tagajärjed viimaste metsatulekahjude ajal Lõuna-Euroopas, 

kui tuletõrjelennukite kasutuselevõtmine viibis. ELi kaasrahastamine peab alati toimuma 

täiesti läbipaistvalt ja aruandekohustust arvestades. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Läbivaadatud liidu kodanikukaitse 

mehhanismile tuleks tagada eraldi 

rahastamine ja eelarvevahendid. Selleks 

et käimasolevate mitmeaastaste 

programmide rahastamist mitte 

kahjustada, tuleks liidu kodanikukaitse 

mehhanismi sihipärase läbivaatamisega 

seoses selle rahastamist aastatel 2018, 

2019 ja 2020 suurendada ainult nendest 

vahenditest, mis on kättesaadavad 

vastavalt nõukogu määrusele (EL, 
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Euratom) nr 1311/20131 a, eelkõige 

paindlikkusinstrumendi kaudu. 

 ___________________ 

 1 a Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta 

määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, 

millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, 

lk 884). 

Selgitus 

Uute poliitikaettepanekutega peaksid kaasnema uued vahendid. Arvamuse koostaja on 

kindlalt vastu ümberpaigutuste kasutamisele edukate, kuid krooniliselt alarahastatud 

programmide arvel, näiteks õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm ning 

õigusprogramm. Selle asemel tuleks leida vajalikud täiendavad rahalised vahendid, kasutades 

mitmeaastase finantsraamistiku määruse paindlikkussätteid. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 12a – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja 

nõukogu iga kahe aasta tagant artiklite 11 

ja 12 alusel teostatud operatsioonidest ja 

tehtud edusammudest.“ 

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja 

nõukogu igal aastal artiklite 11 ja 12 alusel 

teostatud operatsioonidest ja tehtud 

edusammudest. 

Selgitus 

Selleks et tagada täielik parlamentaarne kontroll ja järelevalve protsessi üle ning avastada 

võimalikud eelarvelise mõjuga muudatused võimalikult kiiresti, tehakse ettepanek, et Euroopa 

Parlament ja nõukogu saavad igal aastal ajakohastatud teavet selle kohta, kuidas liidu 

kodanikukaitse mehhanismi tugevdamine edeneb, sealhulgas kohustuslikku teavet eelarve ja 

kulude arengu kohta. 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 12a – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 See teave peab sisaldama ülevaadet 

eelarve ja kulude arengust koos 

üksikasjaliku tehnilise ja 

finantshinnanguga, täpset teavet kulude 

suurenemise kohta ja muudatuste kohta 

(kui neid esineb) selles, millist liiki 

reageerimisvahendid on vajalikud, ning 

asjaomaste vahendite kvaliteedinõuete 

kohta, samuti suurenemise või 

muudatuste põhjuste kohta.“ 

Selgitus 

Selleks et tagada täielik parlamentaarne kontroll ja järelevalve protsessi üle ning avastada 

võimalikud eelarvelise mõjuga muudatused võimalikult kiiresti, tehakse ettepanek, et Euroopa 

Parlament ja nõukogu saavad igal aastal ajakohastatud teavet selle kohta, kuidas liidu 

kodanikukaitse mehhanismi tugevdamine edeneb, sealhulgas kohustuslikku teavet eelarve ja 

kulude arengu kohta. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liidu mehhanismi jaoks vajalikud 

assigneeringud kiidavad järk-järgult 

heaks Euroopa Parlament ja nõukogu 

iga-aastase eelarvemenetluse käigus, 

võttes nõuetekohaselt arvesse kõiki 

olemasolevaid vahendeid kooskõlas 

nõukogu määrusega (EL, Euratom) 

nr 1311/2013*, tuginedes eelkõige 

paindlikkusinstrumendile, nagu on 

sätestatud I lisas.“ 
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 * Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta 

määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, 

millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, 

lk 884). 

Selgitus 

Uute poliitikaettepanekutega peaksid kaasnema uued vahendid. Arvamuse koostaja on 

kindlalt vastu ümberpaigutuste kasutamisele edukate, kuid krooniliselt alarahastatud 

programmide arvel, näiteks õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm ning 

õigusprogramm. Selle asemel tuleks leida vajalikud täiendavad rahalised vahendid, kasutades 

mitmeaastase finantsraamistiku määruse paindlikkussätteid. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa (uus) 

 

Komisjoni ettepanek 

  

Muudatusettepanek 

I LISA 

TÄIENDAVATE RAHAERALDISTE SOOVITUSLIK JAOTUS AASTATEKS 2018–2020 

  2018 2019 2020 KOKKU 

Täiendavad 

assigneeringud 

kokku rubriigis 3* 

KA 19,157 115,2 122,497 256,854 

 MA 11 56,56 115,395 182,955 

Täiendavad 

assigneeringud 

kokku rubriigis 4* 

KA 2 2 2,284 6,284 

 MA 0,8 1,8 2,014 4,614 

Täiendavad 

assigneeringud 

rubriikides 3 ja 4 

kokku* 

KA 21,157 117,2 124,781 263,138 

 MA 11,8 58,36 117,409 187,569 
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(miljonites eurodes) 

* Summad antakse täies ulatuses paindlikkusinstrumendi kaudu. 

Selgitus 

Liidu kodanikukaitse mehhanismi praeguse läbivaatamisega seoses vajaminevad täiendavad 

summad aastateks 2018–2020 tuleks otsuses endas täpsemalt kindlaks määrata. Seda tuleks 

teha eraldiseisvas üksikasjalikus I lisas. Kõik mehhanismi läbivaatamisega seotud vajalikud 

täiendavad rahalised vahendid tuleks võtta kasutusele mitmeaastase finantsraamistiku 

määruse paindlikkussätete abil. 
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