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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja väljendab heameelt seoses ettepanekuga liidu kodanikukaitse mehhanismi 
kehtivate õigusaktide sihipäraseks läbivaatamiseks, et tagada liidu ja liikmesriikide parem 
valmisolek tulevasteks kriisideks. Ta tuletab meelde, et liidu kodanikukaitse mehhanism on 
solidaarsuse kui ELi põhiväärtuse üks konkreetsemaid väljendusi. Jätkuv COVID-19 kriis on 
aga selgelt esile toonud praeguse korralduse puudused, kuna mainitud mehhanism ei suuda täiel 
määral reageerida enamikule liikmesriikidelt, osalevatelt riikidelt ja kolmandatelt riikidelt 
saadud abitaotlustele. Seetõttu on arvamuse koostaja veendunud, et liidu tasandil tuleb paremini 
valmistuda piiriülese iseloomuga riskide ja ulatuslike katastroofide vastu, mis võivad mõjutada 
samaaegselt mitut liikmesriiki ning millel on suur mõju ja potentsiaal märkimisväärselt kahju 
põhjustada.

Arvamuse koostaja on kindlalt veendunud, et vajame ambitsioonikat rahastamispaketti, mis 
vastaks hiljuti reformitud liidu kodanikukaitse mehhanismi seatud eesmärkide tasemele ja 
kataks eelkõige „rescEU“ vajadused, mis kujutab endast liidu tasandil juhitavat ja kontrollitavat 
reageerimisvahendite sihtotstarbelist reservi. Ta tervitab komisjoni ettepanekut võtta 
ajavahemikul 2021–2027 rubriigist 5 „Vastupidavusvõime, julgeolek ja kaitse“ 1 268 282 000 
eurot ja uuest ELi taasterahastust 2 187 620 000 eurot (jooksevhindades) kasutusele 
sihtotstarbelise välistuluna, kasutades selleks uues omavahendeid käsitlevas otsuses sätestatud 
volitusi. Ettepanek hõlmab ka 134 täiendava töötaja palkamist, neist 30 käesoleva otsuse alusel.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et kavandatud rahastamispakett, mis peaaegu 
kolmekordistaks 2018. aasta mai algse ettepaneku, ja töötajate arv on proportsionaalsed 
käesoleva sihipärase läbivaatamise eesmärgi ja ulatusega. Ta eeldab, et arvestades praeguse 
mehhanismi suutmatust reageerida liikmesriikide abivajadustele ning COVID-19 kriisi ajal 
meditsiinivarude kogumise ja kodumaale tagasitoimetamise lendude jaoks kasutusele võetud 
lisarahastust, on isegi nõukogule selgeks saanud, et liidu kodanikukaitse mehhanismi 
rahastamise vähendamine järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ei tule kõne allagi. 
Samuti tuleks märkida, et ressursside optimaalne koondamine ja mastaabisäästu loomine 
arukate investeeringute abil liidu tasandil toob kaasa märkimisväärse kokkuhoiu liikmesriikide 
riigieelarvetes.

Arvamuse koostaja väljendab heameelt mitme ettepaneku üle eelarvet lihtsustada ja eelarve 
paindlikkust suurendada, näiteks eelarve kaudse täitmise võimaluse kehtestamine ja 
reageerimismeetmete kasutamata assigneeringute automaatne ülekandmine aastasse N+ 1. 
Samas ei nõustu ta sellega, et I lisast jäetakse välja kulude jaotus sammaste kaupa, kuna 
kaasseadusandjate jaoks on oluline jälgida ennetusele, valmisolekule ja reageerimisele 
tehtavate kulutuste suhtelist jaotust. Piisav paindlikkus on tagatud võimalusega muuta lisa 
delegeeritud õigusaktiga.

Arvamuse koostaja väljendab heameelt hädaolukordadele reageerimise 
koordineerimiskeskusele ja liikmesriikidele pakutava võimaluse üle kasutada liidu 
kosmosetaristu komponente, nagu Copernicus, Galileo, kosmose olukorrast ülevaate saamise 
süsteem ja riiklik satelliitside, mis on olulised liidusisestele ja -välistele hädaolukordadele 
reageerimise vahendid liidu tasandil. Eri vahendite vahelist sünergiat tuleks täielikult ära 
kasutada ja liikmesriike tuleks aktiivselt julgustada seda teenust kasutama. 

Arvamuse koostaja soovib rõhutada, kui oluline on tagada nõuetekohane geograafiline kaetus 
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rescEU vahendite eelpaigutamisel liidu logistikakeskustesse, et kõik liikmesriigid saaksid 
nende vahendite kasutamisest võrdselt tõhusalt ja kiiresti kasu.

Arvamuse koostaja rõhutab mehhanismi raames hangitud meditsiinitarvete ja -seadmete 
kvaliteedi kontrollimise tähtsust. COVID-19 kriis on selgelt näidanud, et see on vajalik, eriti 
liiduväliste tootjate hangete puhul. 

Arvamuse koostaja rõhutab ka vajadust kaitsta nõuetekohaselt liidu finantshuve, pidades 
eelkõige silmas eelarve kaudse täitmise kavandatavat kasutamist. Ta soovib rõhutada Euroopa 
Prokuratuuri olulist rolli selles.

Lõpetuseks väljendab arvamuse koostaja heameelt liidu kodanikukaitse mehhanismi kaudu 
osutatava ELi abi nähtavust käsitlevate tõhustatud sätete üle artiklis 20a ning soovib rõhutada 
vajadust, et liikmesriigid teavitaksid üldsust ennetavalt liidu mehhanismi raames 
rahastatavatest operatsioonidest.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tunnistades liikmesriikide 
esmavastutust loodus- ja inimtegevusest 
tingitud õnnetuste ennetamisel, nendeks 
valmistumisel ja neile reageerimisel, 
edendab liidu mehhanism 
liikmesriikidevahelist solidaarsust 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 3 
lõikega 3.

(2) Tunnistades liikmesriikide 
esmavastutust loodus- ja inimtegevusest 
tingitud õnnetuste ennetamisel, nendeks 
valmistumisel ja neile reageerimisel, 
edendab liidu mehhanism, sh rescEU, 
liikmesriikidevahelist solidaarsust 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 3 
lõikega 3, tugevdades liikmesriikide 
olemasolevat suutlikkust, tagades 
tõhusama valmisoleku ja reageerimise 
juhul, kui riikliku tasandi 
reageerimisvõime ei ole piisav.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
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Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Enneolematu COVID-19 
pandeemia on näidanud, et liidu tegevuse 
tulemuslikkust kriisi ohjamisel piirab selle 
juhtimisraamistiku kohaldamisala, aga ka 
see, kuidas on liit valmis õnnetuseks, mis 
mõjutab enamikku liikmesriike.

(3) Enneolematu COVID-19 
pandeemia on näidanud, et liidu tegevuse 
tulemuslikkust kriisi ohjamisel piirab selle 
juhtimisraamistiku kohaldamisala, aga ka 
see, kuidas on liit valmis õnnetuseks, mis 
mõjutab enamikku liikmesriike. Lisaks on 
selge, et liit ja liikmesriigid ei ole piisavalt 
valmis ekstreemsemateks ja 
keerukamateks õnnetusteks, millel on 
kaugeleulatuvad ja pikaajalised 
ülemaailmsed tagajärjed, näiteks ulatuslik 
pandeemia. Seetõttu on oluline, et 
liikmesriikide kodanikukaitsemeetmeid 
koordineeritaks paremini ja et rescEUd 
tugevdataks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Arvestades COVID-19 puhangust 
saadud kogemusi ning vajadust 
suurendada liidu reageerimisvõimet 
tervishoiu ja kodanikukaitse valdkonnas, 
tuleks rescEUd oluliselt tugevdada, et 
parandada selle toimimist liidu 
mehhanismi kõigis kolmes sambas: 
ennetamine, valmisolek ja reageerimine.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et olla tulevikus sarnasteks 
sündmusteks paremini valmis, on liidu 
mehhanismi tugevdamiseks vaja kiiresti 
meetmeid võtta.

(5) Selleks et olla tulevikus sarnasteks 
sündmusteks paremini valmis, on liidu 
mehhanismi tugevdamiseks vaja kiiresti 
meetmeid võtta. Liidu mehhanismi 
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tugevdamine peaks täiendama liidu 
poliitikat ja fonde ning ei tohiks asendada 
õnnetustele vastupidavuse põhimõtte 
süvalaiendamist nendesse 
poliitikavaldkondadesse ja fondidesse.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

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 kavandamiseks peaks liit tihedas 
koostöös asjaomaste teadusringkondade, 
peamiste ettevõtjate ning piirkondlike ja 
kohalike omavalitsustega, kes on 
õnnetuste ohjamise tsükli peamised 
osalised, samuti kolmanda sektori ja selles 
valdkonnas tegutsevate vabatahtlike 
organisatsioonidega, suurendama 
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 
liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga 
ning võtma arvesse kõiki riiklikul, 
piirkondlikul või kohalikul tasandil juba 
olemasolevaid operatiivseid 
hädaolukordade lahendamise kavasid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
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Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Selleks et tagada õnnetuste 
ennetamise tõhusus, tuleks selle peamiste 
teguritena käsitleda vastupidavusteste 
ning reageerimisvahendite 
sertifitseerimise protsessi. Korrapärane 
riskihindamine piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil on vajalik selleks, et riiklikud 
ametiasutused saaksid vajaduse korral 
võtta meetmeid vastupidavuse 
tugevdamiseks, kasutades selleks muu 
hulgas olemasolevaid liidu fonde. Sellised 
riskihindamised peaksid keskenduma 
igale piirkonnale omastele iseärasustele, 
nagu seismiline aktiivsus, sagedased 
üleujutused või metsatulekahjud. Need 
hindamised peaksid hõlmama ka 
piiriülese koostöö taset, selleks et liidu 
mehhanismil oleks üksikasjalik teave 
kohapeal olemasoleva suutlikkuse kohta, 
eesmärgiga muuta sekkumine 
sihipärasemaks.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6b) Liidu õnnetustele vastupidavuse 
eesmärkide väljatöötamine ennetus- ja 
valmisolekumeetmete toetamiseks peaks 
hõlmama kodanikukaitseasutuste 
hallatavas hädaolukorrajärgses esimeses 
etapis täheldatud pikaajaliste sotsiaalsete 
tagajärgede täpset hindamist ja 
arvessevõtmist, pöörates erilist tähelepanu 
kõige haavatavamatele inimestele.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liidu mehhanism peaks kasutama 
liidu kosmosetaristu komponente, nagu 
Maa seire Euroopa programm 
(Copernicus), Galileo, kosmose olukorrast 
ülevaate saamise süsteem ja riiklik 
satelliitside, mis on olulised liidusisestele 
ja -välistele hädaolukordadele reageerimise 
vahendid liidu tasandil. Copernicuse 
hädaolukordade ohjamise süsteemid 
toetavad ERCCd hädaolukorra eri 
etappides alates varajasest hoiatamisest ja 
ennetamisest kuni õnnetuseni ja sellest 
taastumiseni. Riiklik satelliitside peab 
tagama turvalise satelliitside, mis on 
kohandatud spetsiaalselt valitsussektori 
kasutajate vajadustele hädaolukordade 
ohjamisel. Galileo on esimene Euroopas ja 
mujal maailmas spetsiaalselt 
tsiviilotstarbeks ette nähtud üleilmne 
satelliitnavigatsiooni ja -positsioneerimise 
taristu, mida saab kasutada ka muudes 
valdkondades, nagu hädaolukordade 
ohjamine ja varajane hoiatamine. Galileo 
asjaomaste teenuste hulka kuulub 
hädaabiteenus, mis edastab signaalide abil 
hoiatusi loodusõnnetuste või muude 
hädaolukordade kohta konkreetsetes 
piirkondades. Liikmesriikidel peaks olema 
võimalik seda teenust kasutada. Kui nad 
otsustavad seda teha, peaksid nad süsteemi 
valideerimiseks määrama riiklikud 
asutused, kes on pädevad seda 
hädaabiteenust kasutama, ja teavitama neist 
komisjoni.

(9) Liidu mehhanism peaks kasutama 
liidu kosmosetaristu komponente, nagu 
Maa seire Euroopa programm 
(Copernicus), Galileo, kosmose olukorrast 
ülevaate saamise süsteem ja riiklik 
satelliitside, mis on olulised liidusisestele 
ja -välistele hädaolukordadele reageerimise 
vahendid liidu tasandil. Copernicuse 
hädaolukordade ohjamise süsteemid 
toetavad ERCCd hädaolukorra eri 
etappides alates varajasest hoiatamisest ja 
ennetamisest kuni õnnetuseni ja sellest 
taastumiseni. Riiklik satelliitside peab 
tagama turvalise satelliitside, mis on 
kohandatud spetsiaalselt valitsussektori 
kasutajate vajadustele hädaolukordade 
ohjamisel. Galileo on esimene Euroopas ja 
mujal maailmas spetsiaalselt 
tsiviilotstarbeks ette nähtud üleilmne 
satelliitnavigatsiooni ja -positsioneerimise 
taristu, mida saab kasutada ka muudes 
valdkondades, nagu hädaolukordade 
ohjamine ja varajane hoiatamine. Galileo 
asjaomaste teenuste hulka kuulub 
hädaabiteenus, mis edastab signaalide abil 
hoiatusi loodusõnnetuste või muude 
hädaolukordade kohta konkreetsetes 
piirkondades. Arvestades selle teenuse 
potentsiaali päästa elusid ja hõlbustada 
erakorraliste meetmete koordineerimist, 
tuleks liikmesriike julgustada seda 
kasutama. Kui nad otsustavad seda teha, 
peaksid nad süsteemi valideerimiseks 
määrama riiklikud asutused, kes on 
pädevad seda hädaabiteenust kasutama, ja 
teavitama neist komisjoni.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
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Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Liidu mehhanism ja rescEU tuleks 
välja arendada reageerimaks tõhusalt 
mitmesugustele hädaolukordadele, millest 
paljud on põhjustatud kliimamuutustest. 
Loodusõnnetuste sagedus ja intensiivsus 
nii liidus kui ka väljaspool on viimastel 
aastatel suurenenud, sealhulgas 
piirkondades, kus neid varem ei esinenud. 
Seega on hädavajalik, et liidu mehhanism 
sisaldaks piisavat suutlikkust, et tulla 
toime üha sagenevate loodusõnnetustega, 
nagu metsatulekahjud ja üleujutused.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada operatiivne 
suutlikkus kiiresti reageerida ulatuslikule 
hädaolukorrale või vähe tõenäolisele, kuid 
suure mõjuga sündmusele, nagu COVID-
19 pandeemia, peaks liidul olema võimalus 
rescEU vahendeid omandada, rentida, 
liisida või hankida, et kooskõlas toetava 
pädevusega elanikkonnakaitse valdkonnas 
ja haavatavatele elanikkonnarühmadele 
erilist tähelepanu pöörates aidata 
liikmesriike, mis on ulatusliku 
hädaolukorra tõttu ülekoormatud. Need 
vahendid paigutatakse eelnevalt 
liidusisestesse logistikakeskustesse või 
strateegilistel põhjustel usaldusväärsete 
keskuste võrgustike vahendusel, näiteks 
ÜRO humanitaarabi hoidlatesse.

(10) Selleks et tagada operatiivne 
suutlikkus kiiresti reageerida ulatuslikule 
hädaolukorrale või vähe tõenäolisele, kuid 
suure mõjuga sündmusele, nagu COVID-
19 pandeemia, peaks liidul olema võimalus 
rescEU vahendeid omandada, rentida, 
liisida või hankida, et kooskõlas toetava 
pädevusega elanikkonnakaitse valdkonnas 
ja haavatavatele elanikkonnarühmadele 
erilist tähelepanu pöörates aidata 
liikmesriike, mis on ulatusliku 
hädaolukorra tõttu ülekoormatud. Need 
vahendid paigutatakse eelnevalt 
liidusisestesse logistikakeskustesse või 
strateegilistel ja nõuetekohaselt 
põhjendatud põhjustel usaldusväärsete 
keskuste võrgustike kaudu, nagu ÜRO 
humanitaarabi hoidlad. rescEU peaks 
suurendama sünergiat riiklike 
logistikakeskuste vahel, et hõlbustada 
tõhusamat operatiivset reageerimist, 
suurendada piirkondlikku suutlikkust ja 
aidata kaasa pikaajalisele eesmärgile 
tagada maksimaalne paindlikkus ja võime 
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reageerida mitmesugustele õnnetustele, 
lisaks praegusele pandeemiale. Kasutades 
ära tihedat koostööd liikmesriikide 
ametiasutustega, tuleks liidu mehhanismi 
kasutada teabe kogumiseks nende 
liikmesriikide suutlikkuse kohta, kus 
keskused asuvad, ning riiklike 
kriisisüsteemide ja 
kodanikukaitseasutuste valmisoleku 
hindamiseks, et oleks võimalik anda 
konkreetseid riigipõhiseid soovitusi nende 
edasiseks parandamiseks.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Võttes arvesse solidaarsuse 
üldtunnustatud väärtust, tuleb liidul 
etendada keskset rolli edusammude 
kiirendamisel, et saavutada kvaliteetsete 
tervishoiuteenuste õiglane ja üldine 
osutamine, mis on aluseks liidu poliitikale 
kodanikukaitse valdkonnas.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Võttes arvesse, et rescEU vahendite 
kasutuselevõtul liidu mehhanismi raames 
toimuvateks reageerimisoperatsioonideks 
on märkimisväärne liidu lisaväärtus, sest 
need tagavad tõhusa ja kiire abi 
hädaolukorras olevatele inimestele, tuleks 
liidu panuse esiletõstmiseks kehtestada 
nähtavusega seotud lisakohustused.

(16) Võttes arvesse, et rescEU vahendite 
kasutuselevõtul liidu mehhanismi raames 
toimuvateks reageerimisoperatsioonideks 
on märkimisväärne liidu lisaväärtus, sest 
need tagavad tõhusa ja kiire abi 
hädaolukorras olevatele inimestele, tuleks 
liidu kodanike ja meedia teavitamiseks 
ning liidu panuse esiletõstmiseks 
kehtestada nähtavusega seotud 
lisakohustused. Liikmesriikide 
ametiasutused peaksid komisjonilt saama 
iga konkreetse sekkumise kohta 
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teavitussuuniseid, et tagada liidu rolli 
asjakohane avalikustamine.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Paindlikkuse suurendamiseks ja 
eelarve optimaalseks täitmiseks tuleks 
võimaldada ka kaudset eelarve täitmist.

(17) Paindlikkuse suurendamiseks ja 
eelarve optimaalseks täitmiseks tuleks 
käesoleva otsusega näha ette kaudne 
eelarve täitmine kui eelarve täitmise 
meetod, mida võib kasutada üksnes juhul, 
kui see on põhjendatud asjaomase 
meetme laadi ja sisuga.

Selgitus

Võimaluse korral tuleks eelistada eelarve otsest täitmist komisjoni, sealhulgas liidu 
delegatsioonide poolt. Kaudset eelarve täitmist tuleks kasutada ainult siis, kui on võimalik 
selgelt tõendada, et see on asjaomase meetmeliigi puhul tõhusam ja tulemuslikum 
rakendusviis.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17a) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL, Euratom) 
2018/10461a (edaspidi „finantsmäärus“) 
artikliga 155 peaksid kõnealuse määruse 
artikli 62 lõike 1 punktis c ja käesoleva 
otsuse artikli 25 lõikes 2 loetletud üksused 
täitma oma aruandluskohustusi igal 
aastal. Nende üksuste aruandlusnõuded 
on sätestatud finantsmääruse artikli 130 
lõikes 3 osutatud kontrollilepingus.
____________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. juuli 2018. aasta määrus (EL, 
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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).

Selgitus

Kuna kaudne eelarve täitmine on liidu kodanikukaitse mehhanismi raames uus eelarve 
täitmise viis, on oluline tuletada meelde kaudse eelarve täitmise raames tegutsevate üksuste 
aruandluskohustusi, mis on sätestatud finantsmääruse artiklis 155.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et parandada 
prognoositavust ja pikaajalist 
tulemuslikkust, peaks komisjon otsuse nr 
1313/2013/EL rakendamisel võtma vastu 
iga-aastased või mitmeaastased 
tööprogrammid, milles esitatakse 
kavandatud eraldised. See peaks aitama 
liidul olla eelarve täitmisel paindlikum, mis 
omakorda tõhustab ennetus- ja 
valmisolekumeetmeid.

(18) Selleks et parandada 
prognoositavust ja pikaajalist 
tulemuslikkust, peaks komisjon otsuse nr 
1313/2013/EL rakendamisel, 
konsulteerides asjaomaste sidusrühmade 
ja institutsioonidega, võtma vastu iga-
aastased ja mitmeaastased tööprogrammid, 
milles esitatakse kavandatud eraldised. See 
peaks aitama liidul olla eelarve täitmisel 
paindlikum, mis omakorda tõhustab 
ennetus- ja valmisolekumeetmeid.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18a) Kriisi korral oluliste toodete liidu 
strateegiliste lisatagavarade ja -varude 
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loomine ja haldamine programmi „EL 
tervise heaks“ raames peaks täiendama 
rescEU reageerimisvõimelisi reserve.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22a) Liidu mehhanism peaks 
võimaldama liikmesriikidel teha ka 
vabatahtlikke lisasissemakseid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Ennetus- ja valmisolekumeetmeid 
on vaja selleks, et suurendada loodus- ja 
inimtegevusest tingitud õnnetuste korral 
liidu vastupanuvõimet, kuid õnnetused, 
nende aeg ja ulatus on ettearvamatud. Nagu 
on näidanud hiljutine COVID-19 kriis, 
võivad piisavaks reageerimiseks 
taotletavad rahalised vahendid aastati 
märkimisväärselt erineda ja need tuleks 
viivitamata kättesaadavaks teha. 
Prognoositavuse põhimõtte ühitamiseks 
vajadusega uute vajaduste tekkimise korral 
kiirelt reageerida tuleb kohandada 
programmide rahalist rakendamist. 
Seepärast on asjakohane lubada lisaks 
finantsmääruse artikli 12 lõikes 4 
sätestatule kanda kasutamata 
assigneeringud üle järgmisesse 
eelarveaastasse ning kasutada neid ainult 
reageerimismeetmeteks.

(23) Ennetus- ja valmisolekumeetmeid 
on vaja selleks, et suurendada loodus- ja 
inimtegevusest tingitud õnnetuste korral 
liidu vastupanuvõimet, kuid õnnetused, 
nende aeg ja ulatus on ettearvamatud. Nagu 
on näidanud hiljutine COVID-19 kriis, 
võivad piisavaks reageerimiseks 
taotletavad rahalised vahendid aastati 
märkimisväärselt erineda ja need tuleks 
viivitamata kättesaadavaks teha. 
Prognoositavuse põhimõtte ühitamiseks 
vajadusega uute vajaduste tekkimise korral 
kiirelt reageerida tuleb kohandada 
programmide rahalist rakendamist. 
Seepärast on asjakohane lubada lisaks 
finantsmääruse artikli 12 lõikes 4 
sätestatule kanda kasutamata 
assigneeringud üle järgmisesse 
eelarveaastasse ning kasutada neid 
ennetus-, valmisoleku- ja 
reageerimismeetmeteks.

Muudatusettepanek 19
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Otsuse nr 1313/2013/EL I lisa ei 
ole piisavalt paindlik, et liit saaks 
nõuetekohaselt kohandada ennetusse, 
valmisolekusse ja reageerimisse tehtavaid 
investeeringuid, ning jäetakse seetõttu 
välja. Selle kohaselt tuleb õnnetustega 
seotud riskijuhtimise tsükli eri etappidele 
eraldatavate investeeringute maht 
eelnevalt kindlaks määrata. Selline 
paindlikkuse puudumine pärsib liidu 
võimet reageerida ettenägematutele 
õnnetustele.

välja jäetud

Selgitus

Kaasseadusandjad peaksid jälgima rahaliste vahendite suhtelist jaotust sammaste kaupa 
(ennetamine, valmisolek ja reageerimine). Piisav paindlikkus on tagatud võimalusega muuta 
lisa delegeeritud õigusaktiga.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) artiklisse 4 lisatakse järgmine 
punkt:
„4a. „liidu õnnetustele vastupidavuse 
eesmärgid“ – eesmärgid, millega 
kehtestatakse ennetus- ja 
valmisolekumeetmed, et tagada liidu ja 
selle liikmesriikide suutlikkus reageerida 
õnnetustele, tagades samal ajal siseturu 
nõuetekohase toimimise olukorras, kus 
õnnetusel või kriisil võib olla negatiivne 
piiriülene mõju.“;
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.  Komisjon määratleb liidu 
eesmärgid seoses õnnetustele 
vastupidavusega, et toetada ennetus- ja 
valmisolekumeetmeid. Õnnetustele 
vastupidavusega seotud eesmärgid peavad 
tagama esmatähtsate ühiskondlike 
funktsioonide säilitamise ühised 
lähtetingimused suure mõjuga õnnetuse 
doominoefekti korral ja siseturu toimimise 
tagamiseks. Eesmärgid peavad põhinema 
edumeelsetel stsenaariumidel, milles 
võetakse muu hulgas arvesse 
kliimamuutuste mõju õnnetusohule, 
andmeid varasemate sündmuste kohta ja 
valdkondadevahelise mõju analüüsi, ning 
pöörama erilist tähelepanu haavatavatele 
elanikkonnarühmadele.

5. Komisjon määratleb liidu 
eesmärgid seoses õnnetustele 
vastupidavusega, et toetada ennetus- ja 
valmisolekumeetmeid. Õnnetustele 
vastupidavusega seotud eesmärgid peavad 
tagama esmatähtsate ühiskondlike 
funktsioonide säilitamise ühised 
lähtetingimused suure mõjuga õnnetuse 
doominoefekti korral ja siseturu toimimise 
tagamiseks. Eesmärgid peavad põhinema 
edumeelsetel stsenaariumidel, milles 
võetakse muu hulgas arvesse 
kliimamuutuste ja bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise mõju 
õnnetusohule, andmeid varasemate 
sündmuste kohta, valdkondadevahelise 
mõju analüüsi ning mõjutatud 
piirkondadele avalduva pikaajalise 
sotsiaalse mõju analüüsi, pöörates erilist 
tähelepanu haavatavatele 
elanikkonnarühmadele. Õnnetustele 
vastupidavuse eesmärkide koostamisel 
keskendub komisjon eelkõige 
liikmesriikide piirkondi tabavatele 
korduva iseloomuga õnnetustele ning 
soovitab riiklikel ametiasutustel võtta 
konkreetseid meetmeid, sealhulgas neid, 
mida rakendatakse ELi vahendite abil, et 
tugevdada vastupidavust kriisidele.

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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ERCC põhiülesanne on reaalajas 
koordineerida, jälgida ja toetada 
hädaolukordadele reageerimist liidu 
tasandil. ERCC teeb tihedat koostööd 
riiklike kriisisüsteemide, 
elanikkonnakaitseasutuste ja asjaomaste 
liidu organitega.

ERCC põhiülesanne on reaalajas 
koordineerida, jälgida ja toetada 
hädaolukordadele reageerimist liidu 
tasandil. ERCC teeb tihedat koostööd 
riiklike kriisisüsteemide, 
elanikkonnakaitseasutuste, kogukonna 
tasandi vabatahtlike rühmade ja 
asjaomaste liidu organitega.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 8 – punkt c – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– pakkuda kohalikele 
kogukondadele tehnilist koolitusabi, et 
nad suudaksid paremini korraldada oma 
esialgset iseseisvat reageerimist kriisile;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 6 lõikes 5 osutatud 
vastupidavusega seotud eesmärkide ja 
artikli 10 lõikes 1 osutatud stsenaariumide 
koostamise põhjal määrab komisjon 
rakendusaktidega, mis võetakse vastu 
kooskõlas artikli 33 lõike 2 kohase 
kontrollimenetlusega, kindlaks rescEU 
vahendid, võttes arvesse kindlakstehtud ja 
tekkivaid riske ning üldist suutlikkust ja 
puudusi liidu tasandil, eelkõige 
metsatulekahjude õhust kustutamise, 
keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja 
tuumaintsidentide ning erakorralise 
meditsiiniabi valdkonnas.

2. Artikli 6 lõikes 5 osutatud 
vastupidavusega seotud eesmärkide ja 
artikli 10 lõikes 1 osutatud stsenaariumide 
koostamise põhjal määrab komisjon 
rakendusaktidega, mis võetakse vastu 
kooskõlas artikli 33 lõike 2 kohase 
kontrollimenetlusega, kindlaks rescEU 
vahendid, võttes arvesse kindlakstehtud ja 
tekkivaid riske ning üldist suutlikkust ja 
puudusi liidu tasandil, eelkõige 
metsatulekahjude õhust kustutamise, 
seismiliste, keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumaintsidentide ning 
erakorralise meditsiiniabi valdkonnas. 
Komisjon ajakohastab korrapäraselt 
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rescEU vahendite arvu ja liigitust 
käsitlevat teavet ning teeb selle otse 
kättesaadavaks teistele liidu 
institutsioonidele.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses meditsiiniliste hädaolukordade 
lahendamise suutlikkusega, nagu 
strateegilised varud ja erakorralise 
meditsiini rühmad, tagab komisjon, et 
need on koordineeritud ja omavad 
koostoimet muude asjaomaste liidu 
programmidega, eelkõige programmiga 
„EL tervise heaks“, et tagada järjepidev 
reageerimine ja vältida tegevuste 
dubleerimist, tekitades nii võimalikku 
rahalist kokkuhoidu.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

rescEU vahendeid omandavad, rendivad, 
liisivad ja/või hangivad muul viisil 
komisjon või liikmesriigid. Komisjon võib 
kooskõlas liidu finantseeskirjadega 
hankemenetluste kaudu rescEU vahendeid 
omandada, rentida, liisida või muul viisil 
hankida, et liikmesriikidele vahendeid 
varuda ja jaotada või teenuseid osutada. 
Kui rescEU vahendeid omandavad, 
rendivad, liisivad või muul viisil hangivad 
liikmesriigid, võib komisjon anda neile 

rescEU vahendeid omandavad, rendivad, 
liisivad ja/või hangivad muul viisil 
komisjon või liikmesriigid. Komisjon võib 
kooskõlas liidu finantseeskirjadega 
hankemenetluste kaudu rescEU vahendeid 
omandada, rentida, liisida või muul viisil 
hankida, et liikmesriikidele kvaliteetseid 
vahendeid varuda ja jaotada või teenuseid 
osutada. Kui rescEU vahendeid 
omandavad, rendivad, liisivad või muul 
viisil hangivad liikmesriigid, võib 
komisjon anda neile otsetoetusi ilma 
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otsetoetusi ilma konkursikutseta. konkursikutseta.

Selgitus

COVID-19 kriis on selgelt näidanud, kui oluline on kontrollida meditsiinitarvete ja -seadmete 
kvaliteeti, eriti kui neid hangitakse väljastpoolt liitu.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

RescEU vahendid võtab vastu liikmesriik, 
kes asjaomased vahendid omandab, rendib, 
liisib või muul viisil hangib. Selleks et 
suurendada liidu vastupidavust, tuleb 
rescEU vahendid, mille on omandanud, 
rentinud, liisinud või muul viisil hankinud 
komisjon, eelnevalt liidus strateegiliselt 
paigutada. Olles liikmesriikidega 
konsulteerinud, võib rescEU vahendid, 
mille on omandanud, rentinud, liisinud või 
muul viisil hankinud komisjon, paigutada 
asjaomaste rahvusvaheliste 
organisatsioonide hallatavate 
usaldusväärsete võrkude vahendusel ka 
kolmandatesse riikidesse.

rescEU vahendid võtab vastu liikmesriik, 
kes asjaomased vahendid omandab, rendib, 
liisib või muul viisil hangib. Selleks et 
suurendada liidu vastupidavust, tuleb 
rescEU vahendid, mille on omandanud, 
rentinud, liisinud või muul viisil hankinud 
komisjon, eelnevalt liidus strateegiliselt 
paigutada. Olles liikmesriikide ja Euroopa 
Parlamendiga konsulteerinud, võib 
rescEU vahendid, mille on omandanud, 
rentinud, liisinud või muul viisil hankinud 
komisjon, paigutada asjaomaste 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
hallatavate usaldusväärsete võrkude 
vahendusel ka kolmandatesse riikidesse.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12 – lõige 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

rescEU vahendid võib kasutusele võtta 
väljaspool liitu vastavalt käesoleva artikli 
lõigetele 6–9.

rescEU vahendid võib kasutusele võtta 
väljaspool liitu vastavalt käesoleva artikli 
lõigetele 6–9. Komisjon kehtestab 
erisätted, et tagada aruandekohustus ja 
rescEU vahendite nõuetekohane 



AD\1212085ET.docx 19/25 PE653.873v02-00

ET

kasutamine kolmandates riikides, 
sealhulgas liidu inspektoritele 
juurdepääsu võimaldamine. Liidu 
mehhanismi nähtavus kolmandates 
riikides tagatakse kooskõlas käesoleva 
otsuse artikli 20a lõigetega 1 ja 2.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt d
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 19 – lõiked 5 ja 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) lõiked 5 ja 6 jäetakse välja; (d) lõiked 5 ja 6 asendatakse 
järgmisega:
„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 
selles esitatud arve rohkem kui 10 
protsendipunkti võrra. Lisaks 
julgustatakse komisjoni korraldama 
mõjuhinnanguid kõigi I lisa muutmise 
ettepanekute kohta ja konsulteerima 
sellega seoses asjaomaste 
sidusrühmadega.
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 selles 
esitatud arve rohkem kui 10 
protsendipunkti võrra, võttes arvesse 
olemasolevaid eelarvevahendeid ja 
toimides artiklis 31 sätestatud korras.“;



PE653.873v02-00 20/25 AD\1212085ET.docx

ET

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt d a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 19 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) artiklisse 19 lisatakse lõige 6a:
„6a. Euroopa Parlament ja nõukogu 
kinnitavad ettenähtud iga-aastased 
assigneeringud, ilma et see piiraks 
nõukogu määruse (EU, Euratom) nr ..../... 
(millega sätestatakse mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027) 
ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni ... 2020. a eelarvealast koostööd 
ja usaldusväärset finantsjuhtimist 
käsitleva institutsioonidevahelise 
kokkuleppe sätteid.“;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 19 a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse [ERI] artiklis 2 osutatud 
meetmeid rakendatakse käesoleva otsuse 
alusel, kõnealuse määruse artikli 3 lõike 2 
punkti a alapunktis iv osutatud summade 
kaudu, kui artikli 4 lõigetes 4 ja 8 ei ole 
sätestatud teisiti.

Määruse [ERI] artiklis 2 osutatud 
meetmeid rakendatakse käesoleva otsuse 
alusel, kõnealuse määruse artikli 3 lõike 2 
punkti a alapunktis iv osutatud summaga 
2 187 620 000 eurot (jooksevhindades), 
kui artikli 4 lõigetes 4 ja 8 ei ole sätestatud 
teisiti.

Selgitus

Selguse ja läbipaistvuse huvides on soovitav viidata liidu kodanikukaitse mehhanismi 
õiguslikus aluses täpsele summale, mis tuleb liidu kodanikukaitse mehhanismile taasterahastu 
kaudu ette näha.

Muudatusettepanek 32
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 20 a – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsuse alusel antud abi või 
rahastus tuleb teha asjakohaselt nähtavaks. 
Eelkõige tagavad liikmesriigid, et üldsuse 
teavitamisel liidu mehhanismi raames 
rahastatavast tegevusest:

Käesoleva otsuse alusel antud abi või 
rahastus tuleb teha asjakohaselt nähtavaks 
kooskõlas komisjoni erisuunistega 
konkreetsete sekkumiste kohta. Eelkõige 
tagavad liikmesriigid, et üldsuse 
teavitamisel liidu mehhanismi raames 
rahastatavast tegevusest:

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon rakendab liidu rahalist 
toetust vastavalt finantsmäärusele otsese 
või kaudse eelarve täitmise korras 
koostöös finantsmääruse artikli 62 lõike 1 
punktis c osutatud asutustega.

2. 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 õigustavad, võib komisjon 
kasutada kaudset eelarve täitmist. 
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 30 vastu delegeeritud õigusakte 
käesoleva otsuse täiendamiseks, 
sätestades liidu mehhanismi raames 
võetavad meetmed, mida võib rakendada 
eelarve kaudse täitmise raames.

Selgitus

Võimaluse korral tuleks eelistada eelarve otsest täitmist komisjoni, sealhulgas liidu 
delegatsioonide poolt. Kaudset eelarve täitmist tuleks kasutada ainult siis, kui on võimalik 
selgelt tõendada, et see on asjaomase meetmeliigi puhul tõhusam ja tulemuslikum 
rakendusviis.
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lisaks finantsmääruse artikli 12 
lõikes 4 sätestatule kantakse 
kulukohustuste ja maksete assigneeringud, 
mida ei ole kasutatud selle eelarveaasta 
lõpuks, mille eelarvesse need on kantud, 
automaatselt üle ning neid võib siduda ja 
välja maksta kuni järgneva aasta 31. 
detsembrini. Ülekantud assigneeringuid 
kasutatakse üksnes 
reageerimismeetmeteks. Järgmisel 
eelarveaastal tuleb esmalt kasutada 
ülekantud assigneeringuid.

5. Lisaks finantsmääruse artikli 12 
lõikes 4 sätestatule kantakse 
kulukohustuste ja maksete assigneeringud, 
mida ei ole kasutatud selle eelarveaasta 
lõpuks, mille eelarvesse need on kantud, 
automaatselt üle ning neid võib siduda ja 
välja maksta kuni järgneva aasta 31. 
detsembrini. Ülekantud assigneeringuid 
kasutatakse ennetus-, valmisoleku- ja 
reageerimismeetmeteks. Järgmisel 
eelarveaastal tuleb esmalt kasutada 
ülekantud assigneeringuid.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 – alapunkt a
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 6 lõikes 5 ning artikli 21 
lõike 3 teises lõigus osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kuni 31. detsembrini 2027.

2. Artikli 6 lõikes 5, artikli 19 lõigetes 
5 ja 6, artikli 21 lõike 3 teises lõigus ja 
artikli 25 lõikes 2 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kuni 31. detsembrini 2027.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23
Otsus nr 1313/2013/EL
I lisa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) I lisa jäetakse välja. välja jäetud

Selgitus

Kaasseadusandjad peaksid jälgima rahaliste vahendite suhtelist jaotust sammaste kaupa 
(ennetamine, valmisolek ja reageerimine). Piisav paindlikkus on tagatud võimalusega muuta 
lisa delegeeritud õigusaktiga.
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