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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 
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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 
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 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.

Or. en
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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 2

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, 
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).

Or. en

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.
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Muudatusettepanek 3

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 4

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, 

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 
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rendivad, liisivad või muul viisil hangivad 
liikmesriigid, võib komisjon anda neile 
otsetoetusi ilma konkursikutseta.

omandavad, rendivad, liisivad või muul 
viisil hangivad liikmesriigid, võib 
komisjon anda neile otsetoetusi ilma 
konkursikutseta.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 5

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.
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.“
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Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(dc) 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.“

Or. en

Muudatusettepanek 7

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

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

2 187 620 000 eurot (jooksevhindades), 
kui artikli 4 lõigetes 4 ja 8 ei ole sätestatud 
teisiti.

Or. en

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 8

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.

Or. en

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 9

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.

Or. en

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) I lisa jäetakse välja. välja jäetud

Or. en

Selgitus

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


