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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 
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lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega 
muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta
(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0220),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 196 lõiget 
2 punkti b ning artikli 332 lõike 1 punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku 
Euroopa Parlamendile (C9-0160/2020),

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

– võttes arvesse kontrollikoja ... arvamust,

– võttes arvesse oma 28. novembri 2019. aasta resolutsiooni kliima- ja keskkonnaalase 
hädaolukorra kohta1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A9-0000/2020),

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.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tunnistades liikmesriikide (2) Kuigi esmavastutus loodus- ja 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0078.
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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.

inimtegevusest tingitud õnnetuste 
ennetamisel, nendeks valmistumisel ja 
neile reageerimisel jääb liikmesriikidele, 
edendavad liidu mehhanism ja eelkõige 
rescEU liikmesriikidevahelist solidaarsust 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 3 
lõikega 3, täiendades liikmesriikide 
olemasolevaid vahendeid, võimaldades 
tõhusamat valmisolekut ja reageerimist 
juhul, kui riikliku tasandi 
reageerimisvõime ei ole piisav.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) COVID-19 kriisist saadud 
kogemused on näidanud, et liit ja 
liikmesriigid ei ole sellise ulatusega 
pandeemiaks piisavalt ette valmistatud. 
Pidades silmas vajadust suurendada liidu 
pädevust ja meetmeid tervishoiu ja 
elanikkonnakaitse valdkonnas, on oluline, 
et rescEUd tugevdataks ning et 
liikmesriigid annaksid piisavalt teavet 
oma hädaolukordade ennetamise ja 
nendeks valmisoleku kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liidu mehhanism peaks kasutama 
liidu kosmosetaristu komponente, nagu 
Maa seire Euroopa programm 

(9) Liidu mehhanism peaks kasutama 
liidu kosmosetaristu komponente, nagu 
Maa seire Euroopa programm 
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(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.

(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. Pidades silmas selle 
potentsiaali päästa elusid, tuleks 
liikmesriike täielikult julgustada seda 
teenust kasutama. Kui nad otsustavad seda 
teha, peaksid nad süsteemi valideerimiseks 
määrama riiklikud asutused, kes on 
pädevad seda hädaabiteenust kasutama, ja 
teavitama neist komisjoni.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Liidu mehhanism ja rescEU tuleks 
välja töötada viisil, mis võimaldab liidul 
tõhusalt reageerida mitmesugustele 
hädaolukordadele. Kliimamuutused 
suurendavad loodusõnnetuste sagedust, 
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intensiivsust ja keerukust liidus ja kogu 
maailmas. Igal aastal tabavad paljusid 
Euroopa riike metsatulekahjud, mis 
hävitavad tuhandeid hektareid ja nõuavad 
palju inimelusid. Seepärast on oluline, et 
liidu mehhanism hõlmaks ka piisavat 
suutlikkust tegutseda metsatulekahjude ja 
muude loodusõnnetuste korral.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9b) COVID-19 pandeemia ajal sai 
komisjon otsuse nr 1313/2013/EL 
olemasolevatele sätetele tuginedes lisada 
rescEU meditsiinivahendite varudesse 
meditsiinilisi vastumeetmeid, nagu 
intensiivravi meditsiiniseadmed, 
isikukaitsevahendid, laboritarbed, 
vaktsiinid ja ravivahendid, et olla valmis 
tõsiseks piiriüleseks terviseohuks ja sellele 
reageerida. Sellest meditsiinivahendite 
varust tarniti liikmesriikidesse ja 
kandidaatriikidesse isikukaitsevahendeid. 
Kuna rescEU vahendeid võivad 
omandada, rentida või liisida ainult 
liikmesriigid, on eespool nimetatud 
varude loomist käsitleva rakendusakti 
vastuvõtmise ning asjaomaste 
meditsiiniseadmete ja -tarvikute 
esmakordse kasutuselevõtmise vahele 
jäänud rohkem kui üks kuu.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10
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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 ja tõhusalt reageerida 
ulatuslikele hädaolukordadele või vähe 
tõenäolistele, kuid suure mõjuga 
sündmustele, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Liidu mehhanismi tegevuses tuleks 
erilist tähelepanu pöörata haavatavate 
isikute kaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) rescEU vahendeid, mille on 
omandanud, rentinud, liisinud või muul 

(11) rescEU vahendeid, mille on 
omandanud, rentinud, liisinud või muul 
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viisil hankinud liikmesriigid, saab kasutada 
siseriiklikel eesmärkidel, kuid ainult juhul, 
kui neid ei kasutata või vajata liidu 
mehhanismi raames 
reageerimisoperatsioonideks.

viisil hankinud liikmesriigid või komisjon, 
saab kasutada siseriiklikel eesmärkidel 
neid vahendeid vastu võtvate 
liikmesriikide poolt, kuid ainult juhul, kui 
neid ei kasutata või vajata liidu 
mehhanismi raames 
reageerimisoperatsioonideks.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et toetada liikmesriike abi 
kohaletoimetamisel, tuleks Euroopa 
elanikkonnakaitse ühisressurssi veelgi 
tõhustada, kaasrahastades tegevuskulusid, 
mis on seotud eraldatud vahenditega, kui 
need võetakse kasutusele väljaspool liitu.

(13) Selleks et toetada liikmesriike abi 
kohaletoimetamisel ka väljaspool liitu, 
tuleks Euroopa elanikkonnakaitse 
ühisressurssi veelgi tõhustada, 
kaasrahastades tegevuskulusid, mis on 
seotud eraldatud vahenditega, samal 
tasemel sõltumata sellest, kas need 
võetakse kasutusele liidus või sellest 
väljaspool.

Or. en

Muudatusettepanek 10

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 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 12

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
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25a) COVID-19 pandeemia ajal tehti 
rescEU toimiva suutlikkuse tagamiseks ja 
liidu mehhanismi tõhusaks 
reageerimiseks liidu kodanike vajadustele 
kättesaadavaks täiendavad rahalised 
assigneeringud, et rahastada meetmeid 
liidu 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 täitmisel vajalik tasakaal. 
Selleks et ajakohastada I lisas sätestatud 
protsendimäärasid vastavalt reformitud 
liidu mehhanismi prioriteetidele, tuleks 
komisjonile anda õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu delegeeritud õigusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a) Artiklisse 4 lisatakse järgmine punkt:
„4a. liidu õnnetustele vastupidavuse 
eesmärgid" – eesmärgid, mis on 
kehtestatud selleks, et toetada ennetus- ja 
valmisolekumeetmeid, mille eesmärk on 
parandada liidu ja selle liikmesriikide 
suutlikkust seista vastu piiriülese mõjuga 
või seda põhjustada võivale õnnetusele, 
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luua sellise õnnetuse tagajärgedest 
hoolimata ühine lähtealus elutähtsate 
ühiskondlike funktsioonide säilitamiseks 
ning tagada siseturu nõuetekohane 
toimimine sellises olukorras;“

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1b) Artikli 5 lõike 1 punkt c asendatakse 
järgmisega: 

c) koostab valdkondadeülese ülevaate 
ja kaardi liidus aset leida võivatest 
loodusõnnetustest või inimtegevusest 
tingitud õnnetustest ja ajakohastab seda 
regulaarselt, kohaldades ühtset 
lähenemisviisi eri poliitikavaldkondades, 
mis võivad tegeleda õnnetuste 
ennetamisega või seda mõjutada, ning 
võttes arvesse kliimamuutuste tõenäolisi 
mõjusid;

„c) koostab valdkondadeülese ülevaate 
ja kaardi liidus aset leida võivatest 
loodusõnnetustest või inimtegevusest 
tingitud õnnetustest, sealhulgas õnnetused, 
mis põhjustavad või võivad põhjustada 
piiriülest mõju, ja ajakohastab seda 
regulaarselt, kohaldades ühtset 
lähenemisviisi eri poliitikavaldkondades, 
mis võivad tegeleda õnnetuste 
ennetamisega või seda mõjutada, ning 
võttes arvesse kliimamuutuste tõenäolisi 
mõjusid;“

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt -a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-a) lõike 1 punkt c asendatakse 
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järgmisega:
c) arendama ja täiustama veelgi 
õnnetustega seotud riskijuhtimise 
planeerimist riiklikul või asjakohasel 
piirkondlikul tasandil;

„c) arendama ja täiustama veelgi 
õnnetustega seotud riskijuhtimise 
planeerimist riiklikul või asjakohasel 
piirkondlikul tasandil, võttes arvesse artikli 
6 lõikes 5 osutatud liidu õnnetustele 
vastupidavuse eesmärke ja selliste 
õnnetustega seotud riske, mis põhjustavad 
või võivad põhjustada piiriülest mõju;“

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsusArtikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt -a a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-aa) lõike 1 punkt d asendatakse 
järgmisega:

d) tegema komisjonile kättesaadavaks 
punktides a ja b esitatud asjakohaste 
elementide kokkuvõtte, keskendudes 
peamistele riskidele. Piiriülese mõjuga 
peamiste riskide ning asjakohasel juhul 
väikese esinemistõenäosuse, kuid suure 
mõjuga riskide puhul peavad liikmesriigid 
kirjeldama esmatähtsaid ennetus- ja 
valmisolekumeetmeid. Kokkuvõte 
esitatakse komisjonile 31. detsembriks 
2020 ja seejärel iga kolme aasta järel ning 
iga kord, kui tehakse olulisi muudatusi;

„d) tegema komisjonile kättesaadavaks 
punktides a ja b esitatud asjakohaste 
elementide kokkuvõtte, keskendudes 
peamistele riskidele. Piiriülese mõjuga 
peamiste riskide ja selliste õnnetustega 
seotud riskide, mis põhjustavad või võivad 
põhjustada piiriülest mõju, ning 
asjakohasel juhul väikese 
esinemistõenäosuse, kuid suure mõjuga 
riskide puhul peavad liikmesriigid 
kirjeldama esmatähtsaid ennetus- ja 
valmisolekumeetmeid. Kokkuvõte 
esitatakse komisjonile 31. detsembriks 
2020 ja seejärel iga kolme aasta järel ning 
iga kord, kui tehakse olulisi muudatusi;“

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c
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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. ... [18 kuud pärast käesoleva 
muutmisotsuse jõustumise kuupäeva] 
võtab komisjon kooskõlas artikliga 30 
vastu delegeeritud õigusaktid, et 
täiendada käesolevat otsust, kehtestades 
liidu eesmärgid seoses õnnetustele 
vastupidavusega, et toetada ennetus- ja 
valmisolekumeetmeid. Need 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.

Komisjonil on õigus võtta vajaduse korral 
kooskõlas artikliga 30 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks liidu 
eesmärgid seoses õnnetustele 
vastupidavusega.“;

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlaks tehtud riskide, artikli 6 
lõikes 5 osutatud vastupidavusega seotud 
eesmärkide, artikli 10 lõikes 1 osutatud 
stsenaariumide koostamise ning üldise 
suutlikkuse ja puuduste põhjal määrab 
komisjon rakendusaktidega, mis võetakse 
vastu kooskõlas artikli 33 lõike 2 kohase 
kontrollimenetlusega, kindlaks Euroopa 

2. Kindlaks tehtud riskide, üldise 
suutlikkuse, puudujääkide ja artikli 6 
lõikes 5 osutatud olemasolevate liidu 
õnnetustele vastupidavuse eesmärkide, 
artikli 10 lõikes 1 osutatud stsenaariumide 
koostamise põhjal määrab komisjon 
rakendusaktidega kindlaks Euroopa 
elanikkonnakaitse ühisressursi jaoks 
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elanikkonnakaitse ühisressursi jaoks 
vajaminevate peamiste 
reageerimisvahendite liigid ja kogused 
(„suutlikkuse eesmärgid”).

vajaminevate peamiste 
reageerimisvahendite liigid ja kogused 
(„suutlikkuse eesmärgid“) ning täpsustab 
neid. Need rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 20

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. Muu hulgas artikli 6 lõikes 5 
osutatud liidu õnnetustele vastupidavuse 
eesmärkide ja artikli 10 lõikes 1 osutatud 
olemasolevate stsenaariumide koostamise 
põhjal määrab komisjon rakendusaktidega 
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. 
Need rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 21

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)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meditsiinilistele hädaolukordadele 
reageerimise suutlikkuse puhul, nagu 
strateegiline varu, erakorralise meditsiini 
rühmad ja mis tahes muu asjakohane 
suutlikkus, tagab komisjon tiheda 
koordineerimise ja koostoime muude liidu 
programmidega, eelkõige programmiga 
„EL tervise heaks“ .
_______________________
* Ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
luuakse liidu tervisevaldkonna 
tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–
2027 (programm „EL tervise heaks“) ja 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 
282/2014 (COM(2020) 405 final).

Or. en

Muudatusettepanek 22

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 
otsetoetusi ilma konkursikutseta.

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 komisjon omandab rescEU vahendid, 
säilitab ta selliste vahendite omandiõiguse 
isegi siis, kui need jaotatakse 
liikmesriikidele. Kui rescEU vahendeid 
rendib, liisib või hangib muul viisil 
komisjon, säilitab komisjon täieliku 
kontrolli nende vahendite üle. Kui 
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komisjon omandab ühekordselt 
kasutatavad vahendid, võib ta selliste 
vahendite omandiõiguse taotluse esitanud 
liikmesriigile üle anda. Kui rescEU 
vahendeid omandavad, rendivad, liisivad 
või muul viisil hangivad liikmesriigid, võib 
komisjon anda neile otsetoetusi ilma 
konkursikutseta.

Or. en

Muudatusettepanek 23

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.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

aa) lõike 5 esimene lõik asendatakse 
järgmisega: 

Liikmesriik, kes omab, rendib või liisib 
rescEU vahendeid, tagab nende vahendite 
registreerimise CECISes ning asjaomaste 
vahendite kättesaadavuse ja kasutusele 
võetavuse liidu mehhanismi kohastes 
operatsioonides. 

„Komisjon või liikmesriik, kes omab, 
rendib, liisib või muul viisil hangib 
rescEU vahendeid, tagab nende vahendite 
registreerimise CECISes ning asjaomaste 
vahendite kättesaadavuse ja kasutusele 
võetavuse liidu mehhanismi kohastes 
operatsioonides.“ 

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt b a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

ba) lõike 3 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

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

Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 1a ja artiklis 
19a osutatud eraldisest võib katta ka liidu 
mehhanismi juhtimiseks ja selle 
eesmärkide saavutamiseks vajalike 
ettevalmistustööde, järelevalve, kontrolli, 
auditi ja hindamisega seotud kulusid.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt b b (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bb) lisatakse järgmine lõige:
„3a. Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 1a 
ning artiklis 19a osutatud eraldisest võib 
katta loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud õnnetuste ennetamise, nendeks 
valmisoleku ja neile reageerimise 
meetmetega seotud kulusid.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt c
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lõige 4 asendatakse järgmisega: välja jäetud
4. Lõigetes 1 ja 1a osutatud eraldisest 
võib katta loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest tingitud õnnetuste 
ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile 
reageerimise meetmetega seotud 
kulusid.“;

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt c a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 19 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

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

eraldatakse ajavahemikuks 2014–2020 
vastavalt I lisa punktis 1 sätestatud 
protsendimääradele ja I lisa punktis 3 
sätestatud põhimõtetele.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt c b (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 19 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cb) lisatakse järgmine lõige:
„4a. Käesoleva artikli lõikes 1a ja 
artiklis 19a osutatud rahastamispakett 
eraldatakse ajavahemikuks 2021–2027 
vastavalt I lisa punktis 2 sätestatud 
protsendimääradele ja I lisa punktis 3 
sätestatud põhimõtetele.“

Or. en

Muudatusettepanek 30

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; välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt d a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 19 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

da) 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.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Muudatusettepanek 32

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

db) 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.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 20 a – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui rescEU vahendeid kasutatakse artikli 
12 lõikes 5 osutatud riiklikel eesmärkidel, 
tunnistavad liikmesriigid käesoleva lõike 
esimeses lõigus osutatud vahendite abil 
nende vahendite päritolu ja tagavad 
nende vahendite omandamiseks kasutatud 
liidu rahastamise nähtavuse.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 – alapunkt b
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes osutatud rahalist abi 
võib anda mitmeaastaste tööprogrammide 
kaudu. Üle ühe aasta kestvate meetmete 
puhul võib eelarvelised kulukohustused 
jagada aastasteks osamakseteks.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 35

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 õigustab, 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 
kaudse eelarve täitmise raames.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 25 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsuse rakendamiseks võtab 
komisjon rakendusaktide kaudu vastu iga-
aastased või mitmeaastased 
tööprogrammid. Need rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 33 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele. Iga-aastastes 
või mitmeaastastes tööprogrammides 
kehtestatakse eesmärgid, oodatavad 
tulemused, rakendamise meetod ja 

Käesoleva otsuse rakendamiseks võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu iga-
aastased tööprogrammid. Need 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele. Iga-aastastes 
tööprogrammides kehtestatakse eesmärgid, 
oodatavad tulemused, rakendamise meetod 
ja kogusumma. Samuti peavad need 
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kogusumma. Samuti peavad need 
sisaldama rahastatavate meetmete 
kirjeldust, märget igale meetmele eraldatud 
summa kohta ja rakendamise soovituslikku 
ajakava. Artikli 28 lõikes 2 osutatud 
rahalise toetuse puhul kirjeldatakse iga-
aastastes või mitmeaastastes 
tööprogrammides iga neis osutatud riigi 
jaoks ette nähtud meetmeid.

sisaldama rahastatavate meetmete 
kirjeldust, märget igale meetmele eraldatud 
summa kohta ja rakendamise soovituslikku 
ajakava. Artikli 28 lõikes 2 osutatud 
rahalise toetuse puhul kirjeldatakse iga-
aastastes tööprogrammides iga neis 
osutatud riigi jaoks ette nähtud meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 25 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IV peatükis sätestatud õnnetustele 
reageerimise meetmete puhul, mida ei saa 
eelnevalt ette näha, iga-aastast ega 
mitmeaastast tööprogrammi siiski ei nõuta.

IV peatükis sätestatud õnnetustele 
reageerimise meetmete puhul, mida ei saa 
eelnevalt ette näha, iga-aastast 
tööprogrammi siiski ei nõuta.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 – alapunkt a (uus)
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 ning 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
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 – alapunkt a a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) lõige 3 jäetakse välja.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 – alapunkt b
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 6 lõikes 5 ning artikli 21 
lõike 3 teises lõigus 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 ja nõukogu 
võivad artikli 5 lõikes 6, artikli 19 lõigetes 
5 ja 6, artikli 21 lõike 3 teises lõigus ja 
artikli 25 lõikes 2 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.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 – alapunkt c
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 30 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Artikli 6 lõike 5 või artikli 21 
lõike 3 teise lõigu alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 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.

7. Artikli 6 lõike 5, artikli 19 lõike 5 
ja 6, või artikli 21 lõike 3 teise lõigu või 
artikli 25 lõike 2 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 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.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 34 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

22a) Artikli 34 lõikele 2 lisatakse 
järgmine lõik:
„... [24 kuud pärast käesoleva 
muutmisotsuse jõustumise kuupäeva] 
hindab komisjon liidu mehhanismi 
toimimist ning terviseprogrammi ja 
muude liidu tervisealaste õigusaktidega 
saavutatud koordineerimist ja koostoimet, 
et esitada seadusandlik ettepanek, mis 
hõlmaks spetsiaalse Euroopa 
tervisereageerimismehhanismi loomist.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)
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Muudatusettepanek 43

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

Muudatusettepanek 44

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

23a) I lisa muudetakse järgmiselt:
I lisa „I lisa

Protsendimäärad ja põhimõtted artikli 19 
lõigetes 1 ja 1a ning artiklis 19a 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 
1a ja artiklis 19a osutatud liidu 
mehhanismi rakendamiseks mõeldud 
rahastamispaketi eraldamiseks 
ajavahemikuks 2021–2027
Ennetamine: 8 % +/- 10 protsendipunkti
Valmisolek: 80 % +/- 10 protsendipunkti
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Reageerimine 12 % +/- 10 
protsendipunkti

Põhimõtted 3. Põhimõtted
Käesoleva otsuse rakendamisel seab 
komisjon prioriteediks need meetmed, 
mille puhul käesolevas otsuses sätestatud 
tähtpäev saabub enne kõnealust 
tähtpäeva, eesmärgiga tagada kõnealusest 
tähtpäevast kinnipidamine.

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)
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SELETUSKIRI

Alates liidu elanikkonnakaitse mehhanismi loomisest 2013. aastal on see aidanud 
liikmesriikidel toime tulla üha sagenevate loodusõnnetustega. Portugalis 2017. aastal toimunud 
surmaga lõppenud metsatulekahjudest selgus, et selleks, et liidu mehhanism suudaks reageerida 
loodusõnnetustele ja inimtegevusest tingitud katastroofidele, on vaja suuremat solidaarsust 
liidu tasandil. 

Kooskõlas 2019. aasta märtsis vastu võetud uue õigusraamistiku sätetega lõime rescEU, 
üleeuroopalise tuletõrjelennukite ja -kopterite varu, spetsiaalse meditsiinivarustuse ning 
meditsiinitarvete ja muude ressursside strateegilise varu. Need vahendid lisanduvad riiklikele 
vahenditele. Euroopa Komisjon rahastab 80–90 % kõigist ostu- ja hoolduskuludest ning 
teatavatel juhtudel kuni 100 %. 

Kuigi rescEU on toiminud veidi üle aasta, on see juba tõestanud oma väärtust. 2019. aasta suvel 
võeti Kreekas kasutusele esimesed rescEU vahendid – kaks Itaalia ja üks Hispaania 
tuletõrjelennuk. 

Mõni kuu hiljem, COVID-19 pandeemia ajal 2020. aasta märtsi keskel lisati rescEUsse ka 
meditsiinivahendite varu, mis koosneb meditsiinilistest vastumeetmetest, nagu intensiivravi 
meditsiiniseadmed, isikukaitsevahendid, laboritarbed, vaktsiinid või ravivahendid, et olla 
valmis tõsiseks piiriüleseks terviseohuks ja sellele reageerida. Tänu varude kogumisele tarniti 
isikukaitsevahendeid kolmele liikmesriigile ja kahele kandidaatriigile, kes taotlesid liidu 
mehhanismi aktiveerimist. Lisaks sai enam kui 75 000 Euroopa kodanikku tänu liidu 
mehhanismi rahastamisele ja koordineerimisele oma kodudesse tagasi pöörduda. 

Liidu mehhanism on olnud üks väheseid solidaarsusvahendeid hiljutises meditsiinilises 
hädaolukorras. Sellest hoolimata näitas kriis vajadust kiirema ja tõhusama solidaarsuse järele. 
Vaatamata rescEU loomisele sõltub liidu mehhanism endiselt liikmesriikide valmisolekust ja 
valmisolekust, kuna nad vastutavad vahendite hankimise eest. Nagu viimastel kuudel on näha 
olnud, veab selline vastastikuse Euroopa solidaarsuse süsteem alt, kui sama hädaolukord 
mõjutab samal ajal kõiki või enamikku liikmesriike. Kuna see nõuab liikmesriikide meetmeid, 
ei ole liidul veel võimalik astuda samme, et täita need kriitilised puudujäägid vajalike 
ressurssidega ja õigeaegselt. Rohkem kui kuu aega pärast seda, kui võeti vastu vajalik 
rakendusakt meditsiinivarude lisamise kohta rescEU vahendite hulka, kuni esimese 
kasutuselevõtuni liikmesriigis. Selleks et liit saaks tõhusalt reageerida laiaulatuslikele 
hädaolukordadele, peab liidu mehhanism liidu tasandil tegutsemiseks olema paindlikum ja 
autonoomsem olukordades, kus ülekoormatud liikmesriigid ei suuda tagada nõuetekohast 
reageerimist.

Euroopa parlament kutsus 17. aprilli 2020. aasta resolutsioonis2 komisjoni üles tugevdama 
kriisiohjamise ja katastroofidele reageerimise kõiki komponente ning veelgi tugevdama 
selliseid vahendeid nagu RescEU, et tagada ELi tasandil tõeliselt ühtne, kooskõlastatud ja 

2 RC-B9-0143/2020, ELi kooskõlastatud tegevuse kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede 
vastu, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0143_ET.pdf
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tulemuslik reageerimine; on veendunud, et lisaks seadmete, materjalide ja ravimite ühiste 
varude loomisele tuleks tõhustada ka Euroopa katastroofiriski juhtimist, katastroofiks 
valmisolekut ja selle ennetamist, et võimaldada nende varude kiiret kasutuselevõttu ELi 
kodanike elu ja elatise kaitsmiseks; on veendunud, et ELi elanikkonnakaitse mehhanismi tuleks 
tugevdada, et hõlbustada ELi kodanike ühist repatrieerimist;

Raportöör väljendab seega heameelt sihipäraste muudatuste üle, mis tehti Euroopa Komisjoni 
ettepanekus, milles võeti arvesse Euroopa Parlamendi üleskutset. Samuti nõustub ta, et meil on 
vaja õppida minevikus tehtud vigadest ja töötada kiiresti, et olla valmis uue mitmeaastase 
finantsraamistiku alguseks 2021. aastal. Samuti tunneb ta heameelt eraldatud eelarve 
märkimisväärse suurendamise üle 2 miljardi euro võrra, mis peaaegu kolmekordistab 
kavandatud kogusummat. Ta tuletab meelde, et viimaste Euroopa Ülemkogu tasandil peetud 
läbirääkimiste käigus sai liidu mehhanism aastatel 2021–2027 ligikaudu alla ühe miljardi euro. 
Vahetult pärast kriisi keskpaigas suurendati selle eelarvet 410 miljoni euro võrra nii 
meditsiinivarude loomise kui ka ELi kodanike repatrieerimise jaoks.

Raportöör püüab oma muudatusettepanekutega tugevdada seadusandlikku ettepanekut 
ennetamise ja valmisoleku küsimustes. Raportöör on seisukohal, et selleks, et äsja kehtestatud 
katastroofidele vastupanu võime eesmärgid oleksid tõhusad ja annaksid lisaväärtust, peavad 
liikmesriigid neid oma riskijuhtimiskavade koostamisel arvesse võtma. Lisaks palub raportöör 
Euroopa Komisjonil koostada ühine loetelu piiriülese mõjuga riskidest, et liikmesriigid oleksid 
valmis samadeks riskideks, mis võivad neid kõiki mõjutada. Kehtiva õigusraamistiku kohaselt 
koostab iga liikmesriik oma võimalike riskide loetelu. See on mõistetav, kuna loetelu sõltub 
suurel määral geograafilisest asukohast ja muudest teguritest, mis on liikmesriigiti erinevad. 
Samal ajal on olemas mõned riskid, mis on ühised kõikidele liikmesriikidele ja millel võib olla 
mõju, mis ei piirdu naaberriikidega, vaid mõjutab kogu piirkonda. Kõik liikmesriigid peaksid 
olema valmis neid riske tõhusalt käsitlema. 

RescEU vahendite osas on raportöör arvamusel, et Euroopa Komisjonil peaks olema võimalik 
hankida vahendeid otse, et võimaldada liidu mehhanismil reageerida vajaduse korral kiiresti ja 
tõhusalt liikmesriikide vajadustele. Õigusselguse tagamiseks usub ta, et komisjon peaks jääma 
enda omandisse hangitavate vahendite osas. Samuti nõustub ta, et rescEU vahendeid tuleks 
kasutada väljaspool liitu, et aidata kolmandatel riikidel kogu maailmas reageerida 
loodusõnnetustele ja inimtegevusest tingitud katastroofidele. Nagu varem on tõestatud, on liidu 
elanikkonnakaitse mehhanism ELi pehme diplomaatia oluline vahend kogu maailmas. Ta ei 
nõustu siiski Euroopa Komisjoni ettepanekuga paigutada need vahendid väljapoole liidu 
territooriumi. Hiljutise meditsiinilise hädaolukorra ajal olime paljudel juhtudel tunnistajaks 
sellele, et kolmandad riigid konfiskeerisid teiste riikide ostetud isikukaitsevahendeid. Ta usub, 
et ainult liidus suudame tagada vajalikud ohutus- ja kvaliteedistandardid.

Raportöör peab samuti oluliseks selgitada seost liidu elanikkonnakaitse mehhanismi ja 
programmi „EL tervise heaks“ vahel, kuna mõlemad programmid vastutavad meditsiinivarude 
loomise eest. Samuti palub ta, et komisjon vaataks läbi kehtiva raamistiku tõhususe ja esitaks 
vajaduse korral uue seadusandliku ettepaneku spetsiaalse Euroopa tervisealase reageerimise 
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mehhanismi loomiseks, nagu Euroopa Parlament on juba taotlenud3.

Raportöör soovib samuti teha ettepaneku, et liikmesriigid oleksid kohustatud viitama saadud 
liidu elanikkonnakaitse mehhanismile ja ELi rahalistele vahenditele alati, kui nad kasutavad 
rescEU vahendeid riiklikel eesmärkidel. Kuna kõigi vahendite rahastamismäära tõstetakse 80-
90 %-lt 100 %-le, on oluline, et ELi panust ei unustataks ega jäetaks arvesse võtmata. 

Lõpetuseks, kuna komitee võttis eelmise raporti vastu vaid mõned kuud tagasi, suure 
häälteenamusega, esitas ta taas mõned selles sisalduvad ettepanekud. 

Kuna tegemist on I lisa väljajätmisega komisjoni poolt ja selle asendamisega mitmeaastase 
tööprogrammiga, mis võetakse vastu rakendusaktiga, teeb raportöör kõnealuse rahastamise 
kasutamise suurema läbipaistvuse huvides ettepaneku taastada lisa, milles täpsustatakse 
ennetamisele, valmisolekule ja reageerimisele 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 ta komisjonile suurema 
paindlikkuse järgmise seitsme aasta jooksul vajalike muudatuste tegemiseks. Hiljutine 
meditsiiniline hädaolukord näitas selgelt paindlikkuse vajadust, kuid tuleb meeles pidada, et 
kui eelarvet muudetakse, tuleb muuta nii iga-aastaseid kui ka mitmeaastaseid tööprogramme. 
Vastupidi, lisas esitatud protsendimäärad võimaldavad palju suuremat paindlikkust, kuna seda 
tuleb muuta ainult siis, kui need ületavad 10 %list kaalutlusõigust. 

Lisaks on raportöör taaskehtestanud komisjoni kohustuse täpsustada delegeeritud õigusaktiga 
valdkonnad, kus eelarve kaudset täitmist kasutatakse eelarve täitmise meetodina.

Paljud komisjoni ja raportööri esitatud muudatusettepanekud kajastavad parlamendi seisukohta 
kaks aastat tagasi. Raportöör on kindlalt veendunud, et hiljutised kriisid on näidanud, et vaja 
on ambitsioonikamat mehhanismi, kui soovime, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid oleksid 
valmis ja võimelised tulevaste loodusõnnetuste või inimtegevusest tingitud katastroofidega 
tõhusalt toime tulema. 

3 Nagu eespool.


