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LÜHISELGITUS

Kesk-Euroopa 2002. aasta suured üleujutused näitasid, et hädaolukorrad nõuavad ELi tasandil 
tegutsemist. Seetõttu loodi Euroopa Liidu solidaarsusfond (EUSF) (nõukogu määrus (EÜ) nr 
2012/2002), mida on sestsaadik kasutatud liikmesriikide ja liitumiskõnelusi pidavate riikide 
abistamiseks looduskatastroofide puhul.

Käesolev komisjoni ettepanek võtab aluseks olemasoleva fondi, laiendades selle ulatust ja 
täiustades toimimismehhanismi. Temaatilist rakendusala laiendatakse nii, et see hõlmaks 
peale looduskatastroofidest põhjustatud suurte kriisiolukordade ka tööstus- ja tehnoloogilisi 
katastroofe, rahvatervist ähvardavaid ohte ja terroriakte.

Peale selle tehakse ettepanek madaldada fondi kasutuselevõtmise läve 3 miljardilt eurolt või 
0,6%lt õnnetuse all kannatava riigi RKTst 1 miljardi euro või 0,5%ni RKTst.

Arvamuse koostaja kiidab laiendatud ulatuse ja uue läve põhimõtteliselt heaks. Samas leiab 
ta, et rahandusliku abi andmise üle otsustamist ei tohiks jätta Euroopa Komisjoni 
äranägemisele, kui toimunu vastab katastroofi kriteeriumidele (komisjoni ettepaneku artikkel 
2).

Ühtlasi on arvamuse koostaja veendunud, et terroriakti ohvrite abistamine ei peaks 
selgesõnaliselt abikõlblike tegevuste nimekirja kuuluma (artikkel 4), vaid seda tuleks pigem 
mainida seoses mistahes hädaolukorra ohvrite üldise abistamisega. Peale selle on ta kindel, et 
see nimekiri ei tohiks ohvrite abistamist nimetada ilma igasuguse ajalise piiranguta;
pikaajalist abi, mis võib vajalikuks osutuda, peaksid andma liikmesriigid ja nende 
sotsiaalkindlustussüsteemid. Arvamuse koostaja tahaks teha veel ühe olulise muudatuse, mis 
puudutab abitaotluse esitamise tähtaega. Rääkides katastroofi põhjustatud esimesest kahjust, 
riskitakse kõrvale jätta taotlused, mis puudutavad aeglaselt kulgevat katastroofi. Arvamuse 
koostaja esitab täiendavaid muudatusettepanekuid nende tekstiosade kohta, mis tema arvates 
tuleks selgemalt sõnastada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1
Põhjendus 3 

(3) Katastroofe või kriisiolukordi võivad 
põhjustada looduslikud, tööstuslikud ja 
tehnoloogilised õnnetused, sealhulgas 
merereostus ja kiirgusohud või 
häireolukorrad tervishoiuvaldkonnas või 
terroriaktid. Olemasolevate majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse alaste vahendite 
abil on võimalik finantseerida 
riskiennetusmeetmeid ja kahjustatud 
infrastruktuuri parandustöid. Euroopa Liidu 
solidaarsusfond, mis loodi nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 2012/2002,1 võimaldab 
ühendusel aidata mobiliseerida inimeste 
esmavajadusi täitvad hädaabiteenistused 
ning kiiresti taastada kahjustatud olulise 
tähtsusega infrastruktuur, et katastroofi tõttu 
kannatanud piirkondades saaks jätkuda 
majandustegevus. Kõnealuse fondi 
kohaldamisala on piiratud siiski vaid 
loodusõnnetustega. Tuleks luua ka säte, mis 
võimaldab ühendusel tegutseda ka mitte-
looduslikul põhjusel tekkinud 
kriisiolukorras.

(3) Katastroofe või kriisiolukordi võivad 
põhjustada looduslikud, tööstuslikud ja 
tehnoloogilised õnnetused, sealhulgas 
merereostus ja kiirgusohud või 
häireolukorrad tervishoiuvaldkonnas või 
terroriaktid. Olemasolevate majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse alaste vahendite 
abil on võimalik finantseerida 
riskiennetusmeetmeid ja kahjustatud 
infrastruktuuri parandustöid. Euroopa Liidu 
solidaarsusfond, mis loodi nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 2012/2002,2 võimaldab 
ühendusel aidata mobiliseerida inimeste 
esmavajadusi täitvad hädaabiteenistused 
ning kiiresti taastada kahjustatud olulise 
tähtsusega infrastruktuur, et katastroofi tõttu 
kannatanud piirkondades saaks jätkuda 
majandustegevus. Kõnealuse fondi 
kohaldamisala on piiratud siiski vaid 
loodusõnnetustega. Tuleks luua ka säte, mis 
võimaldab ühendusel tegutseda ka mitte-
looduslikul põhjusel tekkinud kriisiolukorras 
ning liikmesriikides esinevate terviseohtude 
korral, millel võib olla piiriülene iseloom.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 6 

(6) Katastroofid – eriti kui on tegemist 
loodusõnnetustega – tekitavad kahju sageli 
mitmele riigile. Kui katastroof on tabanud 
toetuskõlblikku riiki, tuleks anda toetust ka 
toetuskõlblikule naaberriigile, mis on sama 
katastroofi tõttu kannatada saanud.

(6) Katastroofid – eriti kui on tegemist 
loodusõnnetustega – tekitavad kahju sageli 
mitmele riigile. Kui katastroof on tabanud 
toetuskõlblikku riiki, tuleks pärast 
põhjalikku uurimist anda toetust ka 
toetuskõlblikule naaberriigile, mis on sama 
katastroofi tõttu kannatada saanud.

Selgitus

Kolmandatele riikidele abi andmiseks tuleb kehtestada eritõkked. 

  
1 ELT L 311, lk 3, 14.11.2002.
2fn
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Muudatusettepanek 3
Artikli 1 lõike 2 punkt b

b) tööstuslikud ja tehnoloogilised 
katastroofid;

b) tööstuslikud ja tehnoloogilised 
katastroofid, kui need ei ole hõlmatud 
tsiviilvastutusega;

Selgitus

Tööstuslike ja tehnoloogiliste katastroofide korral tuleks selgitada, et vastutavat poolt saab 
kahju eest vastutusele võtta.

Muudatusettepanek 4
Artikli 2 lõige 1

Käesoleva määruse tähenduses on tegemist 
katastroofiga, kui see põhjustab vähemalt 
ühes toetuskõlbulikus riigis otsest kahju, 
mille hinnanguline summa ületab 1 miljardit 
eurot (2007. aasta hindade alusel) või on üle 
0,5% asjaomase riigi rahvamajanduse 
kogutulust.

Käesoleva määruse tähenduses on tegemist 
katastroofiga, kui see põhjustab vähemalt 
ühes toetuskõlbulikus riigis otsest kahju, 
mille hinnanguline summa ületab 3 miljardit 
eurot (2007. aasta hindade alusel) või on üle 
0,6 % asjaomase riigi rahvamajanduse 
kogutulust.

Selgitus

Endist künnist tuleb säilitada, muidu kasutatakse solidaarsusfondi toetusi liiga sageli.

Muudatusettepanek 5
Artikli 3 lõige 1

1. Toetuskõlbuliku riigi taotlusel võib
komisjon anda fondist finantsabi toetusena, 
kui riigi territooriumil on toimunud suur 
katastroof.

1. Toetuskõlbuliku riigi taotlusel võib
komisjon anda fondist finantsabi toetusena, 
kui riigi territooriumil on toimunud suur 
katastroof või kui liikmesriikides esinevad 
terviseohud, millel võib olla piiriülene 
iseloom.

Kui toetuskõlbulik riik, millel on ühine piir 
esimeses lõikes nimetatud riigiga, on 
kõnealuse katastroofi tõttu kannatada 
saanud, võib komisjon anda ka sellele riigile 
fondist abi.

Kui toetuskõlbulik riik, millel on ühine piir 
esimeses lõikes nimetatud riigiga, on 
kõnealuse katastroofi tõttu kannatada 
saanud, pakub komisjon ka sellele riigile 
fondist abi.
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Selgitus

Kui artiklis 2 määratletud tingimused on täidetud, peaks komisjon olema kohustatud 
finantsabi andma. Toetuseks ja leevenduseks on vaja erisätteid rahvatervist puudutavatel 
juhtudel nagu epideemiad või gripipandeemiad, mis võivad liikmesriikides olla piiriülese 
iseloomuga.

Muudatusettepanek 6
Artikli 4 punkt b

b) viivitamatu meditsiiniabi ja meetmed, mis 
kaitsevad elanikkonda otseste ohtude eest 
tervisele, sealhulgas häireolukorras 
kasutatud vaktsiini-, ravimi-, ravivahendite 
ja meditsiiniseadmete varude uuendamine;

b) viivitamatu ja lühiajaline meditsiiniabi, 
mis võib olla ennetav, ja meetmed, mis 
kaitsevad elanikkonda otseste piiriüleste
ohtude eest tervisele, sealhulgas artikli 1 
lõikes 2 nimetatud hädaolukordade puhul 
kasutatud vaktsiini-, ravimi-, ravivahendite 
ja meditsiiniseadmete varude uuendamine;

Selgitus

Lühiajalisi meetmeid rahvatervise kaitseks tuleb ette näha kõigi hädaolukordade puhuks, olgu 
tegu loodusõnnetuse, tööstus- või tehnoloogiakatastroofi, rahvatervisega seotud 
hädaolukorra või terroriaktiga.

Muudatusettepanek 7
Artikli 4 punkt g

g) terroriaktide otseste ohvrite ja nende 
perekondade arstlik, psühholoogiline ja 
sotsiaalne abi.

välja jäetud 

Selgitus

Terroriaktide puhul katab viivitamatut meditsiinilist abi artikli 4 punkt b. Liikmesriigid 
vastutavad lühiajalise psühholoogilise ja sotsiaalse abi eest. Pikaajalist abi ei saa EL tagada, 
see kuulub pigem riiklike julgeolekusüsteemide juurde. 
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Muudatusettepanek 8
Artikli 5 lõige 1 (sissejuhatav osa)

1. Riik võib nii kiiresti kui võimalik, kuid 
hiljemalt kümme nädalat pärast katastroofi 
tekitatud esimest kahju esitada komisjonile 
fondilt abi saamise taotluse, kuhu märgitakse 
kogu olemasolev teave ning muu hulgas 
järgmised andmed:

1. Riik võib nii kiiresti kui võimalik, kuid 
hiljemalt kümme nädalat pärast kuupäeva, 
mil ametiasutustele teatati katastroofi 
tekitatud esialgsest kahjust, esitada 
komisjonile fondilt abi saamise taotluse, 
kuhu märgitakse kogu olemasolev teave 
ning muu hulgas järgmised andmed:

Selgitus

Esialgne kahju võib oma aeglase ilmnemise tõttu mõnikord jääda suhteliselt märkamatuks. 
Liikmesriikidel peab olema õiguskindlus tegeliku "esimese teadaande" abikõlblikkuse suhtes 
kümnenädalase ajavahemiku jooksul.

.

Muudatusettepanek 9
Artikli 5 lõike 1 esimese lõigu punkt a

a) katastroofi tekitatud kogukahju ning selle 
mõju asjaomasele elanikkonnale ja 
majandusele;

a) katastroofi tekitatud kogukahju ning selle 
mõju asjaomasele elanikkonnale, 
keskkonnale, looduslikule keskkonnale ja 
majandusele;

Or. pl

Selgitus

Transpordikatastroofides ei hukku mitte ainult inimesed, vaid need mõjuvad hävitavalt ka 
keskkonnale.

Euroopas erilist kultuurilist või kunstilist tähtsust omavate ehitiste või mälestusmärkide, nagu 
Louvre, Kolosseum või Briti Muuseum, vastu suunatud terroriaktide ning nende tagajärjel 
tekkinud kahju ei saa praegu kehtivate sätete alusel olla komisjonile esitatud põhjendatud 
taotluse aluseks solidaarsusfondist abi saamiseks. Suurt piirkonda mõjutavate erandlike 
katastroofide tagajärjeks on mitme olulise ökosüsteemi hävimine, kus inimesed elavad ja 
töötavad. Näiteks kaasnesid Portugali ja osa Hispaaniat 2005. aasta suvel tabanud 
põudadega metsatulekahjud, mida oli raske kustutada. Sellest tulenesid kahjud mitte ainult 
inimestele ja majandusele, vaid eelkõige Euroopa bioloogilisele mitmekesisusele. Ka 
laiaulatusliku Doonau delta üleujutuse puhul võivad täiesti hävineda kaitsealad (veelindude 
elupaigad).
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Muudatusettepanek 10
Artikli 6 lõige 2 a (uus)

2 a. Tagasimaksmise lisatingimus peab 
olema selgesõnaliselt nimetatud. 

Selgitus

Antud muudatus peaks selgitama, et kui edaspidisel hindamisel ilmneb abikõlbmatus, tuleb 
ettemakse tagasi maksta.

Muudatusettepanek 11
Artikli 7 lõike 2 esimene lõik

2. Kui komisjon on vastavalt artikli 5 lõikele 
2 läbiviidud hindamise alusel järeldanud, et 
käesoleva määruse kohased abi andmise 
tingimused ei ole täidetud, teavitab ta 
vastavalt asjaomast riiki.

2. Kui komisjon on vastavalt artikli 5 lõikele 
2 läbiviidud hindamise alusel järeldanud, et 
käesoleva määruse kohased abi andmise 
tingimused ei ole täidetud, teavitab ta nii 
kiiresti kui võimalik vastavalt asjaomast 
riiki.

Selgitus

Kooskõlas lõikega 1.

Muudatusettepanek 12
Artikli 9 lõige 2

2. Abisaaja riik kasutab toetuse ja sellelt 
saadud intressid 18 kuu jooksul alates 
esimesest kahjustusest, et rahastada 
toetuskõlbulikke meetmeid, mis võetakse 
pärast seda kuupäeva.

2. Abisaaja riik kasutab toetuse ja sellelt 
saadud intressid 18 kuu jooksul alates 
kuupäevast, mil ametiasutustele esimest 
korda teatati katastroofi põhjustatud 
esialgsest kahjustusest, et rahastada 
toetuskõlbulikke meetmeid, mis võetakse 
pärast seda kuupäeva.

Selgitus

Kooskõlas artikli 5 sissejuhatava osa muudatusega.

Muudatusettepanek 13
Artikkel 19
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Enne iga aasta 1. juulit, alates [aasta pärast 
taotluse kuupäeva aastat], esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande 
eelmisel aastal käesoleva määruse alusel 
võetud meetmete kohta. Kõnealune aruanne 
sisaldab eelkõige teavet esitatud taotluste, 
vastu võetud toetuse määramise otsuste ja
antud finantsabi lõpetamise kohta.

Enne iga aasta 1. juulit, alates [aasta pärast 
taotluse kuupäeva aastat], esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande 
eelmisel aastal käesoleva määruse alusel 
võetud meetmete kohta. Kõnealune aruanne 
sisaldab eelkõige teavet esitatud taotluste, 
vastu võetud toetuse määramise otsuste ja 
antud finantsabi lõpetamise, samuti 
täideviidud tegevuse kohta.

Selgitus

Aastaaruanne ei peaks loetlema ainult taotlusi ja toetuse määramise otsuseid, vaid seda saab 
kasutada ka täideviidud tegevusest ülevaate andmiseks. Tulevaste katastroofide puhul saavad 
liikmesriigid seda kasutada mõistliku ja kasuliku tegevuse valikuks.
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