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Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 33
Pealkiri

Ettepanek: Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS NÕUKOGU MÄÄRUS
millega kehtestatakse suurõnnetustele 
kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku 
rahastamisvahend

millega kehtestatakse 
kodanikukaitsemissioonide ja nendeks 
valmisoleku rahastamisvahend

(Muudatusettepanekut kohaldatakse terves 
õigusakti tekstis; kui käesolev 
muudatusettepanek vastu võetakse, tuleb 
tehnilised muudatused viia sisse terves 
tekstis.)

Or. de

Justification

Der ursprüngliche Titel würde eine Finanzierung von „allem und jedem“ ermöglichen und ist 
nicht zielgerichtet. Will man einen Mehrwert für die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten 
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erreichen, macht es Sinn, das Instrument auf Katastrophenschutzeinsätze und ihre 
Vorbereitung zu beschränken.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sebastiano (Nello) Musumeci

Muudatusettepanek 34
Pealkiri

Ettepanek: Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS NÕUKOGU MÄÄRUS
millega kehtestatakse suurõnnetustele
kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku 
rahastamisvahend

millega kehtestatakse suurõnnetuste 
prognoosimise, ennetamise, nendele
kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku 
rahastamisvahend

Or. it

Justification

Lo strumento dovrebbe includere sia la previsione che la prevenzione di disastri naturali e 
antropici. Si tratta di elementi essenziali al fine di una efficace azione di protezione civile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 35
Põhjendus 2 a (uus)

(2 a) Maaharimine ja maakasutus on 
suurõnnetuste ennetamise ja leevendamise 
poliitika ja kavade tähtis osa. Seetõttu 
peaksid kavad ja poliitika rakendama 
keskkonna ja loodusvarade ühtse 
haldamise lähenemisviisi, mis hõlmab 
katastroofiohu vähendamise meetodeid, 
nagu näiteks üleujutuste ja metsade ühtset 
haldamist, märgalade ja muude tundlike 
ökosüsteemidega alade sobivat haldamist 
ning linna-alade riski hindamist.

Or. en

Justification

Emphasising and reinforcing the centrality of environmental concerns in disaster 
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management has become a critical priority, requiring the sound management of natural 
resources as a tool to prevent disasters or lessen their impacts on people, their homes and 
livelihoods

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 36
Põhjendus 2 b (uus)

(2 b) ELi isoleeritud ja äärepoolseimatel 
piirkondadel on nende geograafilisest 
asendist, topograafiast ning sotsiaalsetest ja 
majanduslikest asjaoludest tulenevad 
iseärasused ja vajadused. Neil võib olla 
negatiivne mõju, sest nad raskendavad abi 
ja päästevahendite kohaletoimetamist ning 
tekitavad suurõnnetuse korral erilisi 
vajadusi.

Or. en

Justification

Outermost or isolated regions require more attention under the various Community 
mechanisms and instruments

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sebastiano (Nello) Musumeci

Muudatusettepanek 37
Põhjendus 3

(3) On vaja sisse seada suurõnnetustele
kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku 
rahastamisvahend, mille alusel saab anda 
rahalist abi, aitamaks tõsta suurõnnetusteks 
valmisoleku ja neile reageerimise 
süsteemide tõhusust.

(3) On vaja sisse seada suurõnnetuste 
prognoosimise, ennetamise, nendele
kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku 
rahastamisvahend, mille alusel saab anda 
rahalist abi, aitamaks tõsta suurõnnetusteks 
valmisoleku ja neile reageerimise 
süsteemide tõhusust, eelkõige otsuse 
2001/792/EÜ raames.

Or. it

Justification

Inserire le modifiche a seguito dei cambiamenti nel titolo.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 38
Põhjendus 4

Rahastamisvahend väljendab selgelt 
ühenduse solidaarsust suurõnnetuste tõttu 
kannatanud riikide suhtes, soodustades 
liikmesriikide päästeressursse mobiliseerides 
vastastiku abi andmist.

Rahastamisvahend väljendab selgelt 
ühenduse solidaarsust suurõnnetuste tõttu 
kannatanud riikide suhtes, soodustades 
liikmesriikide päästeressursse mobiliseerides 
vastastikuse abi andmist. Siiski tuleks 
rahastamisvahendit kasutada ainult juhul, 
kui asjaomase riigi või asjaomaste riikide 
vahendid on tagajärgedega toime 
tulemiseks või ettevalmistavate meetmete 
osas ilmselgelt ebapiisavad ning kui see 
annab ühendusele lisaväärtust.

Or. de

Justification

Es muss sichergestellt werden, dass die nationalen Mittel nicht ausreichend sind, bevor auf 
Gemeinschaftsmittel zurückgegriffen wird, bzw. dass durch die durch die Gemeinschaft 
finanzierte Maßnahmen ein Mehrwert für die Gemeinschaft erkennbar ist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 39
Põhjendus 4

(4) Rahastamisvahend väljendab selgelt 
ühenduse solidaarsust suurõnnetuste tõttu 
kannatanud riikide suhtes, soodustades 
liikmesriikide päästeressursse mobiliseerides 
vastastiku abi andmist. 

(4) Rahastamisvahend väljendab selgelt 
ühenduse solidaarsust riikide suhtes, mis 
puutuvad kokku loodus-, tööstus- või 
tehnoloogilistest katastroofidest, sealhulgas 
merereostusest, või terroriaktidest 
tulenevate suurõnnetustega, mis toimuvad 
nii ELi piirides kui ka väljaspool ELi piire, 
soodustades liikmesriikide päästeressursse 
mobiliseerides vastastikuse abi andmist.

Or. en

Justification

Emphasising and reinforcing the centrality of environmental concerns in disaster 



AM\594594ET.doc PE 365.136v02-00 5/35 AM\

ET

management has become a critical priority, requiring the sound management of natural 
resources as a tool to prevent disasters or lessen their impacts on people, their homes and 
livelihoods.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 40
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) võttes arvesse nõukogu järeldusi 
Euroopa kodanikukaitse suutlikkuse 
suurendamise kohta1;
1 ELT C 304, 1.12.2005, lk 1. 

Or. el

Justification

It is essential that the Instrument should include actions relating to the networking of alert 
and early warning systems. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 41
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) Rahastamisvahendit peaks olema 
võimalik kasutada meetmeteks nii ELi 
piirides kui ka väljaspool ELi piire, et 
tagada solidaarsus ja toetada kolmandates 
riikides abi vajavaid ELi kodanikke.

Or. sv

Justification

Many EU citizens travel beyond the EU's borders. They are therefore also at risk of being 
affected when major emergencies occur outside the EU's borders.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 42
Põhjendus 4 a (uus)
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(4 a) Ühenduse meetmed ei tohiks 
vähendada kolmandate isikute vastutust, 
kes „saastaja maksab” põhimõtte kohaselt 
kannavad esmajärjekorras vastutust enda 
poolt tekitatud kahju eest.

Or. en

Justification

The polluter-pays-principle requires that an operator is held liable to the extent that he has 
caused the resulting damage.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 43
Põhjendus 4 b (uus)

(4 b) On vaja edasist koostööd, et tõsta 
loodusõnnetustest või inimese tekitatud 
katastroofidest tingitud 
kodanikukaitsealase tegevusega seotud 
sõjalisi vahendeid ja võimsust käsitleva 
andmebaasi tõhusust.

Or. en

Justification

To improve EU operations, all available means and capabilities must be used.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 44
Põhjendus 4 c (uus)

(4 c) Et hõlbustada ja tagada suurõnnetuste 
parem ennetamine, nendeks valmisolek ja 
nendele kiirreageerimine, on vaja läbi viia 
nii ulatuslikke teabekampaaniaid kui ka 
teadmiste ja teadlikkuse tõstmisele kaasa 
aitavaid algatusi, mis on suunatud 
üldsusele ja eelkõige noortele, eesmärgiga 
tõsta katastroofide korral vajaliku enese 
kaitsmise oskuse ja ettevaatusabinõude 
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taset.

Or. en

Justification

Civil protection measures must be integrated in teaching schedules and awareness campaigns 
to raise conscience about the necessity of prevention, preparedness and response to major 
accidents and to ensure the participation of civil society in preventive and response action.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 45
Põhjendus 4 d (uus)

(4 d) Vabatahtlikud on suurõnnetuste 
likvideerimise juhtimisel väga väärtuslikud, 
nad etendavad olulist osa kodanikukaitsega 
seotud tegevuses ja pakuvad 
suurõnnetusteks ettevalmistamisel ja 
nendele reageerimisel erinevat abi kas 
vabatahtlike organisatsiooni liikmetena või 
üksikisikutena.

Or. en

Justification

The ability of a Community to recover from the devastating effects of a disaster requires that 
citizens actively plan and participate in preparedness. Volunteers can provide vital services 
in the absence of emergency responders, whose arrival may be delayed due to a large event.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 46
Põhjendus 5

(5) Suurõnnetusi võivad põhjustada loodus-, 
tööstus- ja tehnoloogilised katastroofid või 
terroriaktid.

(5) Suurõnnetusi võivad põhjustada 
kosmosest alguse saanud, loodus-, tööstus-
ja tehnoloogilised katastroofid või 
terroriaktid.

Or. pl
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Justification

In the early 20th Century hundreds of acres of forest were destroyed by the Tungus meteorite 
in central Siberia. The effects of the explosion were recorded in meteorological observatories 
throughout Russia, and even in Washington. Following the explosion, a gigantic, 20 km-high 
dust cloud rose up. In Europe, the night sky was lit up for several days after the explosion, 
whence the need for account to be taken of this type of threat also.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 47
Põhjendus 5 a (uus)

(5 a) Kui rahastamisvahendit kasutatakse 
väljaspool ELi territoriaalpiiri, on oluline 
kooskõlastada tegevus Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooniga.

Or. sv

Justification

The UN already has an operational system for assisting countries affected by disasters and 
major emergencies. To avoid duplicating work and in order to take advantage of pooled 
resources, the EU'S rapid response and preparedness instrument should be coordinated with 
its counterparts in the UN system. The recital follows from an amendment to Article 8.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 48
Põhjendus 6

(6) Rahastamisvahend peaks samuti 
toetama ühenduse valmidust ja 
kiirreageerimisvõimet tegeleda 
suurõnnetustest tulenevate mõjudega 
rahvatervisele, mõjutamata siiski Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsusega […]/2005, 
millega kehtestatakse ühenduse 
tegevusprogramm tervishoiu ja 
tarbijakaitse valdkonnas (2007/2013), 
ettenähtud tegevusi ja meetmeid.

välja jäetud

Or. de
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Justification

Katastrophen haben fast immer auch Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen, dies 
hier ausdrücklich als einen Punkt zu erwähnen macht keinen Sinn. Das Instrument allgemein 
auf Volksgesundheit auszuweiten, würde viel zu weit greifen und wäre ein Anspruch, der die 
Möglichkeiten dieser Verordnung bei weitem überschreitet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 49
Põhjendus 10

(10) Kolmandate riikide osalemine peaks 
olema võimalik, kuna see suurendaks 
rahastamisvahendi kohaldamise 
tulemuslikkust ja tõhusust.

(10) Kolmandate riikide osalemine peaks 
olema võimalik, kuna suurõnnetused 
kolmandates riikides võivad ELi 
liikmesriike oluliselt mõjutada ning lisaks 
suurendaks see rahastamisvahendi 
kohaldamise tulemuslikkust ja tõhusust.

Or. de

Justification

Gerade durch große Katastrophen in an die EU angrenzenden Staaten können 
Mitgliedstaaten der EU ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen werden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 50
Põhjendus 11 a (uus)

(11 a) Käesoleva määruse tõhusa 
rakendamise võimaldamiseks peaks 
komisjon koostöös liikmesriikidega 
esimesel võimalusel koostama ELis 
olemasolevate kodanikukaitse ressursside 
(personal, varustus, jne) üksikasjaliku 
nimistu.

Or. fr

Justification

In order to be able to deploy the resources required to deal with a disaster, it is important to 
know beforehand exactly what facilities and personnel are available.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 51
Põhjendus 12

(12) Tuleks ette näha asjakohased sätted, et 
tagada rahastamisvahendi alusel rahalist abi 
saavate meetmete rakendamise 
nõuetekohane järelevalve.

(12) Tuleks ette näha asjakohased sätted, et 
tagada rahastamisvahendi alusel rahalist abi 
saavate meetmete rakendamise 
nõuetekohane järelevalve. Ühenduse 
rahalise abi rakendamisel tuleb kindlustada 
nii suurim läbipaistvus kui ka 
nõuetekohane kontroll rahaliste vahendite 
kasutamise üle.

Or. en

Justification

In line with the European transparency initiative launched in March 2005 to increase 
accountability and transparency of EU Institutions.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 52
Artikli 1 esimene lõik

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ajavahemikuks 1. jaanuar 2007 kuni 31. 
detsember 2013 suurõnnetustele
kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku 
rahastamisvahend, edaspidi 
„rahastamisvahend“, mis toetaks ja 
täiendaks suurõnnetuse korral liikmesriikide
jõupingutusi inimeste, keskkonna ja vara 
kaitsmisel.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ajavahemikuks 1. jaanuar 2007 kuni 31. 
detsember 2013 suurõnnetuste ennetamise, 
nendele kiirreageerimise ja nendeks 
valmisoleku rahastamisvahend, edaspidi 
„rahastamisvahend“, mis toetaks ja 
täiendaks suurõnnetuse korral liikmesriikide 
jõupingutusi inimeste, rahvatervise, 
keskkonna, vara ja kultuuripärandi 
kaitsmisel.

Or. en

Justification

Following the change in the title.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Sebastiano (Nello) Musumeci

Muudatusettepanek 53
Artikli 1 esimene lõik

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ajavahemikuks 1. jaanuar 2007 kuni 31. 
detsember 2013 suurõnnetustele
kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku 
rahastamisvahend, edaspidi 
„rahastamisvahend“, mis toetaks ja 
täiendaks suurõnnetuse korral liikmesriikide 
jõupingutusi inimeste, keskkonna ja vara 
kaitsmisel. 

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ajavahemikuks 1. jaanuar 2007 kuni 31. 
detsember 2013 suurõnnetuste 
prognoosimise, ennetamise, nendele 
kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku 
rahastamisvahend, edaspidi 
„rahastamisvahend“, mis toetaks ja 
täiendaks suurõnnetuse korral liikmesriikide 
jõupingutusi inimeste, keskkonna ja vara 
kaitsmisel.

Or. it

Justification

Inserire le modifiche a seguito dei cambiamenti nel titolo.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 54
Artikli 1 teine lõik

Käesolev määrus sätestab eeskirjad 
rahastamisvahendi alusel rahalise abi 
andmiseks meetmetele, mille eesmärk on 
tõsta ühenduse valmisolekut
suurõnnetusteks.

Käesolev määrus sätestab eeskirjad 
rahastamisvahendi alusel rahalise abi 
andmiseks meetmetele, mille eesmärk on 
tõsta ühenduse valmisolekut 
suurõnnetustele reageerimiseks.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 55
Artikli 1 teine lõik

Käesolev määrus sätestab eeskirjad 
rahastamisvahendi alusel rahalise abi 
andmiseks meetmetele, mille eesmärk on 
tõsta ühenduse valmisolekut 
suurõnnetusteks.

Käesolev määrus sätestab eeskirjad 
rahastamisvahendi alusel rahalise ja 
tehnilise abi andmiseks meetmetele, mille 
eesmärk on tõsta ühenduse riskide 
ennetamise suutlikkust ja valmisolekut 
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suurõnnetusteks.

Or. en

Justification

Technical assistance is provided for in Article 10.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 56
Artikli 1 kolmas lõik

Käesolev määrus näeb ette ka erisätted 
suurõnnetuse korral rahalise abi andmiseks, 
soodustamaks sellele kiiret ja tõhusat 
reageerimist.

Käesolev määrus näeb ette ka erisätted 
kodanikukaitsemissioonide ja nende 
ettevalmistamise korral rahalise abi 
andmiseks, soodustamaks suurõnnetustele 
kiiret ja tõhusat reageerimist.

Or. de

Justification

Nur durch klare Formulierungen kann gewährleistet werden, dass zielgerichtet Maßnahmen 
gefördert werden, die tatsächlich einen Mehrwert für die Gemeinschaft haben und der 
Optimierung von Einsätzen nach Katastrophen dienen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 57
Artikli 2 lõige 1

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
suurõnnetusteks valmisoleku suhtes, 
olenemata nende laadist.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse artikli 3 
punktis 1 määratletud igat laadi 
suurõnnetuste ennetamise, nendeks 
valmisoleku ja nendele kiirreageerimise 
suhtes nii ühenduse sees kui ka väljaspool 
ühendust, põhirõhuga rahvatervise 
aspektidel.

Käesolevat määrust kohaldatakse ka sellise 
suurõnnetuse tagajärgede likvideerimise 
korraldamise suhtes ühenduse sees ja 
otsusega 2001/792 loodud ühenduse 
mehhanismis osalevates riikides.

Käesolevat määrust kohaldatakse ka sellise 
suurõnnetuse tagajärgede likvideerimise 
korraldamise suhtes ühenduse sees ja 
väljaspool ühendust asuvates riikides.
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Samuti kohaldatakse käesolevat määrust 
valmisoleku ja kiirreageerimise 
kindlustamise suhtes seoses 
suurõnnetustega kaasnevate mõjudega 
rahvatervisele.

Or. en

Justification

The Community should be able to demonstrate solidarity with third countries by responding 
to emergency situations on their territory. A rapid response to major emergencies outside the 
EU should therefore be included in the scope of the instrument.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 58
Artikli 2 lõike 1 esimene lõik

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
suurõnnetusteks valmisoleku suhtes, 
olenemata nende laadist.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
kodanikukaitsemissioonideks valmisoleku 
suhtes, olenemata õnnetuse laadist.

Or. de

Justification

Die Vorbereitung auf Katastrophenfälle ist viel zu weit gefasst und kann durch dieses 
Instrument nicht abgedeckt werden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 59
Artikli 3 punkt 1

(1) suurõnnetus – olukord, millel on või võib 
olla kahjulik mõju inimestele, keskkonnale 
või varale ning mis võib tingida abipalve;

(1) suurõnnetus – sündmus või olukord, 
millel on või võib olla kahjulik mõju 
inimestele, rahvatervisele, varale, 
kultuuripärandile või keskkonnale ja mille 
põhjustajaks on loodus-, tööstus- või 
tehnoloogiline katastroof, sealhulgas 
merereostus, või terroriakt.

Or. en
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Justification

The definition as proposed is too vague. The new definition better reflects the content of the 
Regulation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sebastiano (Nello) Musumeci

Muudatusettepanek 60
Artikli 3 punkt 1

(1) suurõnnetus – olukord, millel on või võib 
olla kahjulik mõju inimestele, keskkonnale 
või varale ning mis võib tingida abipalve;

(1) suurõnnetus – olukord, millel on või võib 
olla kahjulik mõju inimestele, keskkonnale 
või varale ning mis võib loodusõnnetuse või 
inimtegevusest tingitud katastroofi tõttu 
tingida abipalve; 

Or. it

Justification

Conviene precisare le cause dell' "emergenza grave".

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sebastiano (Nello) Musumeci

Muudatusettepanek 61
Artikli 3 punkt 1 a (uus)

(1 a) prognoosimine – katastroofide 
põhjuste uurimise ja kindlakstegemisega 
ning ohtude ja nende ohtude suhtes kõige 
vastuvõtlikumate geograafiliste piirkondade 
kindlaksmääramisega seotud tegevus;

Or. it

Justification

La previsione è un'attività fondamentale per fronte in modo efficace alle catastrofi naturali. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sebastiano (Nello) Musumeci

Muudatusettepanek 62
Artikli 3 punkt 2
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(2) kiirreageerimine – suurõnnetuse ajal või 
pärast seda selle tagajärgedele suunatud 
meetmed;

(2) kiirreageerimine – suurõnnetuse ajal või 
pärast seda selle tagajärgedele ja kahju 
piiramisele suunatud meetmed;

Or. it

Justification

Si ritiene indispensabile distinguere la gestione dell'emergenza e l'adozione di tutte le 
iniziative immediate finalizzate a contenere l'entità dei danni a persone e cose.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 63
Artikli 3 punkt 2

(2) kiirreageerimine – suurõnnetuse ajal või 
pärast seda selle tagajärgedele suunatud 
meetmed;

(2) kodanikukaitsemissioon – suurõnnetuse 
ajal või pärast seda selle tagajärgedele 
suunatud meetmed;

Or. de

Justification

Das Wort Krise und Krisenintervention ist anderweitig belegt und sollte nicht mit einem 
Katastrophenschutzeinsatz gleichgesetzt werden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 64
Artikli 3 punkt 3

(3) valmisolek – tõhusa kiirreageerimise
tagamiseks eelnevalt võetud meetmed.

(3) valmisolek – tõhusa 
kodanikukaitsemissiooni tagamiseks 
eelnevalt võetud meetmed.

Or. de

Justification

Das Wort Krise und Krisenintervention ist anderweitig belegt und sollte nicht mit einem 
Katastrophenschutzeinsatz gleichgesetzt werden.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Sebastiano (Nello) Musumeci

Muudatusettepanek 65
Artikli 3 punkt 3

(3) valmisolek – tõhusa kiirreageerimise 
tagamiseks eelnevalt võetud meetmed;

(3) ennetamine – tõhusa kiirreageerimise 
tagamiseks eelnevalt võetud meetmed;

Or. it

Justification

Non basta garantire una efficace risposta; diventa necessario tentare di neutralizzare 
l'emergenza.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 66
Artikli 3 punkt 3 a (uus)

(3 a) nimistu – ELis olemasolevate 
kodanikukaitse vahendite ja personali 
register. Komisjon täiendab nimistut 
regulaarselt.

Or. fr

Justification

In order to be able to deploy the resources required to deal with a disaster, it is important to 
know beforehand exactly what facilities and personnel are available.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 67
Artikkel 3 a (uus)

Artikkel 3 a
Äärepoolsed piirkonnad

Määrus tagab piisava ja võrdse abi 
kõikidele piirkondadele, kindlustades 
raskemini juurdepääsetavates 
äärepoolseimates, isoleeritud, saartel 
paiknevates ja kõrvalistes piirkondades 
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elavatele kodanikele samaväärse ohutuse 
taseme kui teiste ELi piirkondade elanikele. 
Selliste piirkondade tarbeks peaks olema 
kasutusvalmis eriväljaõppega 
päästemeeskonnad.

Or. en

Justification

Special attention should be given to isolated and outermost regions where geographical 
features lead to serious problems when teams are put in place and deployed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 68
Artikli 4 sissejuhatav osa

Rahastamisvahendi alusel on abikõlblikud 
järgmised meetmed:

Rahastamisvahendi alusel on abikõlblikud 
järgmised ELi piirides ja väljaspool ELi 
piire võetavad meetmed:

Or. sv

Justification

Many EU citizens travel beyond the EU's borders. They are therefore also at risk of being 
affected when major emergencies occur outside the EU's borders.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 69
Artikli 4 punkt 1

(1) uuringud, kaardistamine, mudelite ja 
stsenaariumide väljatöötamine ning 
situatsiooniplaneerimine;

(1) kodanikukaitsemissioonidega seotud 
uuringud, kaardistamine, mudelite ja 
stsenaariumide väljatöötamine ning 
situatsiooniplaneerimine;

Or. de

Justification

Generell muss gelten, dass nationale Kapazitäten nicht durch das Instrument finanziert 
werden. Finanziert werden können nur überstaatliche Mittel und Aktivitäten, die einen 
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Mehrwert für die Gemeinschaft haben.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 70
Artikli 4 punkt 2

(2) suutlikkuse suurendamine; (2) riigiülese suutlikkuse suurendamine;

Or. de

Justification

Generell muss gelten, dass nationale Kapazitäten nicht durch das Instrument finanziert 
werden. Finanziert werden können nur überstaatliche Mittel und Aktivitäten, die einen 
Mehrwert für die Gemeinschaft haben.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 71
Artikli 4 punkt 2

(2) suutlikkuse suurendamine; (2) suutlikkuse suurendamine ja tegevuse 
kooskõlastamine;

Or. fr

Justification

Action coordination is of central importance to the regulation's success. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 72
Artikli 4 punkt 3

(3) koolitus, õppused, õpikojad, töötajate ja 
ekspertide vahetus;

(3) liikmesriikide vaheline koolitus, 
õppused, õpikojad, töötajate ja ekspertide 
vahetus;

Or. en
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Justification

Generell muss gelten, dass nationale Kapazitäten nicht durch das Instrument finanziert 
werden. Finanziert werden können nur überstaatliche Mittel und Aktivitäten, die einen 
Mehrwert für die Gemeinschaft haben.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi, Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 73
Artikli 4 punkt 3 a (uus)

(3 a) suurõnnetuste ennetamise, nendele 
kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku 
tegevuses osaleva personali eriväljaõpe, 
mille eesmärgiks on puudega inimeste 
erivajadustega parem toime tulemine;

Or. el

Justification

Τhe people who will take part in preventive, rapid response and preparedness operations in 
the event of major emergencies must be familiar with the particular needs (e.g. 
communication, method of mobility, etc.) which the various categories of disabled persons 
have in order to carry out their tasks better. Training of personnel should include subjects 
relating to the particular circumstances of the disabled.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 74
Artikli 4 punkt 5 

(5) tehnosiire; (5) teadmiste ja eriteadmiste edastamine,
tehnosiire ning saadud kogemuste ja 
parimate tavade jagamine;

Or. en

Justification

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 75
Artikli 4 punkt 6 

(6) teadlikkuse suurendamise ja info 
levitamisega seonduvad meetmed;

(6) teadlikkuse suurendamise ja info 
levitamisega seonduvad meetmed, mille 
eesmärgiks on eelkõige ergutada kodanikke 
olema valvsad;

Or. fr

Justification

Fire-related disasters are almost always man-made. Encouraging people to remain vigilant 
and at the same time informing them of the penalites applicable is a useful means of 
prevention. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 76
Artikli 4 punkt 6 

(6) teadlikkuse suurendamise ja info 
levitamisega seonduvad meetmed;

välja jäetud

Or. nl

Justification

The use of the budget of this Instrument to finance information dissemination actions is not 
worthwhile. The national bodies which should work together are already aware of the 
existence of this Instrument, and there is no point in giving the general public information 
about it. It would serve more purpose to use the money for the purpose for which this 
regulation is being adopted, namely effective coordination of assistance in emergencies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 77
Artikli 4 punkt 6 a (uus)

(6 a) ohualdis piirkondi kajastava kaardi 
väljatöötamine ja levitamine;

Or. en
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Justification

The drawing up of a map of vulnerability areas which have undergone a risk analysis will 
better define disaster prevention measures.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 78
Artikli 4 punkt 6 a (uus)

(6 a) haridusasutuste (eelkoolid ja koolid) 
toetamine tundide, haridusprogrammide ja 
harjutuste läbiviimisel ning 
õnnetusolukorras käitumist käsitlevate 
suuniste koostamisel;

Or. pl

Justification

Volcanic eruptions, floods, torrential downpours and other threats call for the formulation of 
educational programmes and the provision of training to children and young people in the 
EU Member States.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 79
Artikli 4 punkt 7 

(7) kommunikatsioonimeetmed ja Euroopa 
reageerimise nähtavust edendavad 
meetmed;

välja jäetud

Or. nl

Justification

See justification for the amendment to point (f) tabled by the same Member.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 80
Artikli 4 punkt 7

(7) kommunikatsioonimeetmed ja Euroopa (7) kommunikatsioonimeetmed ja Euroopa 
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reageerimise nähtavust edendavad meetmed; reageerimise nähtavust, sealhulgas 
sümboolikat edendavad meetmed;

Or. en

Justification

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 81
Artikli 4 punkt 7 a (uus)

(7 a) häire-, varajase hoiatamise ja 
reageerimissüsteemide võrgustike loomine;

Or. el

Justification

It is essential that the Instrument should include actions relating to the networking of alert 
and early warning systems. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 82
Artikli 4 punkt 8 

(8) vajalike vahendite ja varustuse tagamine; (8) ühendusele lisaväärtust andvate vajalike 
riigiüleste vahendite ja varustuse tagamine;

Or. de

Justification

Generell muss gelten, dass nationale Kapazitäten nicht durch das Instrument finanziert 
werden. Finanziert werden können nur überstaatliche Mittel und Aktivitäten, die einen 
Mehrwert für die Gemeinschaft haben.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 83
Artikli 4 punkt 10 

(10) järelevalve ja hindamine; välja jäetud

Or. de

Justification

Generell muss gelten, dass nationale Kapazitäten nicht durch das Instrument finanziert 
werden. Finanziert werden können nur überstaatliche Mittel und Aktivitäten, die einen 
Mehrwert für die Gemeinschaft haben.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 84
Artikli 4 punkt 12 

(12) ekspertide, kontaktametnike ja 
vaatlejate lähetamine ja kohapeale saatmine;

(12) ekspertide, kontaktametnike ja 
vaatlejate lähetamine ja kohapeale saatmine 
koos sobivate vahendite ja varustusega;

Or. de

Justification

Generell muss gelten, dass nationale Kapazitäten nicht durch das Instrument finanziert 
werden. Finanziert werden können nur überstaatliche Mittel und Aktivitäten, die einen 
Mehrwert für die Gemeinschaft haben.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 85
Artikli 4 punkt 12 a (uus) 

(12 a) kohaliku riski hindamise ja 
katastroofiks valmisoleku programmide ja 
tegevuse rakendamise edendamine koolides 
ja kõrgkoolides ning muude kanalite kaudu 
noortele ja lastele suunatud teabe 
edastamise edendamine;
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Or. en

Justification

Civil protection measures must be integrated in teaching schedules and awareness campaigns 
to raise conscience about sources of risk and ensure the participation of civil society in 
preventive and response action.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 86
Artikli 4 punkt 13

(13) vajalike vahendite ja varustuse kiire 
mobiliseerimine;

välja jäetud

Or. de

Justification

Generell muss gelten, dass nationale Kapazitäten nicht durch das Instrument finanziert 
werden. Finanziert werden können nur überstaatliche Mittel und Aktivitäten, die einen 
Mehrwert für die Gemeinschaft haben.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 87
Artikli 4 punkt 14

(14) liikuvate laborite, kõrgetele 
turvanõuetele vastavate teisaldatavate 
seadmete ja meditsiiniliste kaitsevahendite 
paigaldus ning transport.

(14) riigiülese kodanikukaitsealase 
eritehnoloogia ja -varustuse, nagu liikuvate 
laborite, kõrgetele turvanõuetele vastavate 
teisaldatavate seadmete ja meditsiiniliste 
kaitsevahendite paigaldus ning transport.

Or. de

Justification

Generell muss gelten, dass nationale Kapazitäten nicht durch das Instrument finanziert 
werden. Finanziert werden können nur überstaatliche Mittel und Aktivitäten, die einen 
Mehrwert für die Gemeinschaft haben.
Mobile Labore ... sind nur Beispiele von Technik und Ausrüstung.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 88
Artikli 4 punkt 14 a (uus)

(14 a) sarnase katastroofiohuga 
piirkondade vaheliste partnerlussuhete 
arendamine, mille eesmärgiks on vahetada 
oskusteavet suurõnnetuste likvideerimise 
juhtimise kohta.

Or. en

Justification

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 89
Artikli 5 punkt 1

(1) strateegiate, korra ja süsteemide 
väljatöötamine suurõnnetuste korral kiiresti
paigaldatavate vajalike vahendite ja 
varustuse vajaduse hindamiseks ja nende 
sisseseadmise soodustamiseks;

(1) strateegiate, korra ja süsteemide 
väljatöötamine 
kodanikukaitsemissioonideks vajalike 
vahendite ja varustuse vajaduse hindamiseks 
ja nende sisseseadmise soodustamiseks;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 90
Artikli 5 punkt 2

(2) mehhanismide ja korra loomine vajalike 
vahendite ja varustuse edastamiseks 
taotlejariikidele ning rahvusvahelistele 
organisatsioonidele; 

(2) mehhanismide ja korra loomine vajalike 
vahendite edastamiseks taotlejariikidele ning 
rahvusvahelistele organisatsioonidele; 

Or. de
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Justification

Katastrophenschutzausrüstung kann nicht durch die Gemeinschaft finanziert werden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 91
Artikli 5 punkt 3

(3) vajalike vahendite ja varustuse 
kättesaadavuse tagamine, kaitseks
suurõnnetuste mõjude eest;

(3) vajalike vahendite ja varustuse 
kättesaadavuse tagamine, suurõnnetuste 
tagajärgedega tegelemiseks;

Or. de

Justification

Es geht nicht um den Schutz gegen die Folgen eines Katastrophenfalles, sondern um die 
effiziente Bekämpfung der Folgen nach einem Katastrophenfall.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 92
Artikli 5 punkt 4

(4) kiire ja tõhusa operatiivkoostöö 
soodustamine riiklike 
kodanikukaitseteenistuste vahel;

(4) kiire ja tõhusa operatiivkoostöö 
soodustamine riiklike 
kodanikukaitseasutuste vahel;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 93
Artikli 5 punkt 4 a (uus)

(4 a) loodus-, tööstus- või tehnoloogiliste 
katastroofide ennetamist käsitlevate 
riiklike, piirkondlike ja kohalike 
algatustega seotud kogemuste vahetamine 
ja parimate tavade kindlakstegemine ja 
rakendamine;
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Or. en

Justification

Following the inclusion of prevention in the title and the scope of this Regulation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 94
Artikli 5 punkt 4 b (uus)

(4 a) enese kaitsmise oskuse suurendamist 
taotlevate üldsusele ja eelkõige noortele 
suunatud riiklike, piirkondlike ja kohalike 
algatustega seotud kogemuste vahetamine 
ja parimate tavade kindlakstegemine ja 
rakendamine;

Or. en

Justification

Following the inclusion of a new point "information to the public" in the eligible actions.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 95
Artikli 5 punkt 5

(5) oskusteabe ja kogemuste vahetuse 
stimuleerimine, soodustamine ja toetamine 
seoses suurõnnetuste tagajärgede 
likvideerimise korraldamise ning vastava 
tehnoloogiaga;

(5) eelkõige suurõnnetuste ennetusabinõude 
ja tagajärgede likvideerimise
korraldamisega seotud oskusteabe ja 
kogemuste ning vastava tehnoloogia
vahetuse stimuleerimine, soodustamine ja 
toetamine;

Or. fr

Justification

Prevention plays an important role in risk reduction.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 96
Artikli 5 punkt 5

(5) oskusteabe ja kogemuste vahetuse 
stimuleerimine, soodustamine ja toetamine 
seoses suurõnnetuste tagajärgede 
likvideerimise korraldamise ning vastava
tehnoloogiaga;

(5) suurõnnetuste tagajärgede likvideerimise 
korraldamisega seotud oskusteabe ja 
kogemuste ning vastava tehnoloogia ja 
personali vahetuse stimuleerimine, 
soodustamine ja toetamine;

Or. de

Justification

Know-How- und Erfahrungs-Träger sind Personen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 97
Artikli 5 punkt 8

(8) abistamise ja reageerimisvõime 
soodustamine rahvatervise valdkonnas;

välja jäetud

Or. de

Justification

Volksgesundheit ist eine der möglichen Folgen von Katastrophen und muss nicht extra 
erwähnt werden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 98
Artikli 5 punkt 9

(9) liikuvate laborite ja kõrgetele 
turvanõuetele vastavate mobiilsete rajatiste 
kättesaadavuse ning transpordi tagamine.

(9) kodanikukaitsega seotud eritehnoloogia 
ja -varustuse, nagu liikuvate laborite ja 
kõrgetele turvanõuetele vastavate mobiilsete 
rajatiste kättesaadavuse ning transpordi 
tagamine. 

Or. de
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Justification

Mobile Labore und hochsichere mobile Einrichtungen sind nur ein Teil der Technik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 99
Artikkel 5 a (uus)

Artikkel 5 a
Sidusus ja meetmete kooskõlastamine
Komisjon tagab, et rahastamisvahend ning 
häire-, varajase hoiatamise ja reageerimise 
süsteemid on tõhusad ja ühendatud 
ühenduse muude hoiatussüsteemidega.

Or. el

Justification

The Commission must ensure coordination between actions under the Instrument and the 
alert, early warning and response systems.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 100
Artikkel 5 b (uus)

Artikkel 5 b
Sidusus ja kooskõlastamine
Komisjon tagab koostöös liikmesriikidega 
häire-, varajase hoiatuse ja 
reageerimisalast tegevust kontrollides, 
kooskõlastades ja hinnates meetmete 
kvaliteedi, eesmärgiga tagada 
rahastamisvahendi optimaalne toimimine. 

Or. el

Justification

It is considered essential that the Commission should, in cooperatioin with the Member 
States, ensure that the alert, early warning and response activities are monitored and 
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coordinated in order to ensure the optimal operation of the Instrument.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 101
Artikkel 5 a (uus)

Artikkel 5 a
Tsiviil-sõjaline koostalitusvõime

Tsiviil-sõjalise koostöö ja koostalitusvõime
kõrge taseme tagamiseks on vaja saavutada 
ELi sõjalisi vahendeid ja logistilist võimsust 
käsitleva andmebaasi optimaalne 
kasutamine, kehtestada töökord ELi 
sõjalise staabi kaasamisel ning pakkuda 
ühist väljaõpet. Sõjaliste vahendite ja 
võimsuse kasutamise kooskõlastamine 
toimub alati komisjoni juhtimisel.

Or. en

Justification

The Council, in its conclusions of 8 December 2003, had decided that the content of the 
military database would be made available to the existing Community civil protection 
mechanism. Despite of an agreement on modalities of the use of the database, its content, the 
flow of information and the cooperation between the MIC, the EUMS and the national contact 
points should be further improved in order to establish an efficient civil-military cooperation 
and interoperability.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 102
Artikkel 5 b (uus)

Artikkel 5 b
Vabatahtlikud

Vabatahtlike valmisolek inimtegevusest 
tingitud katastroofideks või 
loodusõnnetusteks ja nendele reageerimine 
peaks alati olema kohalike täitevasutuste 
järelevalve all ning vabatahtlikud peaksid 
läbima eriväljaõppe, mis suurendab nende 
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suutlikkust suurõnnetusi või 
katastroofiolukordi tuvastada, neile 
reageerida ja nendest toibuda. 

Or. en

Justification

Disasters can put a strain on resources of local authorities and emergency services. During 
such times additional support from the voluntary sector can be seen as invaluable. To help 
provide a properly co-ordinated response in crisis, volunteers should work closely with the 
emergency services and local authorities, before, during and after a major emergency. Self-
dispatched volunteers can hamper rescue efforts.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 103
Artikkel 8

Riigid, kes ei ole Euroopa Liidu 
liikmesriigid, võivad käesolevas 
rahastamisvahendis osaleda juhul, kui 
lepingud ja menetlused seda võimaldavad.

Riigid, kes ei ole Euroopa Liidu 
liikmesriigid, võivad käesolevas 
rahastamisvahendis osaleda juhul, kui 
lepingud ja menetlused seda võimaldavad.

Kui rahastamisvahendi raamesse jäävaid 
meetmeid kohaldatakse väljaspool ELi 
territoriaalpiiri, kooskõlastatakse meetmed 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga, 
välja arvatud juhul, kui ilmnevad 
konkreetsed põhjused seda mitte teha. 

Or. sv

Justification

The UN already has an operational system for assisting countries affected by disasters and 
major emergencies. To avoid duplicating work and in order to take advantage of pooled 
resources, the EU'S rapid response and preparedness instrument should be coordinated with 
its counterparts in the UN system. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 104
Artikkel 8 a (uus)
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Artikkel 8 a
Koostöö rahvusvaheliste 

organisatsioonidega
Kordamise vältimiseks, jagatud teabel 
rajaneva tõhusa suurõnnetustele 
reageerimise organiseerimise 
suurendamiseks ja kõikide vahendite 
kasutamise optimeerimiseks tuleks 
rahvusvaheliste organisatsioonidega sisse 
seada tihedamad sidemed ning tõhustatud, 
korrastatud ja pidev koostöö.

Or. en

Justification

The creation of synergies in cooperating with international organisations is of vital 
importance.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 105
Artikli 9 lõige 1 a (uus)

1 a. Kui lõike 1 kohaselt esitatud teave 
viitab sellele, et rahalist toetust on saadud 
muudest allikatest, on käesoleva 
rahastamisvahendi raames saadav abi 
piiratud maksimaalselt taotluse selle osaga, 
mis pole veel rahaliste vahenditega kaetud.

Or. nl

Justification

Article 1 states that the Instrument is intended to support and complement the efforts of the 
Member States. In awarding financial assistance, account must accordingly be taken of the 
other sources from which an action can be financed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 106
Artikli 9 lõige 2



AM\594594ET.doc PE 365.136v02-00 33/35 AM\

ET

2. Taotletakse sünergiat ja vastastikust 
täiendavust teiste Euroopa Liidu või 
ühenduse vahenditega.

2. Taotletakse sünergiat, järjepidevust ja 
vastastikust täiendavust teiste Euroopa Liidu 
või ühenduse vahenditega, sealhulgas 
Euroopa Liidu solidaarsusfondi, 
stabiliseerimisvahendi ja Euroopa 
Ühenduste Humanitaarabiametiga 
(ECHO), et vältida kordamist ja tagada 
vahendite optimaalne lisandväärtus ja 
kasutamine.

Or. en

Justification

There is a risk that some of the activities involved in the above mentioned Funds and 
Instruments are so similar as to risk confusion or duplication if there is ineffective co-
ordination.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 107
Artikli 10 lõike 1 teine lõik

Sellised kulud võivad eelkõige hõlmata 
teabevahetusega seonduvaid uuringuid, 
kohtumisi, teabealast tegevust, trükiseid, 
kulutusi informaatikavõrgustikele (ja 
seonduvatele seadmetele) ning muid kulutusi 
tehnilisele ja haldusabile, mida komisjonil 
võib olla vaja kasutada käesoleva määruse 
rakendamisel.

Sellised kulud võivad eelkõige hõlmata 
teabevahetusega seonduvaid uuringuid, 
kohtumisi, teabealast tegevust, trükiseid, 
kulutusi informaatikavõrgustikele (ja 
seonduvatele seadmetele) ning muid kulutusi 
personalile, tehnilisele ja haldusabile, mida 
komisjonil võib olla vaja kasutada käesoleva 
määruse rakendamisel.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 108
Artikkel 10 a (uus)

Artikkel 10 a
Meetmete rakendamine ja koostöö 
komisjoni ja liikmesriikide vahel
1. Komisjon tagab tihedas koostöös 
liikmesriikidega, et rahastamisvahendi 
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raames võetavad abinõud ja meetmed 
rakendatakse kooskõlas artikli 13 sätetega, 
tagades sidus ja tasakaalustatud areng.
2. Rakendamise soodustamiseks tagab 
komisjon, et suurõnnetuste häire-, varajase 
hoiatamise ja kiirreageerimise võrgustikud 
ja süsteemid on kooskõlas ja integreeritud.
3. Komisjon ja liikmesriigid võtavad oma 
pädevuse piires meetmeid, et tagada 
rahastamisvahendi tõhus toimimine ja 
töötada ühenduse ning liikmesriikide 
tasandil välja mehhanismid 
rahastamisvahendi eesmärkide 
saavutamiseks. Nad tagavad, et 
rahastamisvahendi raames toetust saavate 
meetmete kohta esitatakse vajalik teave ja 
et kohalike ja piirkondlike ametiasutuste ja 
valitsusväliste organisatsioonide poolt 
rakendatud meetmetest osavõtt on 
võimalikult laiaulatuslik. 

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 109
Artikli 14 lõike 2 punkt a

a) hiljemalt 31. detsembriks 2010 hindamise 
vahearuande käesoleva määruse 
rakendamisel saavutatud tulemuste ja 
rakendamisega seotud kvalitatiivsete ja 
kvantitatiivsete tegurite kohta;

a) hiljemalt 31. detsembriks 2010 hindamise 
vahearuande käesoleva määruse 
rakendamisel saavutatud tulemuste ja 
rakendamisega seotud kvalitatiivsete ja 
kvantitatiivsete tegurite kohta; Aruanne 
sisaldab teavet esitatud taotluste, tehtud abi 
andmise otsuste ja antava abi lõpetamise 
kohta;

Or. en

Justification

A regular review of the actual implementation on the basis of a Commission report updated in 
the light of all the information available is needed. Particular attention will be paid to 
improving systems for monitoring financial commitments and to controls to ensure the 
effective use of the funds committed.
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