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Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1

(1) Katastroofide ja ulatuslike 
kriisiolukordade korral peaks ühendus 
näitama üles oma solidaarsust liikmesriikide 
ja asjaomase elanikkonna suhtes, andes 
finantsabi, et aidata kaasa tavapäraste 
elutingimuste kiirele taastamisele 
kahjustatud piirkondades, ja andes 
rahaliseks hüvitiseks panuse 
terroriohvritele.

(1) Katastroofide ja ulatuslike 
kriisiolukordade korral peaks ühendus 
näitama üles oma solidaarsust liikmesriikide 
ja asjaomase elanikkonna suhtes, andes 
finantsabi, et aidata kaasa tavapäraste 
elutingimuste kiirele taastamisele 
kahjustatud piirkondades.

Or. en

Selgitus

Fondi piiratud rahalisi vahendeid ja sõna „terrorism” ebamäärasust arvestades tuleks fondi 
rahalist abi kasutada vaid katastroofide ja ulatuslike kriisiolukordade tagajärjel tekkinud 
kahjude leevendamiseks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pedro Guerreiro

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 1

(1) Katastroofide ja ulatuslike 
kriisiolukordade korral peaks ühendus 
näitama üles oma solidaarsust liikmesriikide 
ja asjaomase elanikkonna suhtes, andes 
finantsabi, et aidata kaasa tavapäraste 
elutingimuste kiirele taastamisele 
kahjustatud piirkondades, ja andes 
rahaliseks hüvitiseks panuse
terroriohvritele.

(1) Katastroofide ja ulatuslike 
kriisiolukordade korral peaks ühendus 
näitama üles oma solidaarsust liikmesriikide 
ja asjaomase elanikkonna suhtes, andes 
finantsabi, et aidata kaasa tavapäraste 
elutingimuste kiirele taastamisele 
kahjustatud piirkondades, ja andes panuse 
ohvritele rahalise hüvitise maksmisse.

Or. pt

Selgitus

Rahalist hüvitust tuleb laiendada kõikidele määruses nimetatud kriiside ja katastroofide 
ohvritele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 1

(1) Katastroofide ja ulatuslike 
kriisiolukordade korral peaks ühendus 
näitama üles oma solidaarsust liikmesriikide 
ja asjaomase elanikkonna suhtes, andes 
finantsabi, et aidata kaasa tavapäraste 
elutingimuste kiirele taastamisele 
kahjustatud piirkondades, ja andes 
rahaliseks hüvitiseks panuse
terroriohvritele.

(1) Käsitledes katastroofina igasugust 
laastavat sündmust, mis tekitab 
elanikkonnale ja keskkonnale tõsist kahju 
(nt üleujutus, tulekahju või põud), ja 
arvestades, et katastroofide ja ulatuslike 
kriisiolukordade korral peaks ühendus 
näitama üles oma solidaarsust liikmesriikide 
ja eelkõige asjaomase elanikkonna suhtes,
andes finantsabi, et aidata kaasa tavapäraste 
elutingimuste kiirele taastamisele 
kahjustatud piirkondades, ja andes panuse 
katastroofide ja terroriaktide ohvritele 
rahalise hüvitise maksmisse.

Or. es

Selgitus

Katastroofi on vaja määratleda, sest see võimaldab mõõta iga katastroofi ulatust ja 
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raskusastet. Lisaks on inimesed, kelle normaalsed elutingimused on ükskõik mis liiki 
katastroofi tõttu kas majanduslikult või füüsiliselt muutunud, alati ohvrid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 1

(1) Katastroofide ja ulatuslike 
kriisiolukordade korral peaks ühendus 
näitama üles oma solidaarsust liikmesriikide 
ja asjaomase elanikkonna suhtes, andes 
finantsabi, et aidata kaasa tavapäraste 
elutingimuste kiirele taastamisele 
kahjustatud piirkondades, ja andes 
rahaliseks hüvitiseks panuse 
terroriohvritele.

(1) Katastroofide ja ulatuslike 
kriisiolukordade korral peaks ühendus 
näitama üles oma solidaarsust liikmesriikide 
ja asjaomase elanikkonna suhtes, andes 
finantsabi, et aidata kaasa tavapäraste 
elutingimuste kiirele taastamisele 
kahjustatud piirkondades, ja andes panuse 
terrorismiohvritele rahalise hüvitise 
maksmisse, mitte asendades pädevaid era-
ja riigiasutusi.

Or. fr

Selgitus

ELi solidaarsus ei tohiks olla liikmesriikide jõupingutuste ega kindlustuse aseaine, vaid see 
peaks järgima lähimuspõhimõtet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 1 a (uus)

(1 a) Solidaarsusfond võimaldab ühendusel 
tegutseda katastroofide või ulatuslike 
kriisiolukordade korral. Samuti aitab see 
oluliselt kaasa ühenduse võimalusele 
tegutseda tõhusamalt ja sihipärasemalt 
valdkondades, kus kodanikud seda ootavad. 
Seetõttu on vaja tagada fondi rahastamine 
kooskõlas selle tegevusulatusega, et 
ühendus saaks igas olukorras jätkuvalt 
laiendada tegevusulatust vastavalt 
kodanike ootustele. See tähendab, et 
ühendusel peab selgelt määratletud 
tegevusvaldkondades olema piisavaid 
vahendeid ka kõige suurema kriisi aastatel.
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Or. pt

Selgitus

Muudatusettepanek tugevdab solidaarsusfondi olemust, mis võimaldab ühendusel 
katastroofide ja ulatuslike kriisiolukordade korral tegutseda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 2

(2) Ühendus peaks üles näitama solidaarsust 
ka Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimisi 
pidavate riikidega.

(2) Ühendus peaks üles näitama solidaarust 
ka Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimisi 
pidavate riikidega, mistõttu on vajalik 
sätestada mingi muu erakordne 
mehhanism, mis võimaldab liidul katta 
katastroofist tingitud vajadusi.

Or. es

Selgitus

Kuigi viimastel aastatel saadud taotluste rahaline kate on olnud piisav, on kaheldav, kas 
sellest piisab katastroofi, näiteks maavärina, tagajärjel tekkinud vajaduste rahuldamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 18
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 2012/20021, võimaldab 

(3) Katastroofe või ulatuslikke kriisiolukordi 
põhjustavad tavaliselt looduslikud, 
tööstuslikud ja tehnoloogilised õnnetused.
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 2012/20022, 
võimaldab ühendusel aidata mobiliseerida 
kahju kandnud inimeste esmavajadusi 
täitvad hädaabiteenistused ning kiiresti 

  
1 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
2 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
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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.

taastada kahjustatud olulise tähtsusega 
infrastruktuur, et katastroofi tõttu 
kannatanud piirkondades saaks jätkuda 
majandustegevus ja ühiskonna toimimine. 
Ent kuna fondi kohaldamisala on piiratud 
peamiselt loodusõnnetustega, siis peaks 
ühenduse käsutuses olema ka mõistlik ja 
paindlik instrument, mis võimaldab 
ühendusel edastada selge sõnum 
kodanikele, kes on kahju kannatanud 
suurtes hädaolukordades nagu 
terrorirünnakutes.

Or. es

Selgitus

Tänapäeval peaks liit rohkem kui kunagi varem oma tegevustes olema kodanikele nii lähedal 
kui võimalik. Inimesed, kelle normaalsed elutingimused on ükskõik mis liiki intsidendi või 
katastroofi tõttu kas majanduslikult või füüsiliselt muutunud, on alati ohvrid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Luis Manuel Capoulas Santos

Muudatusettepanek 19
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 2012/20021, 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 

(3) Katastroofe või ulatuslikke kriisiolukordi 
võivad põhjustada otseselt laastavad 
loodusõnnetused (nagu üleujutused ja 
metsatulekahjud) või aeglaselt arenevad 
looduslikud mõjud (nagu põud),
tööstuslikud ja tehnoloogilised õnnetused, 
sealhulgas merereostus ja kiirgusohud või 
hädaolukorrad rahvatervise valdkonnas, 
täpsemalt ametlikult välja kuulutatud 
gripipandeemia 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 2012/20022, 
võimaldab ühendusel aidata mobiliseerida 
inimeste esmavajadusi täitvad 

  
1 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
2 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
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kohaldamisala on piiratud siiski vaid
loodusõnnetustega. Tuleks luua ka säte, mis 
võimaldab ühendusel tegutseda ka mitte-
looduslikul põhjusel tekkinud 
kriisiolukorras.

hädaabiteenistused ning kiiresti taastada 
kahjustatud olulise tähtsusega infrastruktuur, 
et katastroofi tõttu kannatanud piirkondades 
saaks jätkuda majandustegevus. Kõnealuse 
fondi kohaldamisala on piiratud siiski 
peamiselt loodusõnnetustega. Tuleks luua ka 
säte, mis võimaldab ühendusel tegutseda ka 
mittelooduslikul põhjusel tekkinud 
kriisiolukorras.

Or. pt

Selgitus

Loodusõnnetuse määratluse puudumisel näib õige selgitada kõige sagedamini korduvaid 
olukordi. Peame mõtlema ka aeglaselt arenevatele loodusõnnetustele nagu põuale 
reageerimise võimele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Luis Manuel Capoulas Santos

Muudatusettepanek 20
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 2012/20021, 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

(3) Katastroofe või ulatuslikke kriisiolukordi 
võivad põhjustada looduslikud, tööstuslikud 
ja tehnoloogilised õnnetused, sealhulgas 
merereostus ja kiirgusohud või 
hädaolukorrad rahvatervise valdkonnas, 
täpsemalt ametlikult välja kuulutatud 
gripipandeemia 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 2012/20022, 
võimaldab ühendusel aidata mobiliseerida 
inimeste esmavajadusi täitvad 
hädaabiteenistused ning kiiresti taastada 
kahjustatud olulise tähtsusega infrastruktuur, 
aga ka säilitada kahjustatud 
tootmispotentsiaal, pöörates erilist 

  
1 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
2 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
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loodusõnnetustega. Tuleks luua ka säte, mis 
võimaldab ühendusel tegutseda ka mitte-
looduslikul põhjusel tekkinud 
kriisiolukorras.

tähelepanu geneetiliselt ja reproduktiivselt 
väärtuslikele kariloomadele, et katastroofi 
tõttu kannatanud piirkondades saaks jätkuda 
majandustegevus. Kõnealuse fondi 
kohaldamisala on piiratud siiski peamiselt
loodusõnnetustega. Tuleks luua ka säte, mis 
võimaldab ühendusel tegutseda ka 
mittelooduslikul põhjusel tekkinud
kriisiolukorras.

Or. pt

Selgitus

Loodusõnnetuse määratluse puudumisel näib õige selgitada kõige sagedamini korduvaid 
olukordi. Peame mõtlema ka aeglaselt arenevatele loodusõnnetustele nagu põuale 
reageerimise võimele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 21
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 2012/20021, 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-

(3) Katastroofe või ulatuslikke kriisiolukordi 
võivad põhjustada looduslikud, tööstuslikud 
ja tehnoloogilised õnnetused, sealhulgas 
merereostus ja kiirgusohud või 
hädaolukorrad rahvatervise valdkonnas, 
täpsemalt ametlikult välja kuulutatud 
gripipandeemia, terroriaktid, tulekahju, 
põud või üleujutus. 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 2012/20022, 
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 

  
1 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
2 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
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looduslikul põhjusel tekkinud 
kriisiolukorras.

peamiselt loodusõnnetustega. Tuleks luua ka 
säte, mis võimaldab ühendusel tegutseda ka 
mittelooduslikul põhjusel tekkinud 
kriisiolukorras, mille eest vastutajat ei ole 
võimalik piisavalt tuvastada.

Or. pt

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kaasata kõik võimalikud loodusõnnetuste liigid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alfonso Andria

Muudatusettepanek 22
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 2012/20021, 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) Ulatuslikke keskkonna-, tööstus- ja 
tehnoloogilisi katastroofe võivad põhjustada 
looduslikud või inimeste algatatud 
õnnetused, sealhulgas merereostus ja 
kiirgusohud või hädaolukorrad rahvatervise 
valdkonnas, täpsemalt ametlikult välja 
kuulutatud gripipandeemia 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 2012/20022, 
võimaldab ühendusel aidata mobiliseerida 
inimeste esmavajadusi täitvad 
hädaabiteenistused ning kiiresti taastada 
kahjustatud olulise tähtsusega infrastruktuur, 
et katastroofi tõttu kannatanud piirkondades 
saaks jätkuda majandustegevus. Kõnealune 
fond on mõeldud siiski peamiselt 
loodusõnnetuste puhuks. Tuleks luua ka 
säte, mis võimaldab ühendusel tegutseda ka 
mittelooduslikul põhjusel tekkinud 
kriisiolukorras.

Or. it

  
1 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
2 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
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Selgitus

Vahet tuleks teha keskkonnakatastroofidel ning erinevate põhjuste ja mõjudega 
kriisiolukordadel. Lisaks võib loodusõnnetuse mõiste olla eksitav, kuna see jätaks määruse 
rakendusalast välja kõik sellised olukorrad, näiteks enamik metsatulekahjusid, mis ei teki 
looduslikel põhjustel, vaid inimese pahatahtlikkuse või süü tõttu. Eelistatavam oleks kasutada 
väljendit „keskkonnakatastroofid”, mis viitab pigem katastroofi mõjule, mitte põhjustele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Muudatusettepanek 23
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, 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 ulatuslikke kriisiolukordi 
võivad põhjustada looduslikud, tööstuslikud 
ja tehnoloogilised õnnetused, sealhulgas 
merereostus ja kiirgusohud või 
hädaolukorrad rahvatervise valdkonnas, 
täpsemalt ametlikult välja kuulutatud 
gripipandeemia. 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 2012/20028, 
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 
peamiselt loodusõnnetustega. Tuleks luua ka 
säte, mis võimaldab ühendusel tegutseda ka 
mittelooduslikul põhjusel tekkinud 
kriisiolukorras.

Or. en

Selgitus

Fondi piiratud rahalisi vahendeid ja sõna „terrorism” ebamäärasust arvestades tuleks fondi 
rahalist abi kasutada vaid katastroofide ja ulatuslike kriisiolukordade tagajärjel tekkinud 
kahjude leevendamiseks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Simon Busuttil

Muudatusettepanek 24
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, 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 ulatuslikke kriisiolukordi 
võivad põhjustada looduslikud, tööstuslikud 
ja tehnoloogilised õnnetused, sealhulgas 
merereostus ja kiirgusohud, hädaolukorrad
rahvatervise valdkonnas või 
terrorirünnakud. 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, 
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 
peamiselt loodusõnnetustega. Tuleks luua ka 
säte, mis võimaldab ühendusel tegutseda ka 
mittelooduslikul põhjusel tekkinud 
kriisiolukorras.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés 
Ayala Sender ja Miguel Angel Martínez Martínez

Muudatusettepanek 25
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 

(3) Katastroofe või ulatuslikke kriisiolukordi 
võivad põhjustada looduslikud, tööstuslikud 
ja tehnoloogilised õnnetused, sealhulgas 
merereostus, üleujutused, tulekahjud, põud, 
külm ja kiirgusohud või hädaolukorrad
rahvatervise valdkonnas, täpsemalt 
ametlikult välja kuulutatud gripipandeemia,
või terroriaktid. Olemasolevate 
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riskiennetusmeetmeid ja kahjustatud 
infrastruktuuri parandustöid. Euroopa Liidu 
solidaarsusfond, mis loodi nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 2012/20021, 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.

majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
alaste vahendite abil on võimalik 
finantseerida riskiennetusmeetmeid ja 
kahjustatud infrastruktuuri parandustöid. 
Euroopa Liidu solidaarsusfond, mis loodi 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 2012/20022, 
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 
peamiselt loodusõnnetustega. Tuleks luua ka 
säte, mis võimaldab ühendusel tegutseda ka 
mittelooduslikul põhjusel tekkinud 
kriisiolukorras.

Or. es

Selgitus

Arvestades põua ja külma poolt põllumajandussektorile tekitatava kahju ulatust ja olemust 
ning pikaajalise mõju ulatust vastavate piirkondade majandusele, tuleb pidada neid tõsisteks 
loodusõnnetusteks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pedro Guerreiro

Muudatusettepanek 26
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 2012/20023, võimaldab 

(3) Katastroofe või ulatuslikke kriisiolukordi 
võivad põhjustada looduslikud, tööstuslikud 
ja tehnoloogilised õnnetused, sealhulgas 
merereostus ja kiirgusohud või 
hädaolukorrad rahvatervise valdkonnas, 
täpsemalt ametlikult välja kuulutatud 
gripipandeemia või terroriaktid. 
Olemasolevate majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse alaste vahendite abil on 
võimalik finantseerida riskiennetusmeetmeid 
ja kahjustatud infrastruktuuri parandustöid. 
Euroopa Liidu solidaarsusfond, mis loodi 

  
1 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
2 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
3 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
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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.

nõukogu määrusega (EÜ) nr 2012/20021, 
võimaldab ühendusel aidata mobiliseerida 
inimeste esmavajadusi täitvad 
hädaabiteenistused ning kiiresti taastada 
kahjustatud olulise tähtsusega infrastruktuur, 
et katastroofi tõttu kannatanud piirkondades 
saaks jätkuda majandustegevus ja toimida 
tööhõive. Kõnealuse fondi kohaldamisala on 
piiratud siiski peamiselt loodusõnnetustega. 
Tuleks luua ka säte, mis võimaldab 
ühendusel tegutseda ka mittelooduslikul
põhjusel tekkinud kriisiolukorras.

Or. pt

Selgitus

Kannatada saanud piirkondade puhul on vaja rõhutada tööhõiveküsimust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sérgio Marques

Muudatusettepanek 27
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Solidaarsusfondi esimeste 
kohaldamisaastate jooksul saadud 
kogemused näitavad, et selle kohaldamist 
loodusõnnetuste korral on vaja täpsustada. 
Sellistel puhkudel on rahalist abi vaja nii 
kiiresti arenevate ja kohe määratletavate 
katastroofide (nagu maavärinate, 
üleujutuste ja metsatulekahjude) kui ka 
aeglaselt arenevate või pidevalt halvenevate 
olukordade tulemusel tekkinud 
katastroofide (nagu tõsise või äärmusliku 
põua või epideemia) korral. Selline liigitus 
õigustab ka (eriti viimasel juhul) sündmuse 
katastroofiks liigitamise hetke määratluse 
lisamist määrusesse ning abikõlblikkuse 
eeskirjade muutmist, et arvestada 
probleemi keskmes oleva sündmuse 
omadusi, tugevust ja kestust, tagades nii, et 
abi katab iga liiki katastroofi korral 
võetavad erimeetmed.

    
1 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
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Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 28
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Rahalist abi tuleb anda nii kiiresti 
arenevate ja kohe määratletavate 
katastroofide (nagu maavärinate, 
üleujutuste ja metsatulekahjude) kui ka 
aeglaselt arenevate või pidevalt halvenevate 
olukordade tulemusel tekkinud 
katastroofide (nimelt tõsise või äärmusliku 
põua või epideemia) korral. Selline liigitus 
õigustab ka sündmuse katastroofiks 
liigitamise hetke määratluse lisamist 
määrusesse ning abikõlblikkuse eeskirjade 
muutmist, et arvestada probleemi keskmes 
oleva sündmuse omadusi, tugevust ja 
kestust, tagades nii, et abi katab iga liiki 
katastroofi korral võetavad erimeetmed.

Or. pt

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on määratleda sündmuse katastroofiks liigitamise hetk, et 
muuta abikõlblikkuse kriteeriume.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 29
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Fondist peaks andma abi rahva tervist 
ähvardavate ohtude korral, mille tagajärjed 
võivad ületada liikmesriikide piire.

Or. el
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jamila Madeira

Muudatusettepanek 30
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Ühenduse abi on vaja anda mitte 
ainult kiiresti arenevate ja kohe 
määratletavate katastroofide, vaid ka 
aeglaselt arenevate või pidevalt halvenevate 
olukordade tulemusel tekkinud 
katastroofide, nagu näiteks põua, korral. 

Or. pt

Selgitus

Maavärina, üleujutuse või tulekahju korral ei ole otsese kahju hindamine raske. Ent põua 
puhul võib see võtta palju rohkem aega, kuna tekitatud kahju, mis on sama tõsine, on lühikese 
aja jooksul raske kindlaks teha.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés 
Ayala Sender ja Miguel Angel Martínez Martínez

Muudatusettepanek 31
Põhjendus 5

(5) Lähimuspõhimõtte kohaselt peaks 
kõnealuse määruse alusel võetavat meedet 
kohaldatama üksnes katastroofide puhul. 
Need tuleks määratleda sõltuvalt 
valdkonnast.Siiski tuleks ka poliitilisi 
kaalutlusi teataval määral arvestada, et oleks 
võimalik reageerida ka juhtudel, mille puhul 
on tagajärjed küll väga tõsised, kuid need ei 
ole oma laadist tingituna mõõdetavad üksnes 
materiaalse kahjuna nagu kriisiolukordade 
korral tervishoiuvaldkonnas või terroriaktide 
korral. Arvesse võetakse konkreetset 
olukorda kõrvalistes või isoleeritud 
piirkondades nagu saartel ja 
äärepoolseimatel aladel.

(5) Lähimuspõhimõtte kohaselt peaks 
kõnealuse määruse alusel võetavat meedet 
kohaldatama üksnes katastroofide puhul. 
Need tuleks määratleda sõltuvalt 
valdkonnast. Siiski tuleks ka poliitilisi 
kaalutlusi teataval määral arvestada, et oleks 
võimalik reageerida ka juhtudel, mille puhul 
on tagajärjed küll väga tõsised, kuid need ei 
ole oma laadist tingituna mõõdetavad üksnes 
materiaalse kahjuna nagu iseäranis 
kriisiolukordade korral tervishoiuvaldkonnas 
ja terroriaktide korral. Samuti võiks fondist 
abi saada piirkonnad, mida on tabanud 
erakorralised katastroofid, eelkõige 
loodusõnnetused, mis on mõjutanud 
enamikku nende elanikkonnast ning millel 
on tõsised tagajärjed sealsetele 
elamistingimustele ja majanduslikule 
stabiilsusele. Arvesse võetakse konkreetset 
olukorda kõrvalistes või isoleeritud 
piirkondades nagu saartel ja 
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äärepoolseimatel aladel.

Or. es

Selgitus

Solidaarsusfondi olemasolev piirkondlik element on osutunud väga väärtuslikuks, 
võimaldades anda abi piirkondlike katastroofide korral, kui tekitatud kahju ei ulatu üldise 
lävendini, kuid kahjustatud piirkondade kahju on siiski suur. Seetõttu arvame, et piirkondlik 
element peaks uues määruses säilima.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 32
Põhjendus 5

(5) Lähimuspõhimõtte kohaselt peaks 
kõnealuse määruse alusel võetavat meedet 
kohaldatama üksnes katastroofide puhul. 
Need tuleks määratleda sõltuvalt 
valdkonnast. Siiski tuleks ka poliitilisi 
kaalutlusi teataval määral arvestada, et 
oleks võimalik reageerida ka juhtudel, mille 
puhul on tagajärjed küll väga tõsised, kuid 
need ei ole oma laadist tingituna 
mõõdetavad üksnes materiaalse kahjuna 
nagu kriisiolukordade korral 
tervishoiuvaldkonnas või terroriaktide 
korral. Arvesse võetakse konkreetset 
olukorda kõrvalistes või isoleeritud 
piirkondades nagu saartel ja 
äärepoolseimatel aladel. 

(5) Lähimuspõhimõtte kohaselt peaks 
kõnealuse määruse alusel võetavat meedet 
kohaldatama üksnes katastroofide puhul. 
Need tuleks määratleda sõltuvalt 
valdkonnast. Terrorirünnaku korral peaks 
ühendus reageerima ka juhtudel, kui 
materiaalne kahju ei ulatu küll fondi 
kasutuselevõtu lävendini, kuid rünnaku 
tagajärjed on nii tõsised, et ühenduse 
solidaarsus on hädavajalik. Tugevdatud 
partnerluse alusel võetakse arvesse 
konkreetset olukorda kõrvalistes või 
isoleeritud piirkondades nagu saartel ja 
äärepoolseimatel aladel. 

Or. pt

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas raportööri sõnastusega ja selle eesmärk on täpsustada, 
kuidas ühendus peaks reageerima terroriaktide tõttu tekkinud äärmuslikes olukordades, võttes 
samas kohaselt arvesse suhteid ühenduse ning saarte, kõrvaliste, eraldatud ja äärealade 
vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alfonso Andria

Muudatusettepanek 33
Põhjendus 5
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(5) Lähimuspõhimõtte kohaselt peaks 
kõnealuse määruse alusel võetavat meedet 
kohaldatama üksnes katastroofide puhul. 
Need tuleks määratleda sõltuvalt 
valdkonnast. Siiski tuleks ka poliitilisi 
kaalutlusi teataval määral arvestada, et 
oleks võimalik reageerida ka juhtudel, mille 
puhul on tagajärjed küll väga tõsised, kuid 
need ei ole oma laadist tingituna 
mõõdetavad üksnes materiaalse kahjuna 
nagu kriisiolukordade korral 
tervishoiuvaldkonnas või terroriaktide 
korral. Arvesse võetakse konkreetset 
olukorda kõrvalistes või isoleeritud 
piirkondades nagu saartel ja 
äärepoolseimatel aladel.

(5) Lähimuspõhimõtte kohaselt peaks 
kõnealuse määruse alusel võetavat meedet 
kohaldatama üksnes katastroofide puhul. 
Komisjon peaks saama reageerida ka 
ulatuslikest kriisiolukordadest 
tervisevaldkonnas ja terroriaktidest tingitud 
olukordadele, mille mõju ei ole mõõdetav
üksnes materiaalse kahjuna, kuid mis 
nõuavad kiiret ja sidusat ühenduse 
solidaarsuse demonstratsiooni. Arvesse 
võetakse konkreetset olukorda kõrvalistes 
või isoleeritud piirkondades nagu saartel ja 
äärepoolseimatel aladel.

Or. it

Selgitus

Ei tundu soovitav nõustuda komisjoni liiga ebamäärase sõnastusega („poliitilisi kaalutlusi 
teataval määral arvestada”), sätestades, et komisjon saab fondi kasutada tervisevaldkonna 
kriiside ja terroriaktide korral.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Muudatusettepanek 34
Põhjendus 5

(5) Lähimuspõhimõtte kohaselt peaks 
kõnealuse määruse alusel võetavat meedet 
kohaldatama üksnes katastroofide puhul. 
Need tuleks määratleda sõltuvalt 
valdkonnast.Siiski tuleks ka poliitilisi
kaalutlusi teataval määral arvestada, et oleks 
võimalik reageerida ka juhtudel, mille puhul 
on tagajärjed küll väga tõsised, kuid need ei 
ole oma laadist tingituna mõõdetavad üksnes 
materiaalse kahjuna nagu kriisiolukordade 
korral tervishoiuvaldkonnas või 
terroriaktide korral. Arvesse võetakse 
konkreetset olukorda kõrvalistes või 
isoleeritud piirkondades nagu saartel ja 
äärepoolseimatel aladel.

(5) Lähimuspõhimõtte kohaselt peaks 
kõnealuse määruse alusel võetavat meedet 
kohaldatama üksnes katastroofide puhul.
Need tuleks määratleda sõltuvalt 
valdkonnast. Siiski tuleks ka poliitilist 
valikuvabadust teatud piiratud määral 
arvestada, et oleks võimalik reageerida ka 
juhtudel, mille puhul on tagajärjed küll väga 
tõsised, kuid need ei ole oma laadist 
tingituna mõõdetavad üksnes materiaalse 
kahjuna nagu iseäranis kriisiolukordade 
korral tervishoiuvaldkonnas.

Or. en
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Selgitus

ELi liikmesriikide kõiki piirkondi tuleb ELSFi raames rahalise abi andmisel kohelda võrdselt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Luis Manuel Capoulas Santos

Muudatusettepanek 35
Põhjendus 5

(5) Lähimuspõhimõtte kohaselt peaks 
kõnealuse määruse alusel võetavat meedet 
kohaldatama üksnes katastroofide puhul. 
Need tuleks määratleda sõltuvalt 
valdkonnast.Siiski tuleks ka poliitilisi 
kaalutlusi teataval määral arvestada, et oleks 
võimalik reageerida ka juhtudel, mille puhul 
on tagajärjed küll väga tõsised, kuid need ei 
ole oma laadist tingituna mõõdetavad üksnes 
materiaalse kahjuna nagu kriisiolukordade 
korral tervishoiuvaldkonnas või terroriaktide 
korral. Arvesse võetakse konkreetset 
olukorda kõrvalistes või isoleeritud 
piirkondades nagu saartel ja 
äärepoolseimatel aladel.

(5) Lähimuspõhimõtte kohaselt peaks 
kõnealuse määruse alusel võetavat meedet 
kohaldatama üksnes katastroofide puhul. 
Need tuleks määratleda sõltuvalt 
valdkonnast. Siiski tuleks ka poliitilisi 
kaalutlusi teataval määral arvestada, et oleks
võimalik reageerida ka juhtudel, mille puhul 
on tagajärjed küll väga tõsised, kuid need ei 
ole oma laadist tingituna mõõdetavad üksnes 
materiaalse kahjuna nagu iseäranis aeglaselt 
arenevate katastroofide korral nagu põud, 
kriisiolukordade korral tervishoiuvaldkonnas 
ja terroriaktide korral. Arvesse võetakse 
konkreetset olukorda kõrvalistes või 
isoleeritud piirkondades nagu saartel ja 
äärepoolseimatel aladel.

Or. pt

Selgitus

Kuna põud on aeglaselt arenev loodusõnnetus, mille tagajärjed on eriti tõsised, tuleks seda 
hinnata poliitilisi kriteeriume arvestades.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pedro Guerreiro

Muudatusettepanek 36
Põhjendus 5

(5) Lähimuspõhimõtte kohaselt peaks 
kõnealuse määruse alusel võetavat meedet 
kohaldatama üksnes katastroofide puhul. 
Need tuleks määratleda sõltuvalt 
valdkonnast.Siiski tuleks ka poliitilisi 
kaalutlusi teataval määral arvestada, et oleks 
võimalik reageerida ka juhtudel, mille puhul 

(5) Lähimuspõhimõtte kohaselt peaks 
kõnealuse määruse alusel võetavat meedet 
kohaldatama üksnes katastroofide puhul. 
Need tuleks määratleda sõltuvalt 
valdkonnast. Siiski tuleks ka poliitilisi 
kaalutlusi teatud piiratud määral arvestada, 
et oleks võimalik reageerida ka juhtudel, 



PE 369.847v01-00 18/63 AM\600565ET.doc
Freelance-tõlge

ET

on tagajärjed küll väga tõsised, kuid need ei 
ole oma laadist tingituna mõõdetavad üksnes 
materiaalse kahjuna nagu kriisiolukordade 
korral tervishoiuvaldkonnas või 
terroriaktide korral. Arvesse võetakse 
konkreetset olukorda kõrvalistes või 
isoleeritud piirkondades nagu saartel ja 
äärepoolseimatel aladel.

mille puhul on tagajärjed küll väga tõsised, 
kuid need ei ole oma laadist tingituna 
mõõdetavad üksnes materiaalse kahjuna. 
Arvesse võetakse konkreetset olukorda 
kõrvalistes või isoleeritud piirkondades nagu 
saartel ja äärepoolseimatel aladel.

Or. pt

Selgitus

Mainitud „teatud poliitilised kaalutlused” peaks kehtima kõikide määruses nimetatud 
katastroofide ja kriiside korral.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jamila Madeira

Muudatusettepanek 37
Põhjendus 5 a (uus)

(5 a) Solidaarsusfondi esimeste 
kohaldamisaastate jooksul saadud 
kogemused on välja toonud selle 
kohaldamisraskused aeglaselt arenevate 
katastroofide puhul. Seetõttu peab 
määruses olema taotluse abikõlblikuks 
muutumise hetke määratlus. Samuti on 
vajalik kiiremas korras muuta 
abikõlblikkuse eeskirju vastavalt probleemi 
keskmes oleva sündmuse omadustele, 
tugevusele ja kestusele, eriti, et tagada 
rahaline kate seda liiki katastroofide korral 
võetavatele erimeetmetele.

Or. pt

Selgitus

Maavärina, üleujutuse või tulekahju korral ei ole otsese kahju hindamine raske. Ent põua 
puhul võib see võtta palju rohkem aega, kuna tekitatud kahju, mis on sama tõsine, on lühikese 
aja jooksul raske kindlaks teha.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pedro Guerreiro

Muudatusettepanek 38
Põhjendus 5 a (uus)

(5 a) Et tagada sekkumine selliste 
katastroofide korral, mis on olulised, kuid 
ei vasta lävendi nõuetele, peab olema 
erandkorras võimalik anda abi juhtudel, 
kui mingi katastroofi tagajärjed mõjutavad 
konkreetse piirkonna suurema osa 
elanikkonna igapäevaelu tõsiselt ja 
kestvalt.

Or. pt

Selgitus

Samuti tuleb arvestada erakorraliste piirkondlike katastroofidega – vrd määrusega nr 
2012/2002.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pedro Guerreiro

Muudatusettepanek 39
Põhjendus 5 b (uus)

(5 b) Solidaarsusfondi esimeste 
kohaldamisaastate jooksul saadud 
kogemused näitavad, et selle kohaldamist 
loodusõnnetuste korral on vaja täpsustada. 
Sellistel puhkudel on rahalist abi vaja nii 
kiiresti arenevate ja kohe määratletavate 
katastroofide (nagu maavärinate, 
üleujutuste ja metsatulekahjude) kui ka 
aeglaselt arenevate või pidevalt halvenevate 
olukordade tulemusel tekkinud 
katastroofide (nagu tõsise või äärmusliku 
põua või epideemia) korral. Selline liigitus 
õigustab ka (eriti viimasel juhul) sündmuse 
katastroofiks liigitamise hetke määratluse 
lisamist määrusesse ning abikõlblikkuse 
eeskirjade muutmist, et arvestada 
probleemi keskmes oleva sündmuse 
omadusi, tugevust ja kestust, tagades nii, et 
abi katab iga liiki katastroofi korral 
võetavad erimeetmed.
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Or. pt

Selgitus

Võttes arvesse solidaarsusfondi kohaldamist alates 2002. aastast, on vaja eristada kiiresti 
arenevaid katastroofe, nagu üleujutus ja tulekahju, palju aeglasemalt levivatest, nagu põud 
või epideemia.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 40
Põhjendus 10

(10) Heaperemehelik finantsjuhtimine peab 
tagama, et ühendus oleks võimeline 
reageerima, kui ühel ja samal aastal toimub 
mitu katastroofi.

(10) Heaperemehelik finantsjuhtimine peab 
tagama, et ühendus oleks võimeline 
reageerima, kui üsna lühikese aja jooksul 
leiab aset mitu katastroofi.

Or. fr

Selgitus

Solidaarsusfond peab olema suuteline reageerima lühikeste vahedega toimuvate katastroofide 
tagajärgedele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Muudatusettepanek 41
Põhjendus 12

(12) Maksemehhanismid ja kõnealuse 
määruse alusel antavate toetuste kasutamine 
peaksid vastama olukorra pakilisusele. 
Seetõttu tuleks sätestada tähtaeg antud 
finantsabi kasutamiseks.

(12) Maksemehhanismid ja kõnealuse 
määruse alusel antavate toetuste kasutamine 
peaksid vastama olukorra pakilisusele.
Seetõttu tuleks asjaomaste liikmesriikide 
nõusolekul sätestada piisav tähtaeg antud 
finantsabi kasutamiseks.

Or. en

Selgitus

Maksemehhanismid ja määruse alusel antavate toetuste kasutamine peaksid vastama 
olukorra pakilisusele, järgides samas lähimus- ja hea finantsjuhtimise põhimõtet.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 42
Põhjendus 13

Abisaajariigil võib olla soovitav oma 
põhiseaduslike, institutsiooniliste, õiguslike 
ja finantssätete raames kaasata 
piirkondlikud või kohalikud asutused 
rakenduskokkulepete sõlmimisel ja 
kohaldamisel. Siiski peaks jääma 
abisaajariik vastutavaks toetuse rakendamise 
ja ühenduse abiga rahastatavate meetmete 
haldamise ja kontrollimise eest vastavalt 
nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusele 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust, (edaspidi 
„finantsmäärus“).

Vastavalt konkreetsetele põhiseaduslikele, 
institutsioonilistele, õiguslikele või 
finantssätetele kaasab abisaajariik 
rakenduskokkulepete sõlmimisse ja 
kohaldamisse piirkondlikud või kohalikud 
asutused. Siiski peaks jääma abisaajariik 
vastutavaks toetuse rakendamise ja ühenduse 
abiga rahastatavate meetmete haldamise ja 
kontrollimise eest vastavalt nõukogu 25. 
juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust (edaspidi „finantsmäärus“).

Or. pt

Selgitus

Piirkondlike ja kohalike tegelaste osalus rakenduskokkulepete sõlmimises ja haldamises on 
kokkulepitud eesmärkide kohaseks saavutamiseks olulise tähtsusega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 43
Põhjendus 13

(13) Abisaajariigil võib olla soovitav oma 
põhiseaduslike, institutsiooniliste, õiguslike 
ja finantssätete raames kaasata
piirkondlikud või kohalikud asutused 
rakenduskokkulepete sõlmimisel ja 
kohaldamisel. Siiski peaks jääma 
abisaajariik vastutavaks toetuse rakendamise 
ja ühenduse abiga rahastatavate meetmete 
haldamise ja kontrollimise eest vastavalt 
nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusele 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust, (edaspidi 
„finantsmäärus“).

(13) Vastavalt konkreetsetele 
põhiseaduslikele, institutsioonilistele, 
õiguslikele või finantssätetele peab 
abisaajariik kaasama rakenduskokkulepete 
sõlmimisse ja kohaldamisse piirkondlikud 
või kohalikud asutused. Siiski peaks jääma 
abisaajariik vastutavaks toetuse rakendamise 
ja ühenduse abiga rahastatavate meetmete 
haldamise ja kontrollimise eest vastavalt 
nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusele 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust (edaspidi 
„finantsmäärus“).
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Or. fr

Selgitus

Loodusõnnetuste mõju on oma olemuselt kohaliku tähtsusega ja lähimuspõhimõtet kohaselt 
arvesse võttes peaksid liikmesriigid kaasama abi rakendamisse asjaomased piirkondlikud ja 
kohalikud asutused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 44
Põhjendus 15

(15) Ühenduse meetmed ei tohiks 
vähendada kolmandate isikute vastutust, kes 
põhimõtte „saastaja maksab“ kohaselt 
kannavad esmajärjekorras vastutust enda 
tekitatud kahju eest, ega pidurdada 
ennetusabinõude kasutamist ei liikmesriigi 
ega ühenduse tasandil.

(15) Ühenduse meetmed ei tohiks vabastada
vastutusest kolmandaid isikuid, kes 
põhimõtte „saastaja maksab“ kohaselt 
kannavad esmajärjekorras vastutust enda 
tekitatud kahju eest, ega pidurdada 
ennetusabinõude kasutamist ei liikmesriigi 
ega ühenduse tasandil või asendada 
riiklikku või erakindlustust.

Or. fr

Selgitus

Solidaarsust ei tohi pidada teiste eraldiste aseaineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Muudatusettepanek 45
Põhjendus 21

(21) Käesoleva määruse alusel võetavatele 
solidaarsusmeetmetele tuleks ette näha 
tehniline abi, et komisjon saaks paremini 
hinnata talle esitatud taotlusi.

(21) Käesoleva määruse alusel võetavatele 
solidaarsusmeetmetele tuleks ette näha 
tehniline abi, et parandada liikmesriikide 
võimet esitada komisjonile ja teistele 
asjaomastele organitele kohaselt täidetud 
abitaotlus ning komisjoni võimet paremini 
hinnata talle esitatud taotlusi.

Or. en

Selgitus

Liikmesriik või liikmesriigid peaksid ise samuti suutma katta mõned oma tehnilise abi 
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kõlblikud kulutused seoses abitaotluse ettevalmistamisega, et maksta vajalike ekspertiiside 
eest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pedro Guerreiro

Muudatusettepanek 46
Põhjendus 23

(23) Käesolevat määrust tuleks kohaldada 
alates 2007.–2013. aasta finantsperspektiivi 
kohaldamise kuupäevast,

(23) Käesolevat määrust tuleks kohaldada 
alates kahekümnendast päevast pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Or. pt

Selgitus

Määrus peaks jõustuma pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Muudatusettepanek 47
Artikli 1 lõige 1

1. Luuakse Euroopa Liidu solidaarsusfond 
(edaspidi „fond“), mis võimaldab ühendusel 
reageerida katastroofidele, mis mõjutavad 
liikmesriike või Euroopa Liiduga 
liitumisläbirääkimisi pidavaid 
kandidaatriike, edaspidi „toetuskõlbulikud
riigid“.

1. Euroopa Liidu solidaarsusfond (edaspidi 
„fond“) luuakse selleks, et võimaldada
ühendusel reageerida katastroofidele või 
kriisiolukordadele, mis mõjutavad 
liikmesriike või Euroopa Liiduga 
liitumisläbirääkimisi pidavaid 
kandidaatriike, edaspidi „abikõlblikud
riigid“.

(Tõlkija märkus: sõna „toetuskõlbulikud” 
tuleks asendada sõnaga „abikõlblikud” 
läbivalt kogu KOM-teksti tõlkes.)

Or. en

Selgitus

Fondi piiratud rahalisi vahendeid ja sõna „terrorism” ebamäärasust arvestades tuleks fondi 
rahalist abi kasutada vaid katastroofide ja ulatuslike kriisiolukordade tagajärjel tekkinud 
kahjude leevendamiseks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bastiaan Belder

Muudatusettepanek 48
Artikli 1 lõige 1

1. Luuakse Euroopa Liidu solidaarsusfond 
(edaspidi „fond“), mis võimaldab ühendusel 
reageerida katastroofidele, mis mõjutavad 
liikmesriike või Euroopa Liiduga 
liitumisläbirääkimisi pidavaid 
kandidaatriike, edaspidi „toetuskõlbulikud 
riigid“.

1. Euroopa Liidu solidaarsusfond (edaspidi 
„fond“) luuakse selleks, et võimaldada
ühendusel reageerida liikmesriike (edaspidi 
„abikõlblikud riigid”) mõjutavatele 
katastroofidele, mis ei ole tekkinud inimeste 
tegematajätmise või hooletuse tõttu. 

Or. en

Selgitus

EL peaks üles näitama solidaarust juhtudel, kui muud abi andmise korda ei ole. Inimeste 
tegematajätmise või hooletuse tõttu tekkinud katastroofide puhul ei tohiks EL abi anda, kuna 
muud rahastamisallikad (nt kindlustus) on olemas. Kuna fondi üldeelarve jääb samaks, kuigi 
abikõlblikke riike on rohkem, peaks kandidaatriikidele antav abi piirduma vaid ülipakiliste 
olukordadega, et eelarvest jätkuks ühenduses aset leidvateks katastroofideks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 49
Artikli 1 lõige 1

1. Luuakse Euroopa Liidu solidaarsusfond 
(edaspidi „fond“), mis võimaldab ühendusel 
reageerida katastroofidele, mis mõjutavad 
liikmesriike või Euroopa Liiduga 
liitumisläbirääkimisi pidavaid 
kandidaatriike, edaspidi „toetuskõlbulikud
riigid“.

1. Euroopa Liidu solidaarsusfond (edaspidi 
„fond“) luuakse selleks, et võimaldada 
ühendusel reageerida katastroofidele, mis 
mõjutavad liikmesriike või nende piirkondi
või Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimisi 
pidavaid kandidaatriike, edaspidi 
„abikõlblikud riigid“.

Or. pt

Selgitus

Piirkondade kaasamine programmi tagab ühenduse piisava tähelepanu ja reageerimise 
ulatuslikele katastroofidele, mis võivad laastata kogu piirkonna majanduse.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Muudatusettepanek 50
Artikli 1 lõige 1 a (uus)

1 a. Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimisi 
pidav kandidaatriik võib fondist abi 
taotleda vaid siis, kui katastroof mõjutab 
kandidaatriigi ja mõne liikmesriigi vahel 
asuvat piiriülest ala maal või merel.

Or. en

Selgitus

Fondi piiratud rahalisi vahendeid ja sõna „terrorism” ebamäärasust arvestades tuleks fondi 
rahalist abi kasutada vaid katastroofide ja ulatuslike kriisiolukordade tagajärjel tekkinud 
kahjude leevendamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés 
Ayala Sender ja Miguel Angel Martínez Martínez

Muudatusettepanek 51
Artikli 1 lõike 2 punkt a

a) loodusõnnetused; a) loodusõnnetused, nagu üleujutused, 
põud, tulekahjud, maavärin, 
vulkaanipursked, külm, orkaanid või 
laviinid;

Or. es

Selgitus

Sobiks täpsustada, mida loodusõnnetuste all mõeldakse, et oleks selge, et põud, külm, 
orkaanid ja vulkaanipursked on üleujutuste, maavärinate ja tulekahjudega võrreldavad. See 
ei tohiks olla siiski suletud loetelu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 52
Artikli 1 lõike 2 punkt a

a) loodusõnnetused; a) loodusliku ja mitteloodusliku tekkega 
katastroofid;
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Or. pt

Selgitus

Kooskõlas komisjoni ettepanekuga (põhjendus 3) on selle muudatusettepaneku eesmärk 
kaasata nii loodusliku kui ka mitteloodusliku tekkega katastroofid, et tagada juriidiline 
sidusus kogu määruse ulatuses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alfonso Andria

Muudatusettepanek 53
Artikli 1 lõike 2 punkt a

a) loodusõnnetused; a) keskkonnakatastroofid;

Or. it

Selgitus

Loodusõnnetuse mõiste võib olla eksitav, kuna see jätaks määruse rakendusalast välja kõik 
sellised olukorrad, näiteks enamik metsatulekahjusid, mis ei teki looduslikel põhjustel, vaid 
inimese pahatahtlikkuse või süü tõttu. Eelistatavam oleks kasutada väljendit 
„keskkonnakatastroofid”, mis viitab pigem õnnetuse mõjule, mitte põhjustele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 54
Artikli 1 lõike 2 punkt b

b) tööstuslikud ja tehnoloogilised 
katastroofid;

b) tööstuslikud ja/või tehnoloogilised 
katastroofid;

Or. fr

Selgitus

Need kaks katastroofiliiki ei esine alati koos.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 55
Artikli 1 lõike 2 punkt c

c) häireolukorrad tervishoiuvaldkonnas; välja jäetud
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Or. es

Selgitus

See viimane punkt on lisatud seetõttu, et ei suudeta ette näha kõiki sündmusi ja mõjusid, mis 
peaksid kuuluma solidaarsusfondi kohaldamisalasse. See muudab otsustamise paindlikuks ja 
võimaldab kõikidel kodanikuühiskonna tegutsejatel taotleda fondist abi vastavalt kehtestatud 
korrale ja tingimustele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alfonso Andria

Muudatusettepanek 56
Artikli 1 lõike 2 punkt c

c) häireolukorrad tervishoiuvaldkonnas; c) gripipandeemia piiriületamisoht;

Or. it

Selgitus

Sõnastus „häireolukorrad tervishoiuvaldkonnas” on liiga ebamäärane. Fondi sekkumine 
peaks piirduma pandeemia kõige tõsisema olukorraga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 57
Artikli 1 lõike 2 punkt c

c) häireolukorrad tervishoiuvaldkonnas; c) hädaolukorrad rahvatervise valdkonnas, 
mille tagajärjed ulatuvad üle riigipiiride;

Or. el

Selgitus

Konkreetne abi tuleb ette näha rahvatervist puudutavateks olukordadeks, nagu epideemiad 
või gripipandeemia, mille tagajärjed võivad ületada liikmesriikide piire.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Muudatusettepanek 58
Artikli 1 lõike 2 punkt d

d) terroriaktid. välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Fondi piiratud rahalisi vahendeid ja sõna „terrorism” ebamäärasust arvestades tuleks fondi 
rahalist abi kasutada vaid katastroofide ja ulatuslike kriisiolukordade tagajärjel tekkinud 
kahjude leevendamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 59
Artikli 1 lõike 2 punkt d a (uus)

d a) muud operatsioonid avalikkuse 
huvides, mille eesmärk on taastada 
kahjustatud kogukondades ja piirkondades 
sotsiaalne ja majanduslik tavaolukord.

Or. es

Selgitus

See viimane punkt on lisatud seetõttu, et ei suudeta ette näha kõiki sündmusi ja mõjusid, mis 
peaksid kuuluma solidaarsusfondi kohaldamisalasse. See muudab otsustamise paindlikuks ja 
võimaldab kõikidel kodanikuühiskonna tegutsejatel taotleda fondist abi vastavalt paika 
pandud korrale ja tingimustele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alfonso Andria

Muudatusettepanek 60
Artikli 1 lõige 2 a

2 a. Kui jõustuvad konkreetsed õigusaktid 
rahvatervise valdkonna hädaolukordade 
või terroriaktidega tegelemiseks, 
eemaldatakse need kohe käesoleva määruse 
rakendusalast.

Or. it

Selgitus

Piisav reageerimine hädaolukordadele rahvatervise valdkonnas on kindlasti soovitav, kuid 
selleks on vaja vastavaotstarbelist finantsinstrumenti. Ent selleks paremini sobiva instrumendi 
loomiseni, ja et olla valmis hädaolukordadeks rahvatervise valdkonnas, on vaja ajutiselt ette 
näha võimalus kasutada sellistes olukordades solidaarsusfondi vahendeid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 61
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.

1. Käesoleva määruse tähenduses on 
tegemist katastroofiga, kui see põhjustab 
vähemalt ühes abikõlblikus riigis otsest 
kahju, mille hinnanguline summa ületab üks
miljard eurot (2007. aasta hindade alusel) 
või on üle 0,5% asjaomase riigi või 
piirkonna rahvamajanduse kogutulust. Kuid 
konkreetseid Euroopa Liidu eelarve 
asjaolusid ja rahalist tegelikkust arvestades 
luuakse fond alalise autonoomse fondina, 
millesse kantakse igal aastal kindel summa, 
millest aasta lõpuks kasutamata jäänud 
summad jäävad katastroofide jaoks reservi.

Or. es

Selgitus

Esimene osa selgitusi ei vaja. Mis puutub teise osasse, siis tuleks lävendi mõiste uuesti läbi 
vaadata eesmärgiga võimaldada abi andmist fondist kohandada katastroofis kannatanud 
koha vajadustele ja mõnede loodusnähtuste piirkondlikule mõõtmele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 62
Artikli 2 lõige 1

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.

1. Käesoleva määruse tähenduses on 
tegemist katastroofiga, kui see põhjustab 
vähemalt ühes abikõlblikus riigis otsest 
kahju, mille hinnanguline summa on 800 
miljonit eurot või enam (2007. aasta hindade 
alusel) või 0,4% või enam asjaomase riigi 
rahvamajanduse kogutulust.

Or. pt

Selgitus

Komisjoni poolt mitmes liikmesriigis solidaarsusfondi tõhususe teemal peetud avalikest 
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nõupidamistest selgub, et liikmesriikide peamised probleemid fondist raha taotlemisel on 
tingitud liiga karmidest abikõlblikkuse kriteeriumidest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bastiaan Belder

Muudatusettepanek 63
Artikli 2 lõige 1

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.

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

Or. en

Selgitus

Olemasoleva eelarve kontsentreerimiseks väga tõsiste katastroofide jaoks tuleb lävendeid 
tõsta. Kõrgemate lävendite puhul on võimalik anda piisavat abi kahju kannatanud 
liikmesriikidele, kes ise ei suuda katastroofile tõhusalt reageerida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sérgio Marques

Muudatusettepanek 64
Artikli 2 lõige 1

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.

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

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Muudatusettepanek 65
Artikli 2 lõige 1
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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.

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

Or. en

Selgitus

Kui abikõlblikus riigis aset leidnud sündmus ei vasta kvantitatiivsetele kriteeriumidele, et 
kvalifitseeruda katastroofiks, peaks komisjon fondist abi saamise taotluse hindamisel pidama 
nõu Euroopa Parlamendi vastavate komisjonidega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pedro Guerreiro

Muudatusettepanek 66
Artikli 2 lõige 1

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.

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

Or. pt

Selgitus

Samuti tuleb arvestada erakorraliste piirkondlike katastroofidega – vrd määrusega nr 
2012/2002.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 67
Artikli 2 lõige 1 a (uus)

1 a. Kui määruse artiklis 1 nimetatud 
kriteeriume ei täideta, on erakordselt 
ulatuslikus katastroofis kahju saanud 
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NUTS 2 ja NUTS 3 piirkonnad (määruse 
nr 1059/2003 tähenduses) erandkorras 
abikõlblikud, tingimusel, et loodusõnnetus 
on nii tohutute mõõtmetega, et mõjutab 
elanikkonna enamikku, kuna selle 
tagajärjed mõjutavad pikka aega ja tõsiselt 
igapäevaelu ja piirkonna majanduslikku 
stabiilsust. Selle lõike alusel antav rahaline 
abi aastas piirdub 7,5%ga fondi 
aastaeraldistest. Komisjon uurib hoolikalt 
kõiki selle lõike alusel esitatud taotlusi. 
Erilist tähelepanu pööratakse saartele, 
kõrvalistele, isoleeritud ja äärepoolsematele 
piirkondadele.

Or. pt

Selgitus

Kavandatav lisaraha tagaks vajaliku rahalise abi piirkondadele, mille majandusele 
katastroofid tõsist kahju tekitavad, aidates nii kaasa fondi üldiste eesmärkide saavutamisele 
kooskõlas lähimuspõhimõttega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Muudatusettepanek 68
Artikli 2 lõige 2

2. Isegi kui kvantitatiivseid kriteeriumeid ei 
täideta, võib komisjon erandlike ja 
nõuetekohaste tingimuste korral tunnistada, 
et toetuskõlbuliku riigi territooriumil on 
toimunud katastroof.

2. Isegi kui kvantitatiivseid kriteeriumeid ei 
täideta, võib komisjon erandlike ja 
õigustatud tingimuste korral pärast Euroopa 
Parlamendi vastavate komisjonidega 
nõupidamist tunnistada, et abikõlbliku riigi 
territooriumil on toimunud katastroof või 
ulatuslik kriisiolukord.

Or. en

Selgitus

Kui abikõlblikus riigis aset leidnud sündmus ei vasta kvantitatiivsetele kriteeriumidele, et 
kvalifitseeruda katastroofiks, peaks komisjon fondist abi saamise taotluse hindamisel pidama 
nõu Euroopa Parlamendi vastavate komisjonidega.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 69
Artikli 2 lõige 2

2. Isegi kui kvantitatiivseid kriteeriumeid ei 
täideta, võib komisjon erandlike ja 
nõuetekohaste tingimuste korral tunnistada, 
et toetuskõlbuliku riigi territooriumil on 
toimunud katastroof.

2. Isegi kui kvantitatiivseid kriteeriumeid ei 
täideta, võib komisjon erandlike ja 
õigustatud tingimuste korral pidada fondist 
abi saamiseks kõlbulikuks ka piirkondi, 
mida on tabanud erakorralised 
katastroofid, eelkõige loodusõnnetused, mis 
mõjutavad nende elanikkonna enamikku 
või nende arenguks olulisi 
majandussektoreid ning millel on tõsised 
tagajärjed piirkondade elamistingimustele 
ja majanduslikule stabiilsusele.

Or. es

Selgitus

Esimene osa selgitusi ei vaja. Mis puutub teise osasse, siis tuleks lävendi mõiste uuesti läbi 
vaadata eesmärgiga võimaldada abi andmist fondist kohandada katastroofis kannatanud 
koha vajadustele ja mõnede loodusnähtuste piirkondlikule mõõtmele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pedro Guerreiro

Muudatusettepanek 70
Artikli 2 lõige 2

2. Isegi kui kvantitatiivseid kriteeriumeid ei 
täideta, võib komisjon erandlike ja 
nõuetekohaste tingimuste korral tunnistada, 
et toetuskõlbuliku riigi territooriumil on 
toimunud katastroof.

2. Kui määruse artiklis 1 nimetatud 
kriteeriume ei täideta, võib erakordselt 
ulatuslikus katastroofis (eriti 
loodusõnnetuses) kahju saanud 
piirkondadele anda erandkorras fondist 
abi, kui katastroof mõjutab elanikkonna 
enamikku, kuna selle tagajärjed mõjutavad 
pikka aega ja tõsiselt igapäevaelu ja 
piirkonna majanduslikku stabiilsust. Selle 
lõike alusel antav rahaline abi aastas 
piirdub 7,5%ga fondi aastaeraldistest. 
Asutamislepingu artikli 299 lõike 2 alusel 
pööratakse erilist tähelepanu saartele, 
kõrvalistele, isoleeritud ja äärepoolsematele 
piirkondadele. Komisjon uurib hoolikalt 
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kõiki selle lõike alusel esitatud taotlusi. Kui 
kvantitatiivseid kriteeriumeid ei täideta, võib 
komisjon ka erandlike ja õigustatud
tingimuste korral tunnistada, et abikõlbliku
riigi territooriumil on toimunud katastroof.

Or. pt

Selgitus

Samuti tuleb arvestada erakorraliste piirkondlike katastroofidega – vrd määrusega nr 
2012/2002.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sérgio Marques

Muudatusettepanek 71
Artikli 2 lõige 2

2. Isegi kui kvantitatiivseid kriteeriumeid ei 
täideta, võib komisjon erandlike ja 
nõuetekohaste tingimuste korral 
tunnistada, et toetuskõlbuliku riigi 
territooriumil on toimunud katastroof.

2. Isegi kui kvantitatiivseid kriteeriume ei 
täideta, võib erakordselt ulatuslikus 
katastroofis (eriti loodusõnnetuses) kahju 
saanud piirkondadele anda erandkorras 
fondist abi, kui katastroof mõjutab 
elanikkonna enamikku, kuna selle 
tagajärjed mõjutavad pikka aega ja tõsiselt 
igapäevaelu ja piirkonna majanduslikku 
stabiilsust. Selle lõike alusel antav rahaline 
abi aastas piirdub 7,5%ga fondi 
aastaeraldistest. Asutamislepingu artikli 
299 lõike 2 alusel pööratakse erilist 
tähelepanu saartele, kõrvalistele, 
isoleeritud ja äärepoolsematele 
piirkondadele. Komisjon uurib hoolega 
kõiki selle lõike alusel esitatud taotlusi.

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Yiannakis Matsis

Muudatusettepanek 72
Artikli 2 lõige 2

2. Isegi kui kvantitatiivseid kriteeriumeid ei 
täideta, võib komisjon erandlike ja 
nõuetekohaste tingimuste korral tunnistada, 

2. Isegi kui kvantitatiivseid kriteeriumeid ei 
täideta, võib komisjon erandlike ja 
õigustatud tingimuste korral tunnistada, et 
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et toetuskõlbuliku riigi territooriumil on 
toimunud katastroof.

abikõlbliku riigi territooriumil on toimunud 
katastroof. Põua, külma, tulekahjude ja 
üleujutuste kordumise tõttu tekkinud 
loodusõnnetused, samuti uue reaalsuse –
kliimamuutuste – tõttu tekkinud 
katastroofid, mille mõjud on 
katastroofilised mitmete erialade esindajate 
ja riikide majanduse jaoks, tuleb samuti 
kaasata fondi rakendusalasse.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Claudio Fava ja Giovanni Pittella

Muudatusettepanek 73
Artikli 2 teine lõik

Isegi kui kvantitatiivseid kriteeriumeid ei 
täideta, võib komisjon erandlike ja 
nõuetekohaste tingimuste korral tunnistada, 
et toetuskõlbuliku riigi territooriumil on 
toimunud katastroof.

Isegi kui kvantitatiivseid kriteeriumeid ei 
täideta, võib komisjon erandlike ja 
õigustatud tingimuste korral tunnistada, et 
abikõlbliku riigi territooriumil on toimunud 
katastroof. Erandkorras võib fondist abi 
anda ka juhul, kui kvantitatiivseid 
kriteeriume ei täideta, kuid piirkonda on 
tabanud erakorraline katastroof, mis 
mõjutab elanikkonna enamikku, sest selle 
mõju elamistingimustele ja piirkonna 
majanduslikule stabiilsusele on tõsine ja 
kauakestev. 

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés 
Ayala Sender ja Miguel Angel Martínez Martínez

Muudatusettepanek 74
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

2 a. Samuti võivad fondist abi saada 
piirkonnad, mida on tabanud erakorralised 
katastroofid, eelkõige loodusõnnetused, mis 
mõjutavad nende elanikkonna enamikku 
või nende arenguks olulisi 
majandussektoreid ning millel on tõsised 
tagajärjed piirkondade elamistingimustele 
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ja majanduslikule stabiilsusele, kuid 
esimeses lõikes nimetatud kvantitatiivseid
kriteeriume ei täideta. Selle lõigu alusel 
antav rahaline abi aastas piirdub 7,5%ga 
fondi aastaeraldistest. Asutamislepingu 
artikli 299 lõikes 2 määratletud saartele, 
kõrvalistele, isoleeritud ja äärepoolsematele 
piirkondadele pööratakse erilist 
tähelepanu. Komisjon uurib väga hoolikalt 
kõiki selle lõike alusel talle esitatud 
taotlusi.

Or. es

Selgitus

Solidaarsusfondi olemasolev piirkondlik element on osutunud väga väärtuslikuks, 
võimaldades anda abi piirkondlike katastroofide korral, kui tekitatud kahju ei ulatu üldise 
lävendini, kuid kahjustatud piirkondade kahju on siiski suur. Seetõttu arvame, et see 
piirkondlik element peaks uues määruses säilima.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bastiaan Belder

Muudatusettepanek 75
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

2 a. Erandina võib fondist abi saada ka 
naaberliikmesriik või Euroopa Liiduga 
liitumisläbirääkimisi pidav kandidaatriik, 
kui teda on tabanud sama katastroof.

Or. en

Selgitus

Kuna fondi suurus on piiratud, on selle sekkumiste tõhustamise eesmärgil parem koondada 
olemasolevad vahendid eelkõige olemasolevate liikmesriikide jaoks. Kui sama katastroof 
tabab kandidaatriike, võivad nemadki fondist abi saada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margie Sudre

Muudatusettepanek 76
Artikli 2 teine lõik a (uus)

Erilist tähelepanu pööratakse 
asutamislepingu artikli 299 lõikes 2 
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määratletud saartele, kõrvalistele, 
isoleeritud ja äärepoolsematele 
piirkondadele.

Or. fr

Selgitus

See kehtiva solidaarsusfondi määruse artikli 2 säte peaks säilima, et toetada käesoleva 
määruseettepaneku põhjenduses 5 toodud viidet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Muudatusettepanek 77
Artikli 3 lõike 1 esimene lõik

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

1. Abikõlbliku riigi taotlusel võib komisjon 
anda fondist finantsabi toetusena, kui riigi 
territooriumil (maismaal ja/või merel) on 
toimunud katastroof või valitseb ulatuslik 
kriisiolukord.

Or. en

Selgitus

Rahalist abi tuleb anda igale abikõlblikule riigile, kui riigi territooriumil (nii maal kui ka 
merel) on toimunud katastroof või valitseb ulatuslik kriisiolukord.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 78
Artikli 3 lõike 1 esimene lõik

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

1. Abikõlbliku riigi taotlusel teeb komisjon 
ettepaneku anda fondist finantsabi 
toetusena, kui riigi territooriumil on 
toimunud katastroof.

Or. en

Selgitus

Komisjon teeb summa osas ettepaneku, mille peab kinnitama eelarvepädev asutus, et summat 
saaks kasutada.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Muudatusettepanek 79
Artikli 3 lõike 1 teine lõik

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.

Komisjon võib anda abi ka seda taotlenud 
abikõlblikule riigile, kellel on ühine 
maismaa- ja/või merepiir esimeses lõigus 
nimetatud liikmesriigiga ning keda on 
tabanud sama katastroof või ulatuslik 
kriisiolukord.

Or. en

Selgitus

Rahalist abi tuleb anda igale abikõlblikule riigile, kui riigi territooriumil (nii maal kui ka 
merel) on toimunud katastroof või valitseb ulatuslik kriisiolukord.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 80
Artikli 3 lõike 1 teine lõik

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.

Komisjon võib teha ettepaneku anda abi ka 
seda taotlenud abikõlblikule riigile, kellel on 
ühine piir esimeses lõigus nimetatud riigiga
ning keda on tabanud sama katastroof.

Or. en

Selgitus

Komisjon teeb summa osas ettepaneku, mille peab kinnitama eelarvepädev asutus, et summat 
saaks kasutada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 81
Artikli 3 lõige 1 a (uus)

1 a. Abikõlbliku riigi taotlusel võib 
komisjon anda fondist abi toetuse või 
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abina, kui selle riigi territooriumil 
ähvardab rahva tervist oht, mille tagajärjed 
võivad ulatuda üle piiride teistesse 
liikmesriikidesse.

Or. el

Selgitus

Konkreetne abi tuleb ette näha rahvatervist puudutavateks olukordadeks, nagu epideemiad 
või gripipandeemia, mille tagajärjed võivad ületada liikmesriikide piire.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach ja Alyn Smith

Muudatusettepanek 82
Artikli 3 lõige 2 a (uus)

2 a. Fondist antavat abi tuleb osaliselt 
kasutada samalaadse katastroofi kordumise 
vältimise meetmetele.

Or. en

Selgitus

Määruse alusel tehtavates operatsioonides tuleb tähelepanu pöörata ka asjaomaste 
katastroofide kordumise vältimisele suunatud meetmetele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pedro Guerreiro

Muudatusettepanek 83
Artikli 4 punkt a

a) olulised eriolukorra meetmed 
infrastruktuuri ja seadmete viivitamatuks 
töökorda seadmiseks energeetika, 
veevarustuse ja heitvee, 
telekommunikatsiooni, transpordi, meditsiini 
ja hariduse valdkonnas;

a) olulised hädaolukorra meetmed 
infrastruktuuri ja seadmete viivitamatuks 
töökorda seadmiseks energeetika, 
veevarustuse (vee ammutamise, 
veevarustuse, puhastamise ja jaotamise) ja 
heitvee, telekommunikatsiooni, transpordi, 
meditsiini ja hariduse valdkonnas, samuti 
kannatada saanud tootmistegevuse 
taastamist toetavate meetmete edendamine;

Or. pt
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Selgitus

Oluline on arvesse võtta ka kahjustada saanud tootmistegevuse taastamist toetavaid meetmeid 
ning täpsustada kõik veevarustusega seotud elemendid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jamila Madeira

Muudatusettepanek 84
Artikli 4 punkt a

a) olulised eriolukorra meetmed 
infrastruktuuri ja seadmete viivitamatuks 
töökorda seadmiseks energeetika, 
veevarustuse ja heitvee, 
telekommunikatsiooni, transpordi, meditsiini 
ja hariduse valdkonnas;

a) olulised hädaolukorra meetmed kiireks 
tegelemiseks loodusõnnetuste ja nende 
otseste mõjudega, samuti infrastruktuuri ja 
seadmete viivitamatuks töökorda seadmiseks 
energeetika, veevarustuse ja heitvee, 
telekommunikatsiooni, transpordi, meditsiini 
ja hariduse valdkonnas;

Or. pt

Selgitus

Tulekahjude korral on vaja enne hävinud infrastruktuuri taastamist anda kohest abi hävingu 
põhjuste kõrvaldamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 85
Artikli 4 punkt a a (uus)

a a) olulised hädaolukorra meetmed, mis 
on mõeldud tagama kohest 
joogiveevarustust (koguseliselt), eriti mis 
puutub hädaolukorra infrastruktuuri 
pinnavee ja põhjavee ammutamiseks ja/või 
kogumiseks või selle jaotamise tagamiseks 
alternatiivsete vahenditega;

– olulised hädaolukorra meetmed, mis on 
mõeldud tagama kohest inimtarbimiseks 
sobiva kvaliteediga joogiveega varustamist, 
eelkõige võttes kasutusele abinõusid, et 
kaitsta vee allikaid, parandada
puhastamissüsteeme ning tagada piisavad 
analüüsid ja kontroll;
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– tõsise või äärmusliku põua tõttu tekkinud 
erakordse veepuuduse olukorras 
hädaabieraldiste kasutuselevõtt, mis on 
mõeldud parandama vee kättesaadavust, et 
rahuldada elanikkonna toiduvajadusi;

– olulised hädaolukorra meetmed, et teha 
kiiresti ja piiratud aja jooksul 
kättesaadavaks inimesed, kes võitleksid 
metsatulekahjudega maal ja õhus;

Or. pt

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada õigusaktides nii olulise kaubaga nagu veega 
varustamine katastroofiolukordades, tagades oluliste hädaabimeeskondade ja tegevuste 
tõhusa koordineerimise ja rakendamise kahju kannatanud piirkondade kasuks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sérgio Marques

Muudatusettepanek 86
Artikli 4 punkt a a (uus)

a a) olulised hädaolukorra meetmed, mis 
on mõeldud tagama kohest 
joogiveevarustust, eriti mis puutub 
hädaolukorra infrastruktuuri pinnavee ja 
põhjavee ammutamiseks ja/või kogumiseks 
või selle jaotamise tagamiseks 
alternatiivsete vahenditega;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés 
Ayala Sender ja Miguel Angel Martínez Martínez

Muudatusettepanek 87
Artikli 4 punkt a a (uus)

a a) olulised hädaolukorra meetmed põua 
ja külma laastava mõju leevendamiseks;

Or. es
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Selgitus

Arvestades põua ja külma poolt põllumajandussektorile tekitatava kahju ulatust ja olemust 
ning pikaajalise mõju ulatust vastavate piirkondade majandusele, tuleb neid pidada tõsisteks 
loodusõnnetusteks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sérgio Marques

Muudatusettepanek 88
Artikli 4 punkt a a (uus)

a a) – olulised hädaolukorra meetmed, et 
teha kiiresti ja piiratud aja jooksul 
kättesaadavaks inimesed, kes võitleksid 
metsatulekahjudega maal ja õhus;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jamila Madeira

Muudatusettepanek 89
Artikli 4 punkt a a (uus)

a a) – tõsise või äärmusliku põua tõttu 
tekkinud erakordse veepuuduse olukorras 
hädaolukorra infrastruktuuriga 
varustamine, mis on mõeldud parandama 
vee kättesaadavust, et tagada ühe- ja 
mitmeaastaste põllumajanduskultuuride 
ellujäämine, mida on vaja elanikkonna 
toiduvajaduste rahuldamiseks;

Or. pt

Selgitus

Tõsise põua korral võib veeressurssidega seotud sekkumisvajadus kannatada saanud maa 
elanikkonna põhiliste toiduvajaduste rahuldamiseks olla väga oluline.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sérgio Marques

Muudatusettepanek 90
Artikli 4 punkt a b (uus)
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b a) – olulised hädaolukorra meetmed, mis 
on mõeldud tagama kohest inimtarbimiseks 
sobiva kvaliteediga joogiveega varustamist, 
eelkõige võttes kasutusele abinõusid, et 
kaitsta vee allikaid, edendada 
puhastussüsteeme ning tagada piisavad 
analüüsid ja kontroll;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sérgio Marques

Muudatusettepanek 91
Artikli 4 punkt a c (uus)

a c) – tõsise või äärmusliku põua tõttu 
tekkinud erakordse veepuuduse olukorras 
hädaabieraldiste kasutuselevõtt, mis on 
mõeldud parandama vee kättesaadavust, et 
rahuldada elanikkonna toiduvajadusi;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 92
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;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

See ei vaja selgitusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Luis Manuel Capoulas Santos

Muudatusettepanek 93
Artikli 4 punkt b
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b) viivitamatu meditsiiniabi ja meetmed, 
mis kaitsevad elanikkonda otseste ohtude 
eest tervisele, sealhulgas häireolukorras
kasutatud vaktsiini-, ravimi-, ravivahendite 
ja meditsiiniseadmete varude uuendamine;

b) meetmed, mis kaitsevad elanikkonda 
otseste ohtude eest tervisele, sealhulgas 
hädaolukorras kasutatud vaktsiini-, ravimi-, 
ravivahendite ja meditsiiniseadmete 
maksumus;

Or. pt

Selgitus

Fraas „viivitamatu meditsiiniabi” tuleks välja jätta, kuna selle kasutus peaks piirduma selle 
konkreetse valdkonnaga, mis on muudatusettepaneku 4 põhjus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 94
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 ja 
meetmed, mis kaitsevad elanikkonda otseste 
ohtude eest tervisele, sealhulgas igasuguse 
artikli 1 lõikes 2 nimetatud katastroofi tõttu 
tekkinud hädaolukorras kasutatud 
vaktsiini-, ravimi-, ravivahendite ja 
meditsiiniseadmete maksumus.

Or. en

Selgitus

Rahvatervise kaitseks mõeldud lühiajalised meetmed tuleb ette näha igasuguste 
hädaolukordade puhuks, olgu siis tegemist loodusõnnetuse, tööstusliku või tehnoloogilise 
katastroofiga, hädaolukorraga rahvatervise valdkonnas või terroriaktiga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 95
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/või ennetav meditsiiniabi 
ja meetmed, mis kaitsevad elanikkonda 
otseste ohtude eest tervisele, sealhulgas 
hädaolukorras kasutatud vaktsiini-, ravimi-, 
ravivahendite ja meditsiiniseadmete 
maksumus;
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Or. el

Selgitus

Meditsiiniabi võib olla viivitamatu, ent ka ennetav, nagu on tegemist epideemiate või 
gripiepideemia puhul. Abi ja toetus peaks katma rahvatervist puudutavaid olukordi, mille 
tagajärjed võivad ületada liikmesriikide piire, andes nii lisaväärtust liidu meetmetele ja 
poliitikale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pedro Guerreiro

Muudatusettepanek 96
Artikli 4 punkt d a (uus)

d a) – olulised hädaolukorra meetmed, et 
teha kiiresti piiratud aja jooksul 
kättesaadavaks inimesed, kes võitleksid 
metsatulekahjudega maal ja õhus;

Or. pt

Selgitus

Rahastada tuleks hädaabioperatsioone, mida on vaja, et teha kiiresti kättesaadavaks 
inimesed, kes võitleksid metsatulekahjudega maal ja õhus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 97
Artikli 4 punkt g

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Viivitamatu meditsiiniabi terroriaktide puhul on reguleeritud artikliga 4 b. Liikmesriigid 
vastutavad lühiajalise psühholoogilise ja sotsiaalse abi eest. Pikaajalist abi EL tagada ei saa 
ja see on pigem riiklike tagatissüsteemide pärusmaa.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Muudatusettepanek 98
Artikli 4 punkt g

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Fondi piiratud rahalisi vahendeid ja sõna „terrorism” ebamäärasust arvestades tuleks fondi 
rahalist abi kasutada vaid katastroofide ja ulatuslike kriisiolukordade tagajärjel tekkinud 
kahjude leevendamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 99
Artikli 4 punkt g

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

g) viivitamatu arstlik, psühholoogiline,
sotsiaalne ja rahaline abi terroriaktide 
otsestele ohvritele ja nende perekondadele.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jamila Madeira

Muudatusettepanek 100
Artikli 4 punkt g

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

g) arstlik, psühholoogiline ja sotsiaalne abi 
otsestele ohvritele ja nende perekondadele.

Or. pt

Selgitus

Selline abi on oluline kõikidele otsestele ohvritele, sõltumata katastroofi liigist.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pedro Guerreiro

Muudatusettepanek 101
Artikli 4 punkt g

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

g) arstlik, psühholoogiline ja sotsiaalne abi 
otsestele ohvritele ja nende perekondadele.

Or. pt

Selgitus

Sellist abi peavad saama üldiselt kõik määruses nimetatud katastroofide ja kriiside ohvrid (ja 
nende pered).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Luis Manuel Capoulas Santos

Muudatusettepanek 102
Artikli 4 punkt g

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

g) arstlik, psühholoogiline ja sotsiaalne abi 
otsestele ohvritele ja nende perekondadele.

Or. pt

Selgitus

Arstlikku, psühholoogilist ja sotsiaalset abi tuleb anda kõikide määruses nimetatud ulatuslike 
katastroofide ja kriiside ohvritele, mitte ainult terrorismiohvritele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés 
Ayala Sender ja Miguel Angel Martínez Martínez

Muudatusettepanek 103
Artikli 4 punkt g

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

g) arstlik, psühholoogiline ja sotsiaalne abi 
terroriaktide, loodusõnnetuste ja igasuguste 
teiste artikli 1 lõikes 2 määratletud 
sündmuste otsestele ohvritele ja nende 
perekondadele.
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Or. es

Selgitus

Arstlikku, sotsiaalset ja psühholoogilist abi tuleb anda kõikidele katastroofide ohvritele ja 
nende peredele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Yiannakis Matsis

Muudatusettepanek 104
Artikli 4 punkt g

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

g) arstlik, psühholoogiline ja sotsiaalne abi 
terroriaktide ja loodusõnnetuste otsestele 
ohvritele ja nende perekondadele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sérgio Marques

Muudatusettepanek 105
Artikli 4 punkt g

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

g) arstlik, psühholoogiline ja sotsiaalne abi 
otsestele ohvritele ja nende perekondadele.

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 106
Artikli 4 punkt g

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

g) arstlik, psühholoogiline ja sotsiaalne abi 
otsestele ohvritele ja nende perekondadele.

Or. pt
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Selgitus

Lingvistiline selgitus kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 5 lõike 1 punkti a kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alfonso Andria

Muudatusettepanek 107
Artikli 4 punkt g a (uus)

g a) muud tegevused avalikkuse huvides, 
mille eesmärk on normaliseerida 
kahjustatud elanikkondade ja/või 
piirkondade ühiskondlik ja majanduselu.

Or. it

Selgitus

Seda muudatusettepanekut õigustab asjaolu, et kõiki fondist abi nõudvaid katastroofiliike ja 
nende võimalikke mõjusid on võimatu ette näha, samuti soov sisse viia teatud paindlikkust 
väga spetsiifiliste juhtumite üle otsustamisse, kui ohtu võivad sattuda piirkonna sotsiaalne 
struktuur ja tootmissüsteem, kuna nendele tekitatud kahju ei ole võimalik hüvitada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Luis Manuel Capoulas Santos

Muudatusettepanek 108
Artikli 4 punkt g a (uus)

g a) abimeetmed, et säilitada kahju 
kannatanud piirkondades kariloomade 
geneetiline ja reproduktiivne potentsiaal.

Or. pt

Selgitus

Tõsise põua puhul ohustab söödapuudus kannatada saanud piirkondades kariloomade 
ellujäämist ning eelkõige suure geneetilise väärtusega tõukarja taastamine on väga aeglane 
ja raske, mistõttu on vaja lisada selline meede määruse alusel abikõlblike sekka.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 109
Artikli 4 punkt g a (uus)



PE 369.847v01-00 50/63 AM\600565ET.doc
Freelance-tõlge

ET

g a) tuletõrje- ja
metsataastamisoperatsioonid;

Or. es

Selgitus

See ei vaja selgitusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach ja 
Alyn Smith

Muudatusettepanek 110
Artikli 4 punkt g a (uus)

g a) asjaomaste katastroofide kordumise 
vältimise meetmed.

Or. en

Selgitus

Määruse alusel tehtavates tegevustes tuleb tähelepanu pöörata ka asjaomaste katastroofide 
kordumise vältimisele suunatud meetmetele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jamila Madeira

Muudatusettepanek 111
Artikli 4 punkt g a (uus)

g a) – olulised hädaolukorra meetmed, et 
teha kiiresti piiratud aja jooksul 
kättesaadavaks inimesed, kes võitleksid 
metsatulekahjudega maal ja õhus.

Or. pt

Selgitus

Abikõlblikud peaksid olema kulutused hädaabimeeskondadele, keda ametiasutused peavad 
metsatulekahjude korral katastroofiga võitlemiseks kohale tooma.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 112
Artikli 5 lõike 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. Abikõlblik riik võib nii kiiresti kui 
võimalik, kuid hiljemalt kümme nädalat
pärast katastroofi tekitatud algsest kahjust
ametiasutuste esmast teavitamist esitada 
komisjonile fondilt abi saamise taotluse, 
kuhu märgitakse kogu olemasolev teave 
ning muu hulgas järgmised andmed:

Or. en

Selgitus

Algne kahju võib mõnikord selle aeglase arengu tõttu märkamatuks jääda. Liikmesriikidel 
peab olema juriidiline kindlus, et kümne nädala jooksul esitatud tegelik esmane teatis on 
abikõlblik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 113
Artikli 5 lõike 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. Abikõlblik riik võib nii kiiresti kui 
võimalik, kuid hiljemalt kümme nädalat 
pärast katastroofi tekitatud esimest kahju 
esitada komisjonile fondilt abi saamise 
taotluse. Seda ajalimiiti võib pikendada 
kaheteistkümne kuuni, kui kahjud on 
tekkinud kohe mitte kokkuarvatavate 
mõjude kogunemise tagajärjel, nagu põua 
puhul. Esitada tuleb kogu olemasolev teave 
vähemalt järgneva kohta:

Or. es

Selgitus

Solidaarsusfondi määrus tekitab mõningaid probleeme teatud kliimanähtuste tekitatud 
mõjude kokkuarvamisel ettenähtud tähtaja jooksul.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 114
Artikli 5 lõige 1 a (uus)

1 a. Aeglaselt arenevate katastroofide, eriti 
põua või rahvatervise valdkonna 
hädaolukordade korral, pikendatakse 
eelmises lõikes nimetatud tähtaega kuue 
kuuni.

Or. pt

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on reageerida mitmete liikmesriikide kriitikale 
solidaarsusfondist abi taotlemise tähtaja lühiduse üle, pikendades tähtaega erijuhtudel, kui 
taotlusi ei ole võimalik varem esitada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sérgio Marques

Muudatusettepanek 115
Artikli 5 lõige 1 a (uus)

1 a. Aeglaselt arenevate katastroofide, eriti 
põua või rahvatervise valdkonna 
hädaolukordade korral, pikendatakse 
eelmises lõikes nimetatud tähtaega kuue 
kuuni.

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Luis Manuel Capoulas Santos

Muudatusettepanek 116
Artikli 5 lõige 1 a (uus)

1 a. Aeglaselt arenevate katastroofide, eriti 
põua või rahvatervise valdkonna 
hädaolukordade korral, pikendatakse 
eelmises lõikes nimetatud tähtaega kuue 
kuuni.

Or. pt
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Selgitus

Aeglaselt arenevate ulatuslike katastroofide korral on kohane anda fondist abi taotluste 
komisjonile esitamise tähtaja pikendust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pedro Guerreiro

Muudatusettepanek 117
Artikli 5 lõige 1 a (uus)

1 a. Aeglaselt arenevate katastroofide, eriti 
põua või rahvatervise valdkonna 
hädaolukordade korral, pikendatakse 
eelmises lõikes nimetatud tähtaega kuue 
kuuni.

Or. pt

Selgitus

Aeglaselt arenevate kotastroofide, nagu põua või rahvatervise valdkonna hädaolukordade 
jaoks, tuleks taotluste esitamise tähtaega pikendada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jamila Madeira

Muudatusettepanek 118
Artikli 5 lõige 1 a (uus)

1 a. Aeglaselt arenevate katastroofide, eriti 
põua või rahvatervise valdkonna 
hädaolukordade korral, pikendatakse 
eelmises lõikes nimetatud tähtaega kuue 
kuuni.

Or. pt

Selgitus

Põua puhul võib olla raske katastroofi ulatust lühikese aja jooksul hinnata, kuna see on 
loodusõnnetus, mis areneb aeglaselt ja selle tekitatud kahju saab hinnata alles teatud aja 
möödudes. Taotlused ei tohiks seetõttu teiste loodusõnnetuste jaoks sobiva lühikese tähtaja 
tõttu abikõlblikkust kaotada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés 
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Ayala Sender ja Miguel Angel Martínez Martínez

Muudatusettepanek 119
Artikli 5 lõike 1 punkt a

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

a) katastroofi tekitatud kahju ning selle mõju 
asjaomasele elanikkonnale ja majandusele
ning kultuuri-, loodus- ja 
keskkonnapärandile;

Or. es

Selgitus

Mõned sündmused ja loodusõnnetused tekitavad kahju, mida on kindla aja jooksul raske 
hinnata, eriti kui need on kestva iseloomuga, nagu pikemaajalise põua mõju. Sellised 
olukorrad kestavad kahjuks pikemat aega ja nende tekitatud kahju ei saa maksimaalselt 
kümne nädala jooksul selgelt määratleda. Seda nõuet tuleks seetõttu paindlikumaks muuta, et 
kahju kannatanud riik saaks koguda kokku kõik andmed, et esitada tõele vastavamad 
taotlused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 120
Artikli 5 lõike 1 punkt a

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

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

Or. en

Selgitus

Keskkonnakaitse on üks Euroopa Liidu ja eriti Euroopa Parlamendi prioriteete ning 
keskkonnakahjud peaksid olema üks peamine osa abikõlbliku riigi esitatud teabest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach ja 
Alyn Smith

Muudatusettepanek 121
Artikli 5 lõike 1 punkt b

b) artikli 4 kategooriates loetletud 
katastroofi korral võetavate asjakohaste 
meetmete arvestuslike kulude liigitus;

b) artikli 4 kategooriates loetletud 
katastroofi korral võetavate asjakohaste 
meetmete, kaasa arvatud kindlasti 
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asjaomase katastroofi vältimismeetmete,
arvestuslike kulude jaotus;

Or. en

Selgitus

Määruse alusel tehtavates tegevustes tuleb tähelepanu pöörata ka asjaomaste katastroofide 
kordumise vältimisele suunatud meetmetele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés 
Ayala Sender ja Miguel Angel Martínez Martínez

Muudatusettepanek 122
Artikli 5 lõike 1 teine lõik

Esimese alalõike punktis a esitatud teabe 
hulgas esitatakse katastroofi tekitatud otsese 
kogukahju hinnanguline summa.

Esimese lõigu punktis a esitatud teabe 
hulgas esitatakse katastroofi tekitatud otsese 
kogukahju hinnanguline summa.

Võttes arvesse pikaajalise ja kestva 
katastroofi nagu põua tekitatud kahjude 
hindamise raskust, lõdvendab komisjon 
liikmesriikide palvel kümnenädalast fondist 
abi taotlemise aega.

Or. es

Selgitus

Mõned sündmused ja loodusõnnetused tekitavad kahju, mida on kindla aja jooksul raske 
hinnata, eriti kui need on kestva iseloomuga, nagu pikemaajaline põud. Sellised olukorrad 
kestavad kahjuks pikemat aega ja nende tekitatud kahju ei saa maksimaalselt kümne nädala 
jooksul selgelt määratleda. Seda nõuet tuleks seetõttu paindlikumaks muuta, et kahju 
kannatanud riik saaks koguda kokku kõik andmed, et esitada tõele vastavamad taotlused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bastiaan Belder

Muudatusettepanek 123
Artikli 5 lõige 2 a (uus)

2 a. Iga aasta 1. oktoobril peab alles olema 
vähemalt üks neljandik fondi aastasest 
summast, et katta aasta lõpuni tekkivad 
vajadused.

Or. en
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Selgitus

Et mitte jätta aasta lõpus katastroofi all kannatanud riike piisava abita, peab teatud osa 
fondist olema kättesaadav kuni aasta lõpuni.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 124
Artikli 7 lõige 2

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 läbi viidud hindamise alusel järeldanud, et 
käesoleva määruse kohased abi andmise 
tingimused ei ole täidetud, teavitab ta 
vastavalt asjaomast riiki võimalikult kiiresti.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas lõikega 1.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pedro Guerreiro

Muudatusettepanek 125
Artikli 8 lõige 1

1. Kui komisjon on otsustanud, et fondist 
antakse finantsabi, esitab ta eelarvepädevale 
institutsioonile vajalikud ettepanekud 
kooskõlas artikli 7 lõikega 1 määratud 
summale vastavate assigneeringute 
heakskiitmiseks.

1. Kui komisjon on otsustanud, et fondist 
antakse finantsabi, esitab ta viivitamatult
eelarvepädevale institutsioonile vajalikud 
ettepanekud kooskõlas artikli 7 lõikega 1 
määratud summale vastavate assigneeringute 
heakskiitmiseks.

Or. pt

Selgitus

Komisjon peaks edastama rahalise abi taotluse viivitamatult eelarvepädevale 
organisatsioonile.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alfonso Andria

Muudatusettepanek 126
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

2 a. Vastava aasta jooksul fondi käsutuses 
olevad rahalised vahendid, mille kasutamist 
ei ole vastavalt lõikele 1 heaks kiidetud, 
koos vahenditega, mille kasutamine on 
vastavalt sellele lõikele heaks kiidetud, kuid 
mis on artikli 17 lõike 1 kohaselt 
tagastatud, kantakse üle järgmise aasta 
eelarvesse, et suurendada fondi käsutuses 
olevaid vahendeid.

Or. it

Selgitus

See praegu piiratud vahenditega finantsinstrument peab olema paindlikum, andes sellele 
rohkem rahalist autonoomsust ja võimaldades kasutamata vahendeid ühest aastast teise üle 
kanda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alfonso Andria

Muudatusettepanek 127
Artikli 9 lõige 1

1. Pärast toetuse otsuse vastuvõtmist maksab 
komisjon abisaajale riigile toetuse ühekordse 
maksena niipea, kui artikli 10 lõikes 1 
osutatud lepingule on alla kirjutatud.

1. Pärast toetuse otsuse vastuvõtmist maksab 
komisjon abisaajale riigile toetuse ühekordse 
maksena 15 päeva jooksul pärast seda, kui
artikli 10 lõikes 1 osutatud lepingule on alla 
kirjutatud.

Or. it

Selgitus

Hädaolukordades, kus kiire tegutsemine on väga oluline, peavad tähtajad olema selgelt paika 
pandud, et oleks võimalik kohe reageerida, kuigi keeruliste operatsioonide puhul peaks olema 
võimalik ka minimaalne paindlikkus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alfonso Andria

Muudatusettepanek 128
Artikli 9 lõige 2
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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 12 kuu jooksul alates 
artikli 10 lõikes 1 ette nähtud kokkuleppe 
allkirjastamise päevast ja igal juhul 
kaheksa kuu jooksul alates esimese 
kahjustuse päevast, et rahastada abikõlblikke
meetmeid, mis võetakse pärast katastroofi 
toimumise kuupäeva.

Or. it

Selgitus

Määruse eesmärk on reageerida vaid hädaolukordadele, et taastada normaalsed 
elamistingimused. Seetõttu peaks 12kuulisest hädaabist piisama. Lisaks sellele ei tohiks fondi 
kasutamise ajavahemik sõltuda liikmesriigi kontrolli alt väljas olevatest teguritest, nagu 
näiteks artikli 10 lõikes 1 ette nähtud kokkuleppe sõlmimisega viivitamisest. Samuti ei tohiks 
liikmesriigil lubada sihilikult viivitada artikli 10 lõikes 1 ette nähtud kokkuleppe sõlmimisega, 
et pikendada toetuse kasutamise aega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 129
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 
ametiasutuste esmasest teavitamisest 
katastroofi tekitatud algsetest kahjustusest, 
et rahastada abikõlblikke meetmeid, mis 
võetakse pärast seda kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 5 sissejuhatava osa muudatusega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 130
Artikli 9 lõige 2

2. Abisaaja riik kasutab toetuse ja sellelt 
saadud intressid 18 kuu jooksul alates 
esimesest kahjustusest, et rahastada 

2. Abisaaja riik kasutab toetuse ja sellelt 
saadud intressid 24 kuu jooksul alates 
esimesest kahjustusest, et rahastada 
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toetuskõlbulikke meetmeid, mis võetakse 
pärast seda kuupäeva.

abikõlblikke meetmeid, mis võetakse pärast 
seda kuupäeva.

Or. pt

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on soodustada vahendite tõhusat kasutamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Muudatusettepanek 131
Artikli 15 lõige 1

1. Kui artikli 8 alusel tehtava ettepaneku 
esitamise ajal selle aasta olemasolevatest 
rahalistest vahenditest ei piisa vajalikuks 
peetava finantsabi summa katmiseks, võib 
komisjon teha ettepaneku vahe 
rahastamiseks fondi järgmise aasta 
finantsassigneeringutest.

1. Kui artikli 8 alusel tehtava ettepaneku 
esitamise ajal selle aasta olemasolevatest 
rahalistest vahenditest ei piisa vajalikuks 
peetava finantsabi summa katmiseks, võib 
komisjon teha eelarve haldamisega 
tegelevale Euroopa Parlamendile 
ettepaneku vahe rahastamiseks fondi 
järgmise aasta finantsassigneeringutest.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendil peab enne komisjonile eelarve täitmisele heakskiidu andmist olema 
võimalus kontrollida ELi eelarve assigneeringute ülekandmist ühest aastast teise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Simon Busuttil

Muudatusettepanek 132
Artikli 15 lõige 1

1. Kui artikli 8 alusel tehtava ettepaneku 
esitamise ajal selle aasta olemasolevatest 
rahalistest vahenditest ei piisa vajalikuks 
peetava finantsabi summa katmiseks, võib 
komisjon teha ettepaneku vahe 
rahastamiseks fondi järgmise aasta 
finantsassigneeringutest.

1. Kui artikli 8 alusel tehtava ettepaneku 
esitamise ajal selle aasta olemasolevatest 
rahalistest vahenditest ei piisa vajalikuks 
peetava finantsabi summa katmiseks, 
rahastatakse vahe fondi järgmise aasta 
finantsassigneeringutest.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pedro Guerreiro

Muudatusettepanek 133
Artikli 15 lõige 2

2. Fondi iga-aastasest eelarve ülemmäärast 
tuleb katastroofi toimumise aastal ja 
järgmisel aastal igal juhul kinni pidada.

2. Fondi iga-aastasest eelarve ülemmäärast 
tuleb katastroofi toimumise aastal ja 
järgmisel aastal kinni pidada, välja arvatud 
erandjuhtudel.

Or. pt

Selgitus

Erakorraliste olukordadega tegelemiseks on vaja manööverdamisruumi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bastiaan Belder

Muudatusettepanek 134
Artikli 17 lõige 2 a (uus)

2 a. Kui abisaajariik ei ole pärast 
varasemat katastroofi võtnud ennetavaid 
meetmeid, millega oleks olnud võimalik 
katastroofi tagajärjel tekkinud kahju 
vähendada või ära hoida, nõuab komisjon 
abisaajariigilt osa või kogu saadud rahalise 
abi tagasimaksmist.

Or. en

Selgitus

Fondist saadav abi ei tohiks katastroofide kordumist vältivate või nende mõju vähendavate 
meetmete võtmist liikmesriikides takistada, vaid peaks seda pigem soodustama. Kui 
liikmesriigid ei ole ennetavaid meetmeid rakendanud, tingimusel, et nad oleksid seda võinud 
teha, tuleks nendele fondist antav abi üle vaadata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mirosław Mariusz Piotrowski ja Vladimír Železný

Muudatusettepanek 135
Artikli 18 lõige 1

1. Komisjoni algatusel võib 0,20
protsendilise ülempiiri raamides kõnealuse 
aasta rahalistest vahenditest kasutada fondi 

1. Komisjoni algatusel võib 
0,15protsendilise ülempiiri raamides 
kõnealuse aasta rahalistest vahenditest 
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käesoleva määruse rakendamiseks vajalike 
ettevalmistus-, järelevalve-, administratiivse 
ja tehnilise toe, auditi ja kontrollmeetmete 
rahastamiseks.

Need meetmed võetakse vastavalt 
finantsmääruse artikli 53 lõikele 2 ja mis 
tahes muudele kõnealuse määruse sätetele 
ning vastavalt eelarve kõnealuse vormi 
täitmise suhtes kohaldatavatele 
rakenduseeskirjadele.

Kõnealuste meetmete hulka kuuluvad 
ekspertaruanded, mis abistavad komisjoni 
taotluste hindamisel vastavalt artikli 5 
lõikele 2.

kasutada fondi käesoleva määruse 
rakendamiseks vajalike ettevalmistus-, 
järelevalve-, auditi ja kontrollmeetmete 
rahastamiseks.

Need meetmed võetakse vastavalt 
finantsmääruse artikli 53 lõikele 2 ja mis 
tahes muudele kõnealuse määruse sätetele 
ning vastavalt eelarve kõnealuse vormi 
täitmise suhtes kohaldatavatele 
rakenduseeskirjadele.

Or. en

Selgitus

Fondi rahalist abi ei tohiks kasutada määramatute administratiivülesannete rahastamiseks, 
vaid see tuleks koondada katastroofide tagajärjel tekkinud kahjude leevendamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 136
Artikkel 19

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 
kohaldamise 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 ning läbi viidud operatsioonide 
kohta.

Or. en

Selgitus

Aastaaruandes ei ole mitte ainult taotlused ja toetusotsused, seda võib kasutada ka 
lõpuleviidud operatsioonide lühikokkuvõttena. Tulevaste katastroofide korral võib liikmesriik 
kasutada seda mõistlike ja kasulike operatsioonide jaoks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pedro Guerreiro

Muudatusettepanek 137
Artikkel 21

Määrus (EMÜ) nr 2012/2002 tunnistatakse 
1. jaanuarist 2007 kehtetuks.
Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele 
käsitletakse viidetena käesolevale määrusele.

Määrus (EÜ) nr 2012/2002 tunnistatakse 
alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast kehtetuks. Viiteid kehtetuks 
tunnistatud määrusele käsitletakse viidetena 
käesolevale määrusele.

Or. pt

Selgitus

Määruse kehtima hakkamist tuleb arvestada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pedro Guerreiro

Muudatusettepanek 138
Artikkel 22

Taotluste suhtes, mille komisjon on saanud 
31. detsembril 2006 või enne seda 
kuupäeva, kohaldatakse jätkuvalt määrust 
(EÜ) nr 2012/2002.

Taotluste suhtes, mille komisjon on saanud 
määruse kehtetuks muutumise päeval või 
enne seda, kohaldatakse jätkuvalt määrust 
(EÜ) nr 2012/2002.

Or. pt

Selgitus

Määrust 2012/2002 tuleks kohaldada kuni kehtivuse lõppemise päevani.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pedro Guerreiro

Muudatusettepanek 139
Artikkel 23

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas. Määrust kohaldatakse alates 1. 
jaanuarist 2007. Käesolev määrus on 
tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav 
kõikides liikmesriikides.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas. Käesolev määrus on tervikuna 
siduv ja vahetult kohaldatav kõikides 
liikmesriikides.
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Or. pt

Selgitus

Määrus peaks kehtima hakkama pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.


