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Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus häälteenamus 
 **I koostöömenetlus (esimene lugemine) häälteenamus 
 **II koostöömenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise seisukoha 

heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise seisukoha 
tagasilükkamiseks või muutmiseks 

 *** nõusolekumenetlus parlamendi koosseisu enamus v.a EÜ 
asutamislepingu artiklites 105, 107, 161 ja 300 ja ELi lepingu 
artiklis 7 toodud juhtudel 

 ***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) häälteenamus 
 ***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise 

seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise 
seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks 

 ***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) häälteenamus ühise 
seisukoha heakskiitmiseks 

 
(Antud menetlus põhineb Euroopa Komisjoni poolt ette pandud õiguslikul 
alusel.) 
 

 
 

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud 

Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile paksus 
kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud tehnilistele 
osakondadele ja tähistab neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselgelt valed või 
puuduvad lõigud mõnes tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute 
puhul tuleb saada vastavate tehniliste osakondade nõusolek. 
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT 

nõukogu otsuse ettepaneku kohta, millega muudetakse nõukogu otsust 1999/847/EÜ 
ühenduse kodanikukaitsealase tegevusprogrammi pikendamiseks  
(KOM(2004)0512 – C6-0111/2004 – 2004/0162(CNS)) 

(Nõuandemenetlus) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2004)0251)1, 

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 308, vastavalt millele nõukogu konsulteeris 
parlamendiga (C6-0111/2004), 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51; 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2004); 

1. kiidab nõukogu ettepaneku heaks; 
 
2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti informeerida, kui ta kavatseb kõrvale kalduda 

Euroopa Parlamendi poolt heakskiidetud tekstist; 

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta; 

4. teeb parlamendi presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht 
nõukogule ja Euroopa Komisjonile. 

 

 

' 

 

 

 

 

                                                 
1 ELT C ... ELTs seni avaldamata. 
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SELETUSKIRI 

 
Nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 1999/847/EÜ ühenduse 
kodanikukaitsealase tegevusprogrammi pikendamiseks  
 
Praegune ühenduse kodanikukaitsealane tegevusprogramm lõpeb 31. detsembril 2004. 
Euroopa Komisjon teeb ettepaneku pikendada tegevusprogrammi kahe aasta võrra, alates 
jaanuarist 2005 kuni detsembrini 2006, et ei tekiks pausi praeguse programmi lõppemise ja 
uue õigusliku instrumendi kasutusele võtmise vahele.  
 
Oma ettepanekus palus Euroopa Komisjon suurendada eelarvet kodanikukaitsealase 
tegevusprogrammi jaoks 1,5 miljonilt eurolt (2004. a) 2,4 miljonile eurole aastas (aastateks 
2005–2006). See tähendab kasvu 0,9 miljonit eurot aastas, osaliselt põhjustatuna ELi 
laienemisest ja osaliselt tulenevalt Euroopa Parlamendi otsusest suurendada eelarvet 
merereostuse tegevusprogrammi jaoks. 
 
Võttes arvesse tuleviku kodanikukaitse missioone, leiab raportöör, et Euroopa Komisjoni 
ettepanek on realistlik ja nõustub seega programmi pikendamisega ning soovitatud eelarvega. 
 
Euroopa Komisjoni teatis: Euroopa Liidu kodanikukaitse suutlikkuse tugevdamine 
 
Euroopa Komisjon on välja andnud teatise Euroopa Liidu kodanikukaitse suutlikkuse 
tugevdamise kohta (KOM (2004) 200). 
 
Teatise taustaks on viimaste aastate katastroofid, nagu üleujutused, kuumalained, 
metsatulekahjud, maavärinad, mürgiste jääkainete keskkonda viimisega seotud 
reostusjuhtumid, tõsised tööstusõnnetused ja samuti terrorirünnakud. Lisaks inimese 
põhjustatud katastroofid, nagu tanker Prestige põhjustatud naftareostus. Kõik mainitud 
katastroofid nõudsid loendamatuid ohvreid, põhjustasid märkimisväärse varalise kahju ja 
rikkusid erinevates maailma osades miljonite inimeste elusid. Katastroofid paiskasid segi 
kannatanud riikide majandused, lüües kõige raskemalt arengumaailma vaesemaid ja 
haavatavamaid rahvakihte, mõjusid tõsisemalt vaesematele riikidele, ja neid vaadeldakse 
üldist säästvat arengut ning vaesuse vähendamist pidurdavate teguritena. Kõik sellised 
sündmused sunnivad riike tugevdama ennetavaid meetmeid ja parandama valmisolekut 
hädaolukordadeks. Parlament on oma solidaarsust juba väljendanud, võttes 2003. a vastu 
suvist kuumalainet puudutava resolutsiooni (2003/2066), milles kutsus üles looma Euroopa 
kodanikukaitse jõudusid. 
 
TAUST 
 
Komisjoni teatises analüüsitakse ja hinnatakse 2001. aastal (nõukogu otsusega 2001/792) 
loodud ühenduse katastroofivalmiduse mehhanismi. Ühenduse kodanikukaitse mehhanism 
pakub selle tegevuses osalevatele riikidele kodanikukaitseüksuste kaudu kohest abi. Ühenduse 
mehhanismi keskmeks on järelevalve- ja teabekeskus, mis töötab 24 tundi ööpäevas, 
tuginedes koolitus- ja tööseminaride programmidele ning ühisele hädaolukordade side- ja 
infosüsteemile. Kui katastroofi ulatus ületab riiklikku hädaolukordadeks valmisolekut, siis 
saab elutähtsat lisaabi pakkuda lühikese etteteatamise järel, mil teised riigid on valmis jagama 
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oma kogemusi ja varustust.  
 
Raportöör leiab, et integreerimise juhtimist tuleb kasutada igas faasis, et see saaks toimida täie 
tõhususega. Peamised faasid on tema arvates järgnevad: 
 
- ennetus: sellesse faasi kuuluvad meetmed, mis võetakse juba enne hädaolukorda ja mille 

eesmärgiks on hoida ära olukorra tekkimine või vähendada selle tõsidust (sh 
ohupiirkondade kaardistamine ja õnnetuste vältimine, takistades ohtlike piirkondade 
asustamist); 

- valmisolek: see on "kindlustus", millega tagatakse valmistumine nii teadaolevateks 
ohtudeks ja riskideks kui ka ettenägematuteks sündmusteks. Planeerimist saab toetada 
koolituste, treeningute, üldsuse korrapärase ja piisava teavitamisega ohtudest, ohutuse 
alase koolituse ning teabe andmisega sellest, kuidas ohu korral toimida; 

- kaitse: teatud piirkondades meetmete võtmine; 
- erakorralised meetmed: põhiliseks eemärgiks on inimelude, vara ja keskkonna 

säästmine, õnnetuste kahjulike mõjude viimine miinimumi ja nende laienemise 
takistamine, 

- taastamismeetmed: hõlmavad tegevust, mis on vajalik võimaldamaks 
normaaltingimustesse tagasipöördumist. 

 
Paberil töötab selline süsteem hästi. Mehhanismi toimimiseks reaalses elus on siiski olulisi 
puudjääke. Parandamist vajavad eelkõige seitse valdkonda: 

1. Teabevahetus olemasolevatest vahenditest, oskustest ja riikliku tasandi parimatest 
strateegiatest ning tavadest. Teavet võimaliku kättesaadava abi kohta saab komisjoni 
andmebaasist, mis on hetkel veel üsna algeline ja sisaldab teavet peamiselt 
päästemeeskondade kohta. Kogemus näitab, et andmebaas vajab täiendamist, seal peaks 
olema ära toodud vajalik teave hädaolukordadeks valmisoleku ja sellega seotud kulude, 
samuti olemasolevate seadmete ning nende asukoha kohta.  

2. Rohkem koolitust päästemeeskondadele. Kogemus on samuti näidanud, et korrapärast 
koolitamist, ühisõppusi koostöö ja koostoimimisvõime parandamiseks ning teisi koostöö 
vorme tuleb veelgi edendada. Need on kasulikud, kuna toovad esile praktilisi probleeme, 
mis seonduvad kiireks reageerimiseks hädavajaliku kommunikatsiooni ja tehniliste 
seadmete ühtesobivusega. Kõigis ELi 25 liikmesriigis tuleks erilist tähelepanu osutada 
vabatahtlike värbamisele ja koolitamisele. 

3. Parem kommunikatsioon, koordineerimine ning ühendus teiste võrkudega üldsuse kiire 
teavitamise tagamiseks. Parandada tuleb kommunikatsiooni, koordineerimist ja vältida 
dubleerimist. Huvitav on märkida, et praeguse otsusega ei nõuta liikmesriikidelt ühenduse 
järelevalve- ja teabekeskuse teavitamist suurematest katastroofidest, isegi sellisel juhul kui 
neil võib olla piiriülene mõju. Komisjon teeb ettepaneku muuta nõukogu otsust 2001/792, 
et tagada sellise teabe edastamine. Raportöör toetab komisjoni ettepanekut. Andes abi ELi 
mittekuuluvatele riikidele, tuleb samuti parandada osalevate riikide koordineerimisüksuste 
tegevuse uurimist ja arendamist ning kõikide osalejate vahelisi sidekanaleid. 
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4. Rahastamine: esineb mõningaid rahastamisraskusi. Olemasolevad likviidsed varad ja 
ühenduse meetmed (näiteks päästemeeskonnad või solidaarsusfondist hiljem makstav 
kompensatsioon) on kas keerukad või puudulikud ja nende rakendamine on tihti liiga 
aeganõudev. Komisjoni osutab, et 2003. aasta suve metsatulekahjud tõid selgelt esile 
vajaduse sellise rahastamisvahendi järgi, mida saaks kiiresti kasutusele võtta. Sarnased 
probleemid kerkivad esile ka ELi välismissioonide puhul. Tulevase õigusliku 
instrumendiga tuleks luua ka vajalikud rahastamisvahendid, muuhulgas uuendatud 
solidaarsusfond, mis kataks kogu tegevust ELis, ja reserv ELi mittekuuluvatele riikidele 
hädaabi andmiseks. 

5. Tugevdada sotsiaalset partnerlust, lisades kodanikuühiskonna ja kohalike 
ametiasutuste aktiivset osalust. Kõiki tuleb teavitada võimalikest ohtudest, kõigil peavad 
olema teadmised sellest, kuidas hädaolukorras vastutustundlikult ja solidaarselt toimida. 
EL peab toimima lähedases koostöös riiklike, piirkondlike ja kohalike ametivõimudega, 
eelkõige liidu isoleeritud ja äärealadel. 

6. Katastroofihaldamise tõhustamiseks tuleb suurendada päästesüsteemide uurimist ja 
arendamist. 

7. Lähimuspõhimõtte kohaldamine ja riiklike plaanide koostamine hädaolukordade 
koordineerimiseks. Olemasoleva riikliku toimimisvõime parandamine kodanikukaitse ja 
kriisireageerimise alal ELis  

Raportöör peab neid meetmeid hädavajalikeks, kuna vaid oskusi täiendades, tihedamat 
koostööd tehes, vahendeid jagades ja ELi rahastamist suurendades saab EL oma kodanikke 
paremini kaitsta katastroofide eest nii ELis kui ka sellest väljaspool. Nii saavad õnnetuste 
ohvrid olla kindlad, et nende vajadustega tegeletakse kõige kiiremal ja tõhusamal viisil. 
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