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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega luuakse ühenduse kodanikukaitse 
mehhanism (uuesti sõnastatud)
(KOM(2006)0029 – C6-0076/2006 – 2006/0009(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2006)0029)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 308 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 203, 
mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0076/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 
lõiget 2 ja Euratomi asutamislepingu artikli 119 teist lõiku;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

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

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 2

(2) Loodus- või inimtegevuse tagajärjel 
toimunud õnnetuste arv ja tõsidus on 
viimastel aastatel märkimisväärselt 
suurenenud ning seetõttu on surma saanud 
inimesed, on hävinud majandus- ja 
sotsiaalinfrastruktuurid ning kahjustunud 

(2) Loodus- või inimtegevuse tagajärjel 
toimunud õnnetuste arv ja tõsidus on 
viimastel aastatel märkimisväärselt 
suurenenud ning seetõttu on surma saanud 
inimesed, on hävinud vara, sealhulgas 
kultuuripärand, majandus- ja 

  
1 ELT C... / ELTs seni avaldamata.
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keskkond. sotsiaalinfrastruktuurid ning kahjustunud 
keskkond ja rahvatervis.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 2 a (uus)

(2 a) Kõigi kodanikukaitsemissioonide 
juures tuleb arvestada rahvatervise 
mõõdet, pidades silmas, et kõik 
katastroofid mõjuvad inimestele nii 
füüsiliselt kui ka psüühiliselt ning 
panevad tervishoiu- ja 
sotsiaalkindlustussüsteemidele suure 
koormuse veel pikaks ajaks pärast 
abimissioonide lõppemist. 

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 2 b (uus)

(2 b) Rahastamisvahendite loomisest 
kodanikukaitse valdkonnas peavad kasu 
saama eelkõige katastroofist tabatud 
kodanikud. Selline kasu tuleks muuta 
nähtavaks ja mõõdetavaks, kuna see oleks 
ELi liikmesriikidele mõjus märguanne 
vastastikusest solidaarsusest.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 3

(3) Ühenduse meetmed selleks, et 
rakendada nõukogu ja nõukogus kokku 
tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 
8. juuli 1991. aasta resolutsiooni 
liikmesriikide vastastikuse abi tõhustamise 
kohta loodus- või tehnoloogiliste 
katastroofide korral, on aidanud kaitsta 
inimesi, keskkonda ja vara. ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni tööstusõnnetuste 
piiriülese mõju konventsiooniga, mille 
ühendus kiitis heaks nõukogu otsusega 
98/685/EÜ, on aidanud veelgi parandada 
tööstusõnnetuste ennetamist ja nendega 
toimetulekut.

(3) Ühenduse meetmed selleks, et 
rakendada nõukogu ja nõukogus kokku 
tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 
8. juuli 1991. aasta resolutsiooni 
liikmesriikide vastastikuse abi tõhustamise 
kohta loodus-, kiirgus- või tehnoloogiliste 
katastroofide korral, on aidanud kaitsta 
inimesi, keskkonda ja vara. ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni tööstusõnnetuste 
piiriülese mõju konventsioon, mille 
ühendus kiitis heaks nõukogu otsusega 
98/685/EÜ, on aidanud veelgi parandada 
tööstusõnnetuste ennetamist ja nendega 
toimetulekut.
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Muudatusettepanek 5
Põhjendus 4

(4) Otsusega 2001/792/EÜ, Euratom on 
kehtestatud ühenduse mehhanism (edaspidi
„mehhanism“) tugevdatud koostöö 
soodustamiseks kodanikukaitse 
abimissioonidel ning selle raames võetakse 
arvesse ka ühenduse isoleeritud, 
äärepoolsemate ja muude piirkondade või 
saarte erivajadusi. Mehhanismilt 
kodanikukaitseabi taotlevate riikide arv on 
viimastel aastatel märkimisväärselt 
kasvanud. Mehhanismi tuleks tugevdada 
selle tagamiseks, et tõhusamalt ja selgemalt 
väljendada Euroopa ühtekuuluvust ning 
võimaldada Euroopa kiirreageerimisvõime 
arendamist, mida Euroopa Ülemkogu on 
taotlenud oma 16. ja 17. juunil 2005 
toimunud kohtumise kokkuvõttes ning
Euroopa Parlament oma 13. jaanuari 2005. 
aasta resolutsioonis.

(4) Otsusega 2001/792/EÜ, Euratom on 
kehtestatud ühenduse mehhanism (edaspidi
„mehhanism“) tugevdatud koostöö 
soodustamiseks kodanikukaitse 
abimissioonidel ning selle raames võetakse 
abistamise ja abi kättetoimetamise mõttes
arvesse ka ühenduse isoleeritud, 
äärepoolsemate ja muude piirkondade või 
saarte erivajadusi. Paremaks 
reageerimiseks selliste piirkondade 
oludele ja vajadustele peaksid olema 
käepärast spetsiaalsed 
missioonimeeskonnad. Mehhanismilt 
kodanikukaitseabi taotlevate riikide arv on 
viimastel aastatel märkimisväärselt 
kasvanud. Mehhanismi tuleks tugevdada 
selle tagamiseks, et tõhusamalt ja selgemalt 
väljendada Euroopa ühtekuuluvust ning 
võimaldada Euroopa kiirreageerimisvõime 
arendamist, mida Euroopa Ülemkogu on 
taotlenud oma 16. ja 17. juunil 2005 
toimunud kohtumise kokkuvõttes ning 
Euroopa Parlament oma 13. jaanuari 2005. 
aasta resolutsioonis. 

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 6

(6) Mehhanism peaks hõlbustama 
kodanikukaitse reageerimisvõimet kõikide 
suurõnnetusliikide, sealhulgas nii 
loodusõnnetuste kui ka inimtegevusega 
seotud õnnetuste, tehnoloogiliste, kiirgus-
ja keskkonnõnnetuste, terrorismi ning 
tahtmatu merereostuse puhul, nagu on 
ettenähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. detsembri 2000. aasta otsusega nr 
2850/2000/EÜ, millega luuakse ühenduse 
koostööraamistik juhusliku või tahtliku 
merereostuse valdkonnas.
Kodanikukaitseabi võib taotleda kõikide 
kõnealuste hädaolukordade puhul, et 
täiendada kannatanud riigi 
reageerimisvõimet.

(6) Mehhanism peaks hõlbustama 
kodanikukaitse reageerimisvõimet kõikide 
ühenduse piires või väljaspool ühendust 
aset leidvate suurõnnetusliikide, sealhulgas 
nii loodusõnnetuste kui ka inimtegevusega 
seotud õnnetuste, tehnoloogiliste, kiirgus-
ja keskkonnõnnetuste, kaasa arvatud
terrorismi ning tahtmatu ja tahtliku
merereostuse puhul, nagu on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
detsembri 2000. aasta otsusega nr 
2850/2000/EÜ, millega luuakse ühenduse 
koostööraamistik juhusliku või tahtliku 
merereostuse valdkonnas, ja eriti 
nimetatud otsuse artikli 2 punkti b 
esimese lõiguga. Kodanikukaitseabi võib 
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taotleda kõikide kõnealuste 
hädaolukordade puhul, et täiendada 
kannatanud riigi reageerimisvõimet.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 7

(7) Ennetamine on loodus-, tehnoloogiliste 
ja keskkonnakatastroofide vastase kaitse 
seisukohast väga oluline ning nõuaks 
seepärast täiendavate meetmete 
kavandamist. Varajase hoiatamise 
süsteemide edasiarendamise 
soodustamiseks peaks ühendus abistama 
liikmesriike loodusõnnetustele 
reageerimiseks vajaliku aja 
minimeerimisel. Kõnealuste süsteemidega 
tuleks arvesse võtta olemasolevaid 
teabeallikaid.

(7) Ennetamine on loodus-, tehnoloogiliste 
ja keskkonnakatastroofide vastase kaitse 
seisukohast väga oluline ning nõuaks 
seepärast täiendavate meetmete 
kavandamist. Häire- ja varajase hoiatamise 
süsteemide edasiarendamise 
soodustamiseks peaks ühendus abistama 
liikmesriike loodusõnnetustele
reageerimiseks ja ELi kodanike 
hoiatamiseks vajaliku aja minimeerimisel. 
Kõnealuste süsteemidega tuleks arvesse 
võtta olemasolevaid teabeallikaid.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 7 a (uus)

(7 a) Maakorraldus ja maakasutus on 
katastroofide ennetamise ja leevendamise 
poliitika ja kavade tähtis osa. Seetõttu 
tuleks poliitikas ja vastavates kavades 
realiseerida nii keskkonna- kui ka 
loodusressursside korraldust, sealhulgas 
katastroofiohtude vähendamist 
ühendavad lähenemisviisid.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 8

(8) Liikmesriigi ja ühenduse tasandil tuleb 
võtta ettevalmistavaid meetmeid, et 
abimissioonide meeskondi oleks 
hädaolukorras võimalik kiiresti 
mobiliseerida ja nõutava paindlikkusega 
koordineerida ning tagada 
koolitusprogrammide abil hindamis- ja/või 
koordineerimismeeskondade, 
päästemeeskondade ja muude vajalike 

(8) Liikmesriigi ja ühenduse tasandil tuleb 
võtta ettevalmistavaid meetmeid, et 
abimissioonide meeskondi oleks 
hädaolukorras võimalik kiiresti 
mobiliseerida ja nõutava paindlikkusega 
koordineerida ning tagada 
koolitusprogrammide abil hindamis- ja/või 
koordineerimismeeskondade, 
päästemeeskondade ja muude vajalike 
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ressursside tõhus päästevõime ja 
vastastikune täiendavus. Muude 
ettevalmistavate meetmete hulka kuuluvad 
vajalikke meditsiinilisi ressursse käsitleva 
teabe koondamine ja uute tehnoloogiate 
kasutamise soodustamine. 
Kodanikukaitsealase kiirreageerimisvõime 
arendamiseks tuleks kaaluda 
kodanikukaitse abimissioonidel 
kasutatavate täiendavate 
sekkumismoodulite arendamist, mis 
koosneksid ühe või rohkema liikmesriigi 
ressurssidest.

ressursside tõhus päästevõime ja 
vastastikune täiendavus. Muude 
ettevalmistavate meetmete hulka kuuluvad 
vajalikke meditsiinilisi ressursse käsitleva 
teabe koondamine, missioonidel 
kasutatava varustuse koostalitlusvõime 
tagamine ja uute tehnoloogiate kasutamise 
soodustamine. Kodanikukaitsealase 
kiirreageerimisvõime arendamiseks tuleks 
kaaluda kodanikukaitse abimissioonidel 
kasutatavate täiendavate 
sekkumismoodulite arendamist, mis 
koosneksid ühe või rohkema liikmesriigi 
ressurssidest.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 8 a (uus)

(8 a) Teavitatud ja koolitatud kodanikud 
on vähem haavatavad. Seepärast peaks 
komisjon häire- ja varajase hoiatamise ja 
süsteemide arendamise kõrval esitama ka
õnnetuste ja katastroofide vastase ühtse 
strateegia (nagu lubati komisjoni 2002. 
aasta tööprogrammis (KOM(2001)0620, 
punkt 4, kolmas põhimeede, lk 10), milles
erilist tähelepanu pööratakse kodanike ja 
eelkõige laste teavitamisele ja 
koolitamisele.

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 8 b (uus)

(8 b) Suurõnnetuste tõhusa ennetamise, 
nendeks valmisoleku ja neile reageerimise 
tagamiseks ja hõlbustamiseks tuleb 
korraldada ulatuslikke avalikkuse ja 
eelkõige noorte teavitamise kampaaniad, 
samuti koolituse ja teadlikkuse tõstmise 
alaseid algatusi.

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 10
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(10) Mehhanism peaks võimaldama 
mobiliseerida abimissioone ja lihtsustada 
nende koordineerimist, et tagada eelkõige 
inimeste, aga ka keskkonna ja vara, 
sealhulgas kultuuripärandi tõhusam kaitse, 
vähendades inimohvreid, vigastusi, varalist 
ja majanduslikku kahju ja 
keskkonnakahjustusi ning muutes 
sotsiaalse ühtekuuluvuse ja solidaarsuse 
eesmärkide saavutamise reaalsemaks.
Tugevdatud koostöö 
kodanikukaitsemissioonide puhul peaks 
põhinema ühenduse 
kodanikukaitsestruktuuril, mis koosneb 
järelevalve- ja teabekeskusest ning ühisest 
hädaolukordade side- ja infosüsteemist, 
mida haldavad komisjon ja liikmesriikide 
asjaomased kontaktpunktid. Selle alusel 
tuleks luua raamistik, mille eesmärk on 
koguda hädaolukorra kohta kontrollitud 
teavet, edastada kõnealune teave 
liikmesriikidele ning jagada missioonidel 
saadud kogemusi.

(10) Mehhanism peaks võimaldama 
mobiliseerida abimissioone ja lihtsustada 
nende koordineerimist, et tagada eelkõige 
inimeste, aga ka rahvatervise, keskkonna 
ja vara, sealhulgas kultuuripärandi tõhusam 
kaitse, vähendades inimohvreid, vigastusi, 
varalist ja majanduslikku kahju ja 
keskkonnakahjustusi ning muutes 
sotsiaalse ühtekuuluvuse ja solidaarsuse 
eesmärkide saavutamise reaalsemaks.
Tugevdatud koostöö 
kodanikukaitsemissioonide puhul peaks 
põhinema ühenduse 
kodanikukaitsestruktuuril, mis koosneb 
järelevalve- ja teabekeskusest ning ühisest 
hädaolukordade side- ja infosüsteemist, 
mida haldavad komisjon ja liikmesriikide 
asjaomased kontaktpunktid. Selle alusel 
tuleks luua raamistik, mille eesmärk on 
koguda hädaolukorra kohta kontrollitud 
teavet, edastada kõnealune teave 
liikmesriikidele ning jagada missioonidel 
saadud kogemusi.

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 16

(16) Samuti võiks kõnealune ühenduse 
mehhanism olla vahendiks, mis lihtsustab 
ja toetab Euroopa Liidu lepingu V jaotises 
nimetatud kriiside ohjeldamist kooskõlas 
nõukogu ja komisjoni 29. septembri 2003. 
aasta ühisdeklaratsiooniga ühenduse 
kodanukukaitsemehhanismi kasutamise 
kohta kriisiohjamise valdkonnas ning 
kolmandaid riike tabanud õnnetuste puhul 
võib selle abil hõlbustada ja toetada ka 
konsulaarkoostööd. Kandidaatriikide 
osalemine ning koostöö muude
kolmandate riikidega peaksid olema 
võimalikud, sest see suurendaks 
mehhanismi tõhusust ja tulemuslikkust.

(16) Samuti võiks kõnealune ühenduse 
mehhanism olla vahendiks, mis lihtsustab 
ja toetab Euroopa Liidu lepingu V jaotises 
nimetatud kriiside ohjeldamist kooskõlas 
nõukogu ja komisjoni 29. septembri 2003. 
aasta ühisdeklaratsiooniga ühenduse 
kodanukukaitsemehhanismi kasutamise 
kohta kriisiohjamise valdkonnas ning 
kolmandaid riike tabanud õnnetuste puhul 
võib selle abil hõlbustada ja toetada ka 
konsulaarkoostööd. Kandidaatriikide 
osalemine ning koostöö kolmandate 
riikidega peaksid olema võimalikud, sest 
kolmandates riikides ilmnevad 
hädaolukorrad võivad liikmesriike 
tugevalt mõjutada. Selline osalemine
suurendaks ka mehhanismi tõhusust ja 
tulemuslikkust.
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Muudatusettepanek 14
Artikli 1 lõike 2 esimene lõik

2. Mehhanismi abiga tagatud kaitse hõlmab 
eelkõige inimeste, aga ka keskkonna ja 
vara, sealhulgas kultuuripärandi tõhusamat 
kaitset loodus- ja inimtegevuse tagajärjel 
asetleidvate õnnetuste, terrorismiaktide 
ning tehnoloogiliste, kiirgus- ja 
keskkonnõnnetuste, sealhulgas tahtmatu 
merereostuse (edaspidi 
„suurõnnetused“) eest nii ühenduse 
territooriumil kui ka väljaspool seda, võttes 
arvesse ka ühenduse isoleeritud, 
äärepoolsemate ja muude piirkondade või 
saarte erivajadusi.

2. Mehhanismi abiga tagatud kaitse hõlmab 
eelkõige kodanike turvalisuse ja 
rahvatervise, aga ka keskkonna ja vara, 
sealhulgas kultuuripärandi tõhusamat 
kaitset loodus- ja inimtegevuse tagajärjel 
asetleidvate õnnetuste, terrorismiaktide 
ning tehnoloogiliste, kiirgus- ja
keskkonnaõnnetuste, sealhulgas tahtmatu ja 
tahtliku merereostuse (edaspidi 
„suurõnnetused“) eest vastavalt otsuses nr 
2850/2000/EÜ sätestatule nii ühenduse 
territooriumil kui ka väljaspool seda, võttes 
arvesse ka ühenduse isoleeritud, 
äärepoolsemate ja muude piirkondade või 
saarte erivajadusi.

Muudatusettepanek 15
Artikli 2 punkt 1

(1) hädaolukorras korraldatavate 
abimissioonide jaoks liikmesriikide 
käsutuses olevate päästemeeskondade ja 
muu päästeabi, sealhulgas kodanikukaitset 
toetava kättesaadava sõjalise varustuse ja 
võimsuse väljaselgitamine;

1) hädaolukorras korraldatavate 
abimissioonide jaoks liikmesriikide 
käsutuses olevate päästemeeskondade ja 
muu kättesaadava päästeabi, sealhulgas 
kodanikukaitse toetuseks kasutada 
võidava sõjalise varustuse ja võimsuse 
väljaselgitamine;

Muudatusettepanek 16
Artikli 2 punkt 2

(2) päästemeeskondade ja muu päästeabi 
ning hindamise või koordineerimise eest 
vastutavate meeskondade ekspertide 
koolitusprogrammi väljatöötamine ja 
rakendamine;

2) päästemeeskondade ja muu päästeabi 
ning hindamise ja/või koordineerimise eest 
vastutavate meeskondade ekspertide 
koolitusprogrammi väljatöötamine ja 
rakendamine;

Muudatusettepanek 17
Artikli 2 punkt 3

(3) töörühmad, seminarid ja katseprojektid, 
kus käsitletakse missioonide peamisi külgi;

3) koolitus, kohtumised, töötajate ja 
ekspertide vahetamine, õppused,
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töörühmad, seminarid ja katseprojektid, 
kus käsitletakse missioonide peamisi külgi,
et arendada suurõnnetusteks valmisolekut 
ning võimet neid ennetada ja neile 
tulemuslikult reageerida;

Muudatusettepanek 18
Artikli 2 punkt 4

(4) hindamise või koordineerimise eest 
vastutavate meeskondade moodustamine ja 
kohalesaatmine;

4) ) hindamise ja/või koordineerimise eest 
vastutavate ekspertide, sideametnike ja
meeskondade moodustamine ja 
kohalesaatmine koos asjakohaste 
vahendite ja varustusega;

Muudatusettepanek 19
Artikli 2 punkt 7

(7) varajase hoiatamise süsteemide 
arendamine, et võimaldada liikmesriikide 
ning järelevalve- ja teabekeskuse kiiret 
reageerimist, võttes arvesse olemasolevate 
teabeallikate olemasolu;

7) varajase hoiatamise süsteemide 
arendamine, et võimaldada liikmesriikide 
ning järelevalve- ja teabekeskuse kiiret 
reageerimist, võttes arvesse olemasolevate 
teabeallikate olemasolu, samuti 
katastroofiohtlike piirkondade 
elanikkonna teavitamine ja hoiatamine 
ELis üldkasutatavate signaalide ja 
menetluste abil;

Muudatusettepanek 20
Artikli 2 punkt 8

(8) transpordi, logistika ja muud liiki
toetuse korra kehtestamine ühenduse 
tasandil;

8) abimissioonide toetamiseks
päästemeeskondade ja varustuse 
transpordi ja logistilise toetuse korra 
kehtestamine ja haldamine, samuti 
kasutatava varustuse koostalitlusvõime 
tagamine ja muud liiki toetus ühenduse 
tasandil; 

Muudatusettepanek 21
Artikli 2 punkt 8 a (uus)
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8 a) korra kehtestamine kolmandates 
riikides hädaolukorda sattunud ELi 
kodanike abistamise toetamiseks ja 
hõlbustamiseks;

Muudatusettepanek 22
Artikkel 2 a (uus)

Artikkel 2 a
Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
a) suurõnnetus – sündmus või olukord, 
millel on või võib olla kahjulik mõju 
inimestele, rahvatervisele, varale, 
kultuuripärandile või keskkonnale ja 
mille põhjustajaks on loodus-, tööstus- või 
tehnoloogiline katastroof, sealhulgas 
merereostus, või terroriakt;
b) valmisolek – kõik ennetavad meetmed 
ohtudele tulemusliku ja kiire reageerimise 
tagamiseks, sealhulgas tulemuslik ja 
õigeaegne varajane hoiatamine ning vara 
ja inimeste ajutine evakueerimine 
ohupiirkondadest;
c) varajane hoiatamine – õigeaegse ja 
tulemusliku teabe andmine, mis 
võimaldab võtta meetmeid, et vältida või 
vähendada ohtusid ja tagada valmisolek 
tulemuslikuks reageerimiseks;
d) kiirreageerimine – kõik suurõnnetuse 
ajal või järel selle otseste tagajärgede 
likvideerimiseks võetud meetmed.

Muudatusettepanek 23
Artikli 3 lõige 2

2. Liikmesriigid valivad eksperdid, keda 
võib hindamise või koordineerimise eest 
vastutavas meeskonnas õnnetuskohale 
saata.

2. Liikmesriigid valivad eksperdid, keda 
võib hindamise ja/või koordineerimise eest 
vastutavas meeskonnas õnnetuskohale 
saata.
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Muudatusettepanek 24
Artikli 3 lõige 3

3. Liikmesriigid teevad tööd 
kodanikukaitsemissioonidega seotud 
abimoodulite arendamise suunas, mis 
koosnevad ühe või mitme liikmesriigi 
ressurssidest ning mida on võimalik pärast 
väga lühikest etteteatamisaega välja saata, 
et teostada abifunktsioonide või rahuldada 
esmatähtsaid vajadusi.

3. Liikmesriigid teevad tööd 
kodanikukaitsemissioonidega seotud 
abimoodulite arendamise suunas, mis 
koosnevad ühe või mitme liikmesriigi 
ressurssidest ning mida on võimalik pärast 
väga lühikest etteteatamisaega välja saata, 
et teostada abifunktsioone ja eelkõige 
rahuldada esmatähtsaid vajadusi.

Muudatusettepanek 25
Artikli 4 lõike 1 punkt c

(c) annab oma panuse varajase hoiatamise 
süsteemide arendamisse, millest saavad 
kasu nii liikmesriigid kui ka järelevalve- ja 
teabekeskus;

c) annab oma panuse varajase hoiatamise 
süsteemide arendamisse, millest ELi 
territooriumi tabavate katastroofide korral 
saavad kasu ELi kodanikud, arvestades 
olemasolevaid teabeallikaid, et 
võimaldada nii liikmesriikide kui ka 
järelevalve- ja teabekeskuse kiiret 
reageerimist;

Muudatusettepanek 26
Artikli 4 lõike 1 punkt h

(h) võtab meetmeid, et lihtsustada 
abimissioonil kasutatavate ressursside vedu 
ja tagab võime mobiliseerida täiendavaid 
transpordivõimalusi, mis on vajalikud 
suurõnnetuste korral kiire reageerimise 
tagamiseks;

h) võtab meetmeid, et lihtsustada 
abimissioonil kasutatavate ressursside vedu
ja tagada selle õigeaegsus ja tagab võime 
mobiliseerida operatiivselt täiendavaid 
transpordivõimalusi ja varustust, mis on 
vajalikud suurõnnetuste korral kiire 
reageerimise tagamiseks;

Muudatusettepanek 27
Artikli 4 lõike 1 punkt i

(i) tagab võime pakkuda ekspertidele 
elementaarset logistilist abi ja hõlbustada 
ühenduse kodanikukaitse abimissioonidel 
osalevate liikmesriikide meeskondadele 
abiks olevate logistiliste ning muude 
moodulite mobiliseerimist;

i) tagab võime pakkuda ekspertidele,
sideametnikele, vaatlejatele ja 
päästemeeskondadele elementaarset 
logistilist abi ja hõlbustada ühenduse 
kodanikukaitse abimissioonidel osalevate 
liikmesriikide meeskondadele abiks olevate 
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logistiliste ning muude moodulite 
mobiliseerimist;

Muudatusettepanek 28
Artikli 4 lõige 2

2. Komisjon loob koolitusprogrammi, et 
tõhustada kodanikukaitse abimissiooni 
koordineerimist, tagades artikli 3 lõikes 1 
osutatud päästemeeskondade, artikli 3 
lõikes 3 osutatud missioonimoodulite või 
vajaduse korral artikli 3 lõikes 4 osutatud 
muu päästeabi kokkusobivuse ja 
vastastikuse täiendavuse ning täiustada 
artikli 3 lõikes 2 osutatud ekspertide 
pädevust. Programmi peavad kuuluma 
ühiskursused ja -õppused ning 
vahetuskava, mille kaudu oleks võimalik 
lähetada üksikisikuid teiste liikmesriikide 
meeskondadesse.

2. Komisjon loob koolitusprogrammi, et 
tõhustada kodanikukaitse abimissiooni 
koordineerimist, tagades artikli 3 lõikes 1 
osutatud päästemeeskondade, artikli 3 
lõikes 3 osutatud missioonimoodulite või 
vajaduse korral artikli 3 lõikes 4 osutatud 
muu päästeabi kokkusobivuse ja 
vastastikuse täiendavuse ning täiustada 
artikli 3 lõikes 2 osutatud ekspertide 
pädevust ja õnnetuseohvrite taastusabi 
kvaliteeti. Programmi peavad kuuluma 
ühiskursused ja -õppused ning 
vahetuskava, mille kaudu oleks võimalik 
lähetada üksikisikuid teiste liikmesriikide 
meeskondadesse.

Muudatusettepanek 29
Artikli 8 lõige 1

1. Liikmesriik, kellele abitaotlus on 
adresseeritud, otsustab viivitamata, kas tal 
on võimalik taotletavat abi anda, ja teatab 
sellest kas järelevalve- ja teabekeskuse 
kaudu või otse abi taotlevale liikmesriigile, 
täpsustades võimaliku abi ulatuse ja 
tingimused. Kui liikmesriik teavitab 
taotluse esitanud liikmesriiki otse, teavitab 
ta sellest ka järelevalve- ja teabekeskust.

1. Liikmesriik, kellele abitaotlus on 
adresseeritud, otsustab viivitamata, kas tal 
on võimalik taotletavat abi anda, ja teatab 
sellest kas järelevalve- ja teabekeskuse 
kaudu või otse abi taotlevale liikmesriigile, 
täpsustades võimaliku abi ulatuse ja 
tingimused. Kui liikmesriik teavitab 
taotluse esitanud liikmesriiki otse, teavitab 
ta sellest ka järelevalve- ja teabekeskust. 
Järelevalve- ja teabekeskus teavitab 
liikmesriike sündmuste arengust.

Muudatusettepanek 30
Artikli 9 lõike 1 kolmas lõik

Õnnetuste puhul, millega seoses antakse 
abi nii mehhanismi kui ka nõukogu 20. 
juuni 1996. aasta määruse (EÜ) nr 1257/96 
humanitaarabi kohta alusel, tagab komisjon 

Õnnetuste puhul, millega seoses antakse 
abi nii mehhanismi kui ka nõukogu 20. 
juuni 1996. aasta määruse (EÜ) nr 1257/96 
humanitaarabi kohta alusel, tagab komisjon 
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ühenduse üldise reageerimise tõhususe, 
ühtsuse ja vastastikuse täiendavuse.

ühenduse üldise reageerimise tõhususe, 
ühtsuse ja vastastikuse täiendavuse. Tuleb 
tagada, et kummagi vahendi raames 
korraldatud missioonide pingutused ei 
kattuks ega oleks omavahel vastuolus.

Muudatusettepanek 31
Artikkel 10 a (uus)

Artikkel 10 a
Täiendavad transpordivahendid ja 
logistiline toetus tuleks mobiliseerida 
asjakohaste rahvusvaheliste avalike 
pakkumismenetluste teel vastavalt 
avalikke pakkumisi reguleerivatele ELi 
õigusaktidele, kohaldamata seejuures 
julgeolekualaste erandite klauslit. 

Muudatusettepanek 32
Artikli 13 punkt 5 a (uus)

5 a) artikli 3 lõikes 3 sätestatud 
abimoodulid;

Muudatusettepanek 33
Artikli 13 punkt 5 b (uus)

5 b) artikli 4 lõike 1 punktis c sätestatud 
varajase hoiatamise süsteemid;

Muudatusettepanek 34
Artikli 13 punkt 8 a (uus)

8 a) juhised varajase hoiatamise 
süsteemide ja häiresüsteemide loomiseks 
ja vastastikuseks sidumiseks ning 
kodanike teavitamiseks ja koolitamiseks 
sellest, kuidas hädaolukorras tegutseda.
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Muudatusettepanek 35
Artikli 14 lõige 1

1. Komisjoni abistab komitee, mis on 
loodud nõukogu määruse, millega 
kehtestatakse suurõnnetustele 
kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku 
rahastamisvahend, kohta tehtud ettepaneku 
artikli 13 alusel.

1. Komisjoni abistab komitee, mis on 
loodud nõukogu määruse, millega 
kehtestatakse suurõnnetustele 
kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku 
rahastamisvahend, kohta tehtud ettepaneku 
artikli 13 alusel ning millesse kuuluvad 
kohalike omavalitsuste ja piirkondlike 
ametivõimude esindajad.

Muudatusettepanek 36
Artikli 15 lõige 1

Komisjon esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule käesoleva 
otsuse täitmise aruande, näidates ära ELi 
kodanike ja eelkõige õnnetustes 
kannatanute heaks võetud ühenduse 
meetmetest tuleneva lisandväärtuse.

Komisjon hindab käesoleva otsuse 
kohaldamist iga kolme aasta järel alates 
selle teatavakstegemisest ja edastab 
hindamistulemused Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

Lisaks hindab komisjon käesoleva otsuse 
kohaldamist iga kolme aasta järel alates 
selle teatavakstegemisest ja edastab 
hindamistulemused Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.
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SELETUSKIRI

Ettepaneku kavandatavasse uude sõnastusse, mis järgib küll 2001. aastal loodud ühenduse 
kodanikukaitse mehhanismi üldfilosoofiat, lisatakse praeguse nõukogu otsusega võrreldes 
mitmeid täiendusi eesmärgiga tugevdada toetavaid ja täiendavaid meetmeid, mis võimaldavad 
ühendusel tervikuna suurõnnetuste ohvreid abistada. Samas täiendab uuesti sõnastatud otsus 
varasemat ettepanekut luua kiirreageerimise ja valmisoleku rahastamisvahend. Kui viimane 
loob õigusliku aluse kodanikukaitsemeetmete rahastamiseks uue finantsperspektiivi 
kehtivusajal, siis uue ettepanekuga muudetakse ühenduse kodanikukaitse mehhanismi 
toimimist reguleerivat tegevusjuhendit ja luuakse õiguslik alus uute ühenduse meetmete 
võtmiseks antud valdkonnas.

Täiendavate meetmete põhjused

1. Vahetu mõju kodanikele
Inimeste kaitsmine õnnetuste ja katastroofide eest puudutab Euroopa kodanike igapäevaelu 
kõiki külgi. Kodanikud peavad väga tähtsaks kõiki ohutuse ja turvalisusega seotud küsimusi 
(tööhõive, sotsiaalkindlustus ja rahaline kindlustatus, elu- ja töökeskkond, kaitstus välis- ja 
siseohtude eest jne). Kolme viimase aastaga on järsult kasvanud liikmesriikidelt, 
kandidaatriikidelt ja arenguriikidelt kodanikukaitse mehhanismile laekunud abitaotluste arv, 
kuna riikide endi reageerimisvõime ei olnud katastroofide tagajärgedega toimetulemiseks 
piisav.

2. Majanduslik mõõde 
Euroopat ja kogu maailma ähvardavad kahesugused ohud. Nendega seonduv risk (s.t 
eeldatavad kahjud) on suur nii inimeludes kui ka majanduslikes kaotustes ja kahjustustes (eriti 
psüühilistes kahjustustes) mõõdetuna. Kahjustused ja niinimetatud õnnetusejärgse ehk 
katastroofišokist põhjustatud kaose tagajärjed teisenduvad suurteks 
majanduslikeks/kindlustuskahjudeks ning seavad tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussüsteemid 
tugeva surve alla.
Kättesaadavad andmed kindlustussektorist näitavad, et globaalsel tasandil toimub loodus- ja 
tehnoloogilistest katastroofidest põhjustatud majanduslike ja kindlustuskahjude kasv. Praegu 
võib täheldada looduskatastroofidest põhjustatud ülemaailmsete majanduslike kahjude 
kahekordistumist iga kümne aasta jooksul. Praeguste arengutrendide jätkudes läheneb aastane 
kahjusumma järgmise aastakümnega 150 miljardile eurole. 

Käesoleva ettepanekuga luuakse võimalus saavutada ressursside ühtekoondamisega 
mastaabisäästu sellistes valdkondades nagu transport ja logistika, ning seeläbi mõningaid 
piiratud ressursse paremini kasutada. 

3. Üleeuroopaline ja ennetav mõõde 
Ehkki hädaabiteenistused tegutsevad ka tulevaste õnnetuste või katastroofide korral ikka 
kohalikul tasandil, omavad kodanikukaitse meetmete eri etappide paljud elemendid (nt 
standardiseerimine) üleeuroopalist mõõdet, eriti sellistes spetsiifilistes sektorites nagu 
kemikaalid, ehitus, transport, telekommunikatsioonid ja tervishoid. 

Lõpuks on ju enamik kodanikukaitsega seotud tegevusi kriiside ajal eriti hästi jälgitavad. 
Tegevuse tõhusus sõltub aga siiski tööst, mis tehti enne õnnetust või katastroofi selle 
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ennetamiseks, valmisoleku ja tagajärgede leevendamise võime tagamiseks. Tegelikult võime 
me palju ära teha, kui läheneme küsimusele süstemaatiliselt ning käsitleme seda 
koordineerimismahuka multidistsiplinaarse tegevusena. 

Järeldused

Raportöör peab kodanikukaitset keerukaks süsteemiks, mis koosneb kolmest olulisest järgust: 
ennetamine (sealhulgas tagajärgede leevendamine), sekkumine (sealhulgas valmisolek) ja 
varasema olukorra taastamine (sealhulgas katastroofijärgne analüüs). Kodanikukaitse sõltub 
lisaks ka kolmest horisontaalsest tegevusest, milleks on riskide hindamine; juhtimine, kontroll 
ja side; ning kolmandaks teavitamine ja koolitus.

Raportöör tervitab kavandatava otsuse muudatusettepanekuid, kuid ta tahaks näha 
valmisoleku ühe olulise elemendina kodanike teavitamist potentsiaalsetest ohtudest, seda eriti 
katastroofiohtlikes piirkondades. Lisaks on maakorraldus ja maakasutus olulised abinõud 
katastroofide ennetamiseks ja nende tagajärgede leevendamiseks. Need peaksid olema 
katastroofiohtude vähendamise ja nende tagajärgede likvideerimise kavade lahutamatuks 
osaks.

Raportöör kahetseb asjaolu, et ei esialgses ega ka uuesti sõnastatud otsuses ei leidu 
suurõnnetuse, varajase hoiatamise, kiirreageerimise ja valmisoleku mõistete seletusi. Tema 
arvates tuleks neid mõisteid vaadelda seoses määratlustega, mis on toodud Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni humanitaarasjade osakonna 1992. aasta jaanuari väljaandes 
„Suurõnnetuste likvideerimise juhtimisega seotud põhimõistete rahvusvaheliselt
kooskõlastatud sõnastik”, samuti seoses mõistetega, mis on toodud Euroopa Parlamendi 
õigusloomega seotud resolutsioonis ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend. 

Raportöör arvab, et kõigi kodanikukaitsemissioonide rahvatervise komponendile tuleks 
omistada väärilist tähtsust, arvestades, et kõik katastroofid avaldavad inimestele nii füüsilist 
kui ka psüühilist mõju, mille tulemusena langeb nii tervishoiu- kui ka 
sotsiaalkindlustussüsteemidele suur koormus veel hulk aega pärast sekkumisstaadiumi lõppu.

Raportöör toetab ka viidet sõjajõudude vahendite kasutamisele kodanikukaitse toetamiseks, 
sest sellisest viitest loobumine annab sõjaväelastele võimaluse korraldada eraldiseisvaid 
operatsioone väljaspool olemasolevat mehhanismi ja kodanikukaitse raamistikku.
Tegelik olukord on antud valdkonnas selline, et mõnes riigis loetakse tuletõrje sõjajõudude 
osaks (kuna tuletõrjel on sõjaväeline ülesehitus ja käsusüsteem) ja paljudes riikides valdavad 
sõjaväelased oskusteavet, mida vajatakse suurõnnetuste, näiteks keemia-, tuuma- või 
bioloogiliste katastroofide puhul abimissioonide korraldamisel. 

Sõjaväevarustuse ja sõjaväelaste kasutamine on kõige tõhusam ja vajalikum suurõnnetuse 
algusjärgus. Vastavatest ressurssidest ülevaate omamine ja nende kasutamine võib aidata 
päästa inimelusid, vältida kasutatavate vahendite dubleerimist ja seeläbi võimaldada piiratud 
vahendeid mujal kasutada.

Lisaks on raportöör arvamusel, et täiendavad võimalused transpordivahendite ja logistilise 
toetuse osas tuleb luua nii, et liikmesriigid ei tugevdaks oma riikide suutlikkust ühenduse 
rahaga.


