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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Nuomonės referentas teigiamai vertina pasiūlymą iš dalies pakeisti dabartinį Sąjungos 

civilinės saugos mechanizmą (toliau – SCSM) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga galėtų teikti 

didesnę paramą kilus krizėms ir skubią pagalbą savo piliečiams Europoje ir už jos ribų, be 

kita ko, dėdama daugiau pastangų nelaimių prevencijos srityje. Jis primena, kad SCSM – 

labiausiai apčiuopiama pagrindinės ES solidarumo vertybės išraiška.  

Nuomonės referentas pabrėžia, kad investicijos į nelaimių prevenciją ir pasirengimą 

nelaimėms – tai geriausia apsaugos forma ne tik todėl, kad suteikia daugiausia galimybių 

išgelbėti gyvybes ir užkirsti kelią žmonių kančioms, bet ir todėl, kad ištikus nelaimei jos gali 

padėti išvengti didelių išlaidų taisomosioms priemonėms po nelaimių. Remiantis pačios 

Komisijos skaičiavimais, išleidus vieną eurą pasirengimui nelaimėms, sutaupoma iki septynių 

eurų pagalbos išlaidų. 

Nuomonės referentas yra įsitikinęs, kad buvo labai uždelsta pertvarkyti dabartinę sistemą. 

Šiuo metu veikianti savanoriška sistema yra nepakankama ir tai turėjo skaudžių pasekmių, kai 

Europos Sąjunga reagavo į kai kurias neseniai įvykusias nelaimes, visų pirma dėl to, kad 

2016 m. ir 2017 m. miško gaisrų sezono metu trūko išteklių, todėl galėjo būti patenkinta tik 

10 iš 17 prašymų padėti gesinti miškų gaisrus ir dažnai tokia pagalba buvo suteikiama netgi 

labai vėluojant, dėl to žuvo daugiau kaip 100 žmonių. Be to, keliose ataskaitose buvo 

atkreiptas dėmesys į esamus esminių reagavimo pajėgumų prieinamumo trūkumus, visų pirma 

susijusius su miškų gaisrų gesinimo lėktuvais, prieglobsčiu ir, galbūt, kitų tipų ištekliais.  

Nuomonės referentas mano, kad siūloma struktūra, apimanti du papildomus ramsčius, kuriuos 

sudaro, viena vertus, Europos civilinės saugos rezervas, apimantis reagavimo išteklius, 

kuriuos iš anksto įsipareigojo skirti valstybės narės, ir, kita vertus, vadinamasis „rescEU“ – 

atitinkamas reagavimo išteklių rezervas, valdomas Sąjungos lygmeniu ir pasitelkiamas 

kraštutiniu atveju, yra tinkamiausias ir veiksmingiausias būdas įveikti dabartinės sistemos 

trūkumus. Optimaliai telkiant išteklius ir sukuriant masto ekonomiją, sustiprintas SCSM taip 

pat padės valstybėms narėms daug sutaupyti. 

Nuomonės referentas primena, kad skaičiuojama, jog bendros Komisijos pasiūlymo išlaidos 

2018–2020 m. laikotarpiu sudarys 280 mln. EUR, iš kurių 256,9 mln. EUR numatyta 3 išlaidų 

kategorijai „Saugumas ir pilietybė“, 6,3 mln. EUR – 4 išlaidų kategorijai „Europos vaidmuo 

pasaulyje“ ir 16,9 mln. EUR – 5 išlaidų kategorijai „Administracinės išlaidos“. Iš siūlomų 

veiklos išlaidų 54 proc. būtų skirta pasirengimui, įskaitant „rescEU“ turto įsigijimą ar nuomą, 

37 proc. – reagavimui ir 9 proc. – prevencinei veiklai. Pasiūlyme taip pat numatyta įdarbinti 

100 papildomų darbuotojų per trejus metus. Nuomonės referentas mano, kad šie pasiūlymai 

yra proporcingi peržiūros mastui ir tikslui.  

Nuomonės referentas teigiamai vertina tai, kad siūloma panaudoti lankstumo priemonę, 

padengiant didžiąją dalį (88 proc.) reikalingų papildomų išteklių. Tačiau jis griežtai nepritaria 
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tam, kad siūloma perskirstyti esamoms programoms skiriamą 31,3 mln. EUR dydžio 

finansavimą pagal 3 ir 4 išlaidų kategorijas. Kaip daugelį kartų pabrėžė Biudžeto komitetas, 

naujiems svarbiems politikos pasiūlymams turėtų būti skiriami nauji ištekliai. Be to, 

daugumai susijusių programų, kaip antai programai „Teisės, lygybė ir pilietiškumas“ ir 

Teisingumo programoms, būdingi puikūs įgyvendinimo rodikliai ir jau daugelį metų joms 

skiriamas nepakankamas finansavimas. Todėl pranešėjas siūlo finansuoti visą papildomų 

išteklių, kurie reikalingi pagal 3 ir 4 išlaidų kategorijas, sumą pagal lankstumo priemonę, kaip 

nurodyta naujame I priede. 

PAKEITIMAI 

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 

komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Teisėkūros rezoliucijos projektas 

2 a dalis (nauja) 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 2a. ragina Komisiją susilaikyti nuo 

perskirstymų, kuriais finansuojami nauji 

politikos prioritetai, įtraukti į 

įgyvendinamą daugiametę finansinę 

programą, nes tai neabejotinai turės 

neigiamą poveikį kitos pagrindinės 

Sąjungos veiklos įgyvendinimui. 

Pagrindimas 

Naujiems politikos pasiūlymams turėtų būti skiriami nauji ištekliai. Nuomonės referentas 

griežtai nepritaria bet kokiam perskirstymui, kuris pakenktų sėkmingai įgyvendinamoms, bet 

nuolat nepakankamai finansuojamoms programoms, pvz., programai „Teisės, lygybė ir 

pilietiškumas“ ir Teisingumo programoms. 

 

Pakeitimas 2 

Teisėkūros rezoliucijos projektas  

2 b dalis (nauja) 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 2b. ragina Komisiją numatyti pakankamą 

Sąjungos civilinės saugos mechanizmo 

finansavimą pagal kitą daugiametę 

finansinę programą, kuri prasidės 

2021 m., atsižvelgiant į dabartinę jo 

peržiūrą. 

Pagrindimas 

Siekiant remtis dabartine SCSM peržiūra, kuria sustiprinama politika ir padidinamas 

finansavimas, Komisijai teikiant naujus pasiūlymus dėl kitos daugiametės finansinės 

programos bus svarbu pasiūlyti plačių užmojų SCSM skirtą finansinį paketą po 2020 m. 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

7 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) Sąjunga turėtų galėti paremti 

nepakankamai pajėgumų veiksmingai 

reaguoti į nelaimes turinčias valstybes 

nares, padėdama finansuoti išperkamąją 

nuomą arba nuomą ir užtikrinti, kad tokiais 

pajėgumais būtų galima greitai pasinaudoti, 

arba padėdama finansuoti jų įsigijimą. Tai 

labai padidintų Sąjungos mechanizmo 

veiksmingumą ir užtikrintų galimybes 

naudotis pajėgumais tais atvejais, kai 

antraip nebūtų galima veiksmingai reaguoti 

į nelaimes, ypač nelaimes, turinčias plataus 

masto padarinių daugelyje valstybėse narių. 

Perkant pajėgumus Sąjungos lygmeniu 

turėtų būti galima pasiekti masto 

ekonomiją ir geriau koordinuoti veiksmus 

reaguojant į nelaimes; 

(7) Sąjunga turėtų galėti paremti 

nepakankamai pajėgumų veiksmingai 

reaguoti į nelaimes turinčias valstybes 

nares, padėdama finansuoti išperkamąją 

nuomą arba nuomą ir užtikrinti, kad tokiais 

pajėgumais būtų galima greitai pasinaudoti, 

arba padėdama finansuoti jų įsigijimą. Tai 

labai padidintų Sąjungos mechanizmo 

veiksmingumą ir jo dislokavimo galimybes 

užtikrinant galimybes greitai pasinaudoti 

pajėgumais tais atvejais, kai antraip nebūtų 

galima veiksmingai reaguoti į nelaimes, 

ypač nelaimes, turinčias plataus masto 

padarinių daugelyje valstybių narių. 

Perkant pajėgumus Sąjungos lygmeniu 

turėtų būti galima pasiekti masto 

ekonomiją ir geriau koordinuoti veiksmus 

reaguojant į nelaimes. Turėtų būti 

užtikrintas optimalus ir skaidrus 

finansinių išteklių naudojimas; 
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Pagrindimas 

Telkiant pajėgumus per SCSM sparta yra labai svarbi – tai rodo tragiški pavėluoto gaisrų 

gesinimo lėktuvų dislokavimo padariniai paskutiniais miškų gaisrų sezonais Pietų Europoje. 

ES bendras finansavimas visada turėtų būti teikiamas visiško skaidrumo ir atskaitomybės 

sąlygomis. 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

10 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) siekiant, kad „rescEU“ pajėgumai 

veiktų, reikėtų skirti papildomų finansinių 

asignavimų veiksmams pagal Sąjungos 

mechanizmą finansuoti; 

(10) siekiant, kad „rescEU“ pajėgumai 

veiktų, reikėtų skirti papildomų finansinių 

asignavimų veiksmams pagal Sąjungos 

mechanizmą finansuoti, nemažinant 

finansinių paketų, kurie skiriami kitoms 

pagrindinėms Sąjungos politikos sritims, 

pvz., skatinančioms teises, lygybę ir 

pilietiškumą, teisingumą ar žmogaus 

socialinę raidą visame pasaulyje; 

Pagrindimas 

Telkiant pajėgumus per SCSM sparta yra labai svarbi – tai rodo tragiški pavėluoto gaisrų 

gesinimo lėktuvų dislokavimo padariniai paskutiniais miškų gaisrų sezonais Pietų Europoje. 

ES bendras finansavimas visada turėtų būti teikiamas visiško skaidrumo ir atskaitomybės 

sąlygomis. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10a) peržiūrėtam Sąjungos civilinės 

saugos mechanizmui turėtų būti 

užtikrintas atskiras finansavimas ir 

biudžeto asignavimai. Atsižvelgiant į tai, 

kad reikia vengti bet kokio neigiamo 

poveikio esamų daugiamečių programų 
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finansavimui, didinant finansavimą 

tikslinei Sąjungos civilinės saugos 

mechanizmo peržiūrai 2018, 2019 ir 2020 

m. turėtų būti naudojamos tik visos 

priemonės, numatytos Tarybos 

reglamente (ES, Euratomas) Nr. 

1311/20131a, visų pirma taikant 

lankstumo priemonę; 

 ___________________ 

 1a 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos 

reglamentas (ES, Euratomas) 

Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–

2020 m. daugiametė finansinė programa 

(OL L 347, 2013 12 20, p. 884). 

Pagrindimas 

Naujiems politikos pasiūlymams turėtų būti skiriami nauji ištekliai. Nuomonės referentas 

griežtai nepritaria bet kokiam perskirstymui, kuris pakenktų sėkmingai įgyvendinamoms, bet 

nuolat nepakankamai finansuojamoms programoms, pvz., programai „Teisės, lygybė ir 

pilietiškumas“ ir Teisingumo programoms. Vietoj to, visas reikiamas papildomas 

finansavimas turėtų būti sutelktas taikant DFP reglamento lankstumo nuostatas. 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

12a straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija kas dvejus metus informuoja 

Europos Parlamentą ir Tarybą apie 

operacijas ir padarytą pažangą pagal 11 ir 

12 straipsnius.“. 

Komisija kiekvienais metais informuoja 

Europos Parlamentą ir Tarybą apie 

operacijas ir padarytą pažangą pagal 11 ir 

12 straipsnius. 

Pagrindimas 

Norint užtikrinti visišką parlamentinį šio proceso tikrinimą ir priežiūrą ir kuo anksčiau 

nustatyti galimus pokyčius, turinčius įtakos biudžetui, siūloma, kad Parlamentas ir Taryba 

kasmet gautų atnaujintą informaciją apie pažangą, susijusią su SCSM stiprinimu, įskaitant 

privalomą informaciją apie biudžeto ir išlaidų pokyčius. 
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Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

12a straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Ši informacija apima biudžeto ir išlaidų 

pokyčių apžvalgą su išsamiu techniniu ir 

finansiniu vertinimu, tikslią informaciją 

apie išlaidų padidėjimą ir reikiamų 

reagavimo pajėgumų rūšių pokyčius bei 

jų kokybės reikalavimus, jei tokių yra, ir 

priežastis, dėl kurių padidėja išlaidos arba 

įvyksta tokie pokyčiai. 

Pagrindimas 

Norint užtikrinti visišką parlamentinį šio proceso tikrinimą ir priežiūrą ir kuo anksčiau 

nustatyti galimus pokyčius, turinčius įtakos biudžetui, siūloma, kad Parlamentas ir Taryba 

kasmet gautų atnaujintą informaciją apie pažangą, susijusią su SCSM stiprinimu, įskaitant 

privalomą informaciją apie biudžeto ir išlaidų pokyčius. 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

19 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Pagal metinę biudžeto procedūrą Europos 

Parlamentas ir Taryba laipsniškai 

patvirtina Sąjungos mechanizmui 

reikalingus asignavimus, tinkamai 

atsižvelgdami į visas priemones, 

numatytas Tarybos reglamente (ES, 

Euratomas) Nr. 1311/2013*, visų pirma 

taikant lankstumo priemonę, kaip 

nurodyta I priede. 

 ____________________ 

 * 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos 

reglamentas (ES, Euratomas) 

Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–
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2020 m. daugiametė finansinė programa 

(OL L 347, 2013 12 20, p. 884). 

Pagrindimas 

Naujiems politikos pasiūlymams turėtų būti skiriami nauji ištekliai. Nuomonės referentas 

griežtai nepritaria bet kokiam perskirstymui, kuris pakenktų sėkmingai įgyvendinamoms, bet 

nuolat nepakankamai finansuojamoms programoms, pvz., programai „Teisės, lygybė ir 

pilietiškumas“ ir Teisingumo programoms. Vietoj to, visas reikiamas papildomas 

finansavimas turėtų būti sutelktas taikant DFP reglamento lankstumo nuostatas. 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

  

Pakeitimas 

I PRIEDAS 

ORIENTACINIS PAPILDOMŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2018–2020 M. LAIKOTARPIUI 

  2018 2019 2020 IŠ VISO 

Iš viso papildomų 

asignavimų pagal 3 

išlaidų kategoriją* 

ĮA 19,157 115,2 122,497 256,854 

 MA 11 56,56 115,395 182,955 

Iš viso papildomų 

asignavimų pagal 4 

išlaidų kategoriją* 

ĮA 2 2 2,284 6,284 

 MA 0,8 1,8 2,014 4,614 

Iš viso papildomų 

asignavimų pagal 3 

ir 4 išlaidų 

kategorijas* 

ĮA 21,157 117,2 124,781 263,138 

 MA 11,8 58,36 117,409 187,569 

(sumos nurodomos milijonais eurų) 

* Visos sumos turi būti skiriamos pagal lankstumo priemonę. 
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Pagrindimas 

Papildomas finansavimas, kurio reikia dabartinei SCSM peržiūrai 2018–2020 m. laikotarpiu, 

turėtų būti išsamiau apibrėžtos pačiame Sprendime atskirame, išsamiame I priede. Visas 

reikiamas papildomas finansavimas, reikalingas šiai SCSM peržiūrai, turėtų būti sutelktas 

taikant DFP reglamento lankstumo nuostatas. 
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