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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Europa ir pasaulis susiduria su vis daugiau nelaimių, patirdami didelių žmogiškųjų ir 

materialinių išlaidų. Dėl klimato kaitos taip pat daugėja su oro sąlygomis susijusių nelaimių, 

ypač vis dažniau ir intensyviau kyla potvyniai ir miškų gaisrai. Europos Sąjungos civilinės 

saugos mechanizmu1 siekiama remti, papildyti ir sukurti palankias sąlygas valstybių narių 

veiksmų koordinavimui siekiant didinti nelaimių prevenciją, pasirengimą joms ir reagavimą į 

jas. Mechanizmas gali būti naudojamas reaguojant į nelaimes Sąjungoje ir už jos ribų 

(pastarosios sudaro daugiau kaip pusę mechanizmo aktyvavimo atvejų). Reaguojant į 

nelaimes už Sąjungos ribų, ES civilinės saugos mechanizmas dažnai aktyvuojamas 

lygiagrečiai teikiant ES humanitarinę pagalbą. 

Komisijos pasiūlymu2, kuriuo ketinama iš dalies pakeisti šį sprendimą ir kurį šiuo metu 

svarsto Europos Parlamentas ir Taryba, siekiama: 1) sustiprinti ES ir valstybių narių 

gebėjimus reaguoti į nelaimes sukuriant specialų ES lygmens išteklių rezervą („rescEU“), 

kuris bus panaudotas dėl to Komisijai priėmus sprendimą, taip pat veiksmingiau skatinti 

valstybių narių indėlius į Europos civilinės saugos rezervą; 2) daugiau dėmesio skirti 

prevencijos veiksmams ir derėjimo su kitomis ES politikos sritimis didinimui; ir 3) skatinti, 

kad mechanizmo veiklai būtų taikoma supaprastinta ir veiksminga administracinė procedūra. 

Pranešėja šioje DEVE komiteto nuomonėje ENVI komitetui pritaria, kad būtų sustiprinti ES ir 

valstybių narių gebėjimai reaguoti į nelaimes, kartu pabrėždama, kad turi būti visiškai 

laikomasi subsidiarumo principo. Tuo pat metu pranešėja norėtų padaryti keletą pakeitimų dėl 

Komisijos pasiūlymo ir dėl dabartinio sprendimo, tai pagrįsdama, be kita ko, naujausių 

vertinimų išvadomis3.  

Svarbiausių pakeitimų tikslai yra šie: 

 stiprinti ES civilinės saugos mechanizmo tarptautinį bendradarbiavimą, be kita ko, 

plečiant mokymo gebėjimus ir dalijantis žiniomis. Taip pat reikėtų remti tarptautinius 

nelaimių rizikos mažinimo įsipareigojimus (visų pirma 2015–2030 m. Sendajaus 

nelaimių rizikos mažinimo programą). 

 būtina aiškiai apibrėžti Europos civilinės apsaugos mechanizmo operacijų dėl 

žmogaus sukeltų ar sudėtingų ekstremalių situacijų taikymo sritį, vadovaujantis 

Europos konsensusu dėl humanitarinės pagalbos. Reikėtų pabrėžti, kad ši veikla ir jos 

finansavimo priemonės turėtų būti visiškai atskirtos net tada, kai siekiama užtikrinti 

sinergiją ir priemonių tarpusavio papildomumą. 

 užtikrinti, kad pajėgumai ES lygmeniu („rescEU“) papildytų civilinės saugos 

pajėgumus nacionaliniu lygmeniu, o ne juos pakeistų, ir toliau bendrai finansuoti 

                                                 
1 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo 
2 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo 2017/0309 (COD) 
3 Sąjungos civilinės saugos mechanizmo tarpinis vertinimas, 2014–2016 m. (Galutinė ataskaita), 2017 m. 

rugpjūčio mėn. 

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo tarpinio 

vertinimo 2014–2016 m. laikotarpiu (SWD (2017) 287 final) 

Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 33/2017 „Sąjungos civilinės saugos mechanizmas: reagavimo į 

nelaimes už ES ribų koordinavimas buvo iš esmės veiksmingas“ 
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transporto išlaidas, susijusias su ištekliais, kurie nėra Europos civilinės saugos rezervo 

dalis. 

PAKEITIMAI 

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 

komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

9 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) siekiant padidinti mokymų ir 

pratybų veiksmingumą ir efektyvumą ir 

sustiprinti valstybių narių nacionalinių 

civilinės saugos institucijų ir tarnybų 

bendradarbiavimą, būtina sukurti Sąjungos 

civilinės saugos žinių tinklą, grindžiamą 

esamomis struktūromis; 

(9) siekiant padidinti mokymų ir 

pratybų veiksmingumą ir efektyvumą ir 

sustiprinti valstybių narių nacionalinių 

civilinės saugos institucijų ir tarnybų 

bendradarbiavimą, būtina sukurti Sąjungos 

civilinės saugos žinių tinklą, grindžiamą 

esamomis struktūromis. Tas tinklas turėtų 

skatinti ir stiprinti santykius su 

tarptautinėmis organizacijomis ir 

trečiosiomis šalimis, siekiant sustiprinti 

bendradarbiavimą nelaimių rizikos 

mažinimo srityje ir prisidėti prie 2015–

2030 m. Sendajaus nelaimių rizikos 

mažinimo programoje prisiimtų 

įsipareigojimų įgyvendinimo; 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

12 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) siekiant užtikrinti, kad būtų kuo 

daugiau naudojamasi esamomis 

finansavimo priemonėmis, ir paremti 

valstybes nares teikiant pagalbą, visų pirma 

reaguojant į nelaimes už Sąjungos ribų, 

turėtų būti numatyta nukrypti nuo Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 

(12) siekiant užtikrinti, kad būtų kuo 

daugiau naudojamasi esamomis 

finansavimo priemonėmis, ir paremti 

valstybes nares teikiant pagalbą, visų pirma 

reaguojant į nelaimes už Sąjungos ribų, 

turėtų būti numatyta nukrypti nuo Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 
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Euratomas) 966/201214 129 straipsnio 1 

dalies leidžianti nuostata, kai finansavimas 

skiriamas pagal Sprendimo 

Nr. 1313/2013/ES 21, 22 ir 23 straipsnius; 

Euratomas) 966/201214 129 straipsnio 1 

dalies leidžianti nuostata, kai finansavimas 

skiriamas pagal Sprendimo 

Nr. 1313/2013/ES 21, 22 ir 23 straipsnius. 

Nepaisant tos leidžiančios nukrypti 

nuostatos, finansavimas, skirtas civilinės 

saugos veiklai ir ypač humanitarinei 

pagalbai, turėtų išlikti aiškiai atskirtas bet 

kokioje būsimoje Sąjungos finansavimo 

struktūroje ir visiškai atitikti skirtingus 

šios struktūros tikslus ir teisinius 

reikalavimus;  

__________________ __________________ 

14 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 

Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 

biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir 

kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas 

(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 

(OL L 298, 2012 10 26, p. 1). 

14 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 

Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 

biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir 

kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas 

(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 

(OL L 298, 2012 10 26, p. 1). 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

13 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) svarbu užtikrinti, kad valstybės 

narės imtųsi visų reikalingų veiksmų 

veiksmingai užkirsti kelią gaivalinėms ir 

žmogaus sukeltoms nelaimėms ir 

sušvelninti jų poveikį. Nuostatomis turėtų 

būtų sustiprinti pagal Sąjungos 

mechanizmą vykdomų prevencijos, 

pasirengimo ir reagavimo veiksmų ryšiai. 

Taip pat turėtų būtų užtikrintas 

suderinamumas su kitais aktualiais 

Sąjungos teisės aktais prevencijos ir 

nelaimių rizikos valdymo srityje, įskaitant 

tarpvalstybinius prevencijos veiksmus ir 

reagavimą į grėsmes, kaip antai dideles 

tarpvalstybines grėsmes sveikatai15. Taip 

pat turėtų būti užtikrintas suderinamumas 

su tarptautiniais įsipareigojimais, 

pavyzdžiui, Sendajaus nelaimių rizikos 

(13) svarbu užtikrinti, kad valstybės 

narės imtųsi visų reikalingų veiksmų 

veiksmingai užkirsti kelią gaivalinėms ir 

žmogaus sukeltoms nelaimėms ir 

sušvelninti jų poveikį. Nuostatomis turėtų 

būtų sustiprinti pagal Sąjungos 

mechanizmą vykdomų prevencijos, 

pasirengimo ir reagavimo veiksmų ryšiai. 

Taip pat turėtų būtų užtikrintas 

suderinamumas su kitais aktualiais 

Sąjungos teisės aktais prevencijos ir 

nelaimių rizikos valdymo srityje, įskaitant 

tarpvalstybinius prevencijos veiksmus ir 

reagavimą į grėsmes, kaip antai dideles 

tarpvalstybines grėsmes sveikatai15. Be to, 

visi veiksmai turėtų būti suderinti su 

tarptautinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, 

Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo 
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mažinimo programa 2015–2030 m., 

Paryžiaus susitarimu ir Darnaus vystymosi 

darbotvarke iki 2030 m.;  

programos 2015–2030 m., Paryžiaus 

susitarimo ir Darnaus vystymosi 

darbotvarkė iki 2030 m., laikymusi ir 

aktyviai prisidėti jį užtikrinant;  

__________________ __________________ 

15 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 

dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 

grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 

Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 

2013 11 5, p. 1). 

15 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 

dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 

grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 

Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 

2013 11 5, p. 1). 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas) 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

5 straipsnio 2 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 3a) 5 straipsnio 2 dalis pakeičiama 

taip: 

2. Valstybės narės, trečiosios 

valstybės ar Jungtinių Tautų ar jų agentūrų 

prašymu Komisija gali dislokuoti ekspertų 

grupę vietoje teikti konsultacijas 

prevencinių priemonių klausimu. 

„2. Valstybės narės, trečiosios 

valstybės ar Jungtinių Tautų ar jų agentūrų 

prašymu arba savo iniciatyva, gavusi 

atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 

sutikimą, Komisija taip pat gali dislokuoti 

ekspertų grupę vietoje teikti konsultacijas 

prevencinių priemonių klausimu. 

Pagrindimas 

Šiuo galiojančio sprendimo daliniu pakeitimu siekiama, kad Komisija aktyviau siųstų 

ekspertus į prevencines misijas, be kita ko, trečiosiose šalyse, nes tai gali padidinti jų 

matomumą ir prieinamumą. Kaip pabrėžta tarpiniame vertinime, šios misijos kartu su kitomis 

priemonėmis gali padėti stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą civilinės saugos srityje ir 

didinti suderinamumą su Sendajaus programa. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

12 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) miško gaisrų gesinimo sausumoje 

pajėgumai; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

12 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Remiantis nustatyta rizika ir 

atsižvelgiant į įvairius pavojus apimantį 

požiūrį Komisijai pagal 30 straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais apibrėžiamos 

reagavimo pajėgumų, reikalingų be šio 

straipsnio 2 dalyje nustatytų pajėgumų, 

rūšys ir atitinkamai peržiūrima „rescEU“ 

sudėtis. Užtikrinamas suderinamumas su 

kitų sričių Sąjungos politika. 

4. Remiantis nustatyta rizika, 

atsižvelgiant į įvairius pavojus apimantį 

požiūrį ir valstybių narių civilinės saugos 

patirtį ir pasikonsultavus su atitinkamais 

regionais, kuriuose dažnai kyla krizės, 
Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais apibrėžiamos reagavimo pajėgumų, 

reikalingų be šio straipsnio 2 dalyje 

nustatytų pajėgumų, rūšys ir atitinkamai 

peržiūrima „rescEU“ sudėtis. Užtikrinamas 

suderinamumas su kitų sričių Sąjungos 

politika. 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

12 straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. „rescEU“ pajėgumus galima 

naudoti reagavimo operacijoms pagal 

Sąjungos mechanizmą pateikus pagalbos 

prašymą per Reagavimo į nelaimes 

koordinavimo centrą. Sprendimą dėl jų 

dislokavimo priima Komisija ir ji toliau yra 

atsakinga už „rescEU“ pajėgumų valdymą 

bei kontrolę. 

7. „rescEU“ pajėgumus galima 

naudoti reagavimo operacijoms pagal 

Sąjungos mechanizmą pateikus pagalbos 

prašymą per Reagavimo į nelaimes 

koordinavimo centrą. Sprendimą dėl jų 

dislokavimo priima Komisija ir ji toliau yra 

atsakinga už „rescEU“ pajėgumų 

dislokavimą. 
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Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas) 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

13 straipsnio 3 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 9a) 13 straipsnio 3 dalis pakeičiama 

taip: 

3. Valstybės narės, trečiosios 

valstybės ar Jungtinių Tautų ar jų agentūrų 

prašymu Komisija gali dislokuoti ekspertų 

grupę vietoje teikti konsultacijas 

pasirengimo priemonių klausimu. 

„3. Valstybės narės, trečiosios 

valstybės ar Jungtinių Tautų ar jų agentūrų 

prašymu arba savo iniciatyva, gavusi 

atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 

sutikimą, Komisija taip pat gali dislokuoti 

ekspertų grupę vietoje teikti konsultacijas 

pasirengimo priemonių klausimu. 

Pagrindimas 

Šiuo galiojančio sprendimo daliniu pakeitimu siekiama, kad Komisija aktyviau siųstų 

ekspertus į pasirengimo misijas, be kita ko, trečiosiose šalyse, nes tai gali padidinti jų 

matomumą ir prieinamumą. Kaip pabrėžta tarpiniame vertinime, šios misijos kartu su kitomis 

priemonėmis gali padėti stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą civilinės saugos srityje ir 

didinti suderinamumą su Sendajaus programa. 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 pastraipos 9 b punktas (naujas) 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

13 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9b) 13 straipsnyje įterpiama ši dalis: 

 „3a. Komisija plėtoja mokymo 

pajėgumus ir stiprina Sąjungos civilinės 

saugos žinių tinklo, tarptautinių 

organizacijų ir trečiųjų šalių dalijimąsi 

žiniomis bei patirtimi, kad prisidėtų prie 

tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su 

nelaimių rizikos mažinimu, ypač tų, kurie 

numatyti Sendajuje programoje, 
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įgyvendinimo.“ 

Pagrindimas 

Šia papildoma dalimi siekiama skatinti keitimąsi žiniomis ir patirtimi, įskaitant galimybes 

plėsti mokymo pajėgumus trečiosioms šalims (kaip nurodyta tarpiniame vertinime), gerinti 

būsimas reagavimo operacijas ir didinti suderinamumą su Sendajaus sistema. 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 pastraipos 11 a punktas (naujas) 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 11a) 16 straipsnio 2 dalis pakeičiama 

taip: 

2. Pagal šį straipsnį pagalba gali būti 

teikiama kaip savarankiškai teikiama 

pagalba arba prisidedant prie pagalbos, 

teikiamos vadovaujant tarptautinei 

organizacijai. Sąjungos veiklos 

koordinavimas visiškai integruojamas į 

bendrą koordinavimą, vykdomą Jungtinių 

Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo 

biuro (OCHA), ir pripažįstamas jo 

vadovaujamas vaidmuo. 

„2. Pagal šį straipsnį pagalba gali būti 

teikiama kaip savarankiškai teikiama 

pagalba arba prisidedant prie pagalbos, 

teikiamos vadovaujant tarptautinei 

organizacijai. Sąjungos veiklos 

koordinavimas visiškai integruojamas į 

bendrą koordinavimą, vykdomą Jungtinių 

Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo 

biuro (OCHA), ir pripažįstamas jo 

vadovaujamas vaidmuo. Komisija 

žmogaus sukeltų nelaimių ar sudėtingų 

ekstremalių situacijų atvejais, 

konsultuodamasi su humanitarinės 

veiklos vykdytojais, aiškiai apibrėžia 

intervencijos taikymo sritį ir jos santykius 

su šalimis, dalyvaujančiomis teikiant 

platesnę humanitarinę pagalbą, 

užtikrindama suderinamumą su Europos 

konsensusu dėl humanitarinės pagalbos ir 

laikydamasi humanitarinių principų.“ 

Pagrindimas 

Atlikus tarpinį civilinės saugos mechanizmo vertinimą nustatyta, kad besikeičiančioje 

reagavimo veiksmų aplinkoje neaiški civilinės saugos priemonių apibrėžtis teikiant 

humanitarinę pagalbą turėjo įtakos priemonės gebėjimui siekti nustatytų tikslų. Šiuo 

galiojančio sprendimo daliniu pakeitimu siekiama aiškiau apibrėžti civilinės saugos veiksmų 

žmogaus sukeltų nelaimių ir sudėtingų ekstremalių situacijų metu, kuriose vykdomos ir 
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humanitarinės pagalbos operacijos, taikymo sritį. 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto b papunktis 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

23 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Kalbant apie išteklius, kurie 

nepriskirti Europos civilinės saugos 

rezervui, Sąjungos finansinė parama 

transporto ištekliams negali viršyti 

55 proc. visų reikalavimus atitinkančių 

išlaidų. Valstybės narės, siekdamos gauti 

tokį finansavimą, sukuria visų savo 

turimų civilinės saugos išteklių, skirtų 

reaguoti į nelaimes, išskyrus tuos, kurie 

yra skirti Europos rezervui, registrą. 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

26 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Siekiama sąveikos ir papildomumo 

su kitomis Sąjungos priemonėmis, 

pavyzdžiui, kuriomis remiamos 

sanglaudos, kaimo plėtros, mokslinių 

tyrimų, sveikatos, migracijos ir saugumo 

politikos sritys. Reagavimo į humanitarines 

krizes trečiosiose valstybėse atveju 

Komisija užtikrina pagal šį sprendimą ir 

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/96 

finansuojamų veiksmų papildomumą ir 

nuoseklumą. 

2. Siekiama sąveikos ir papildomumo 

su kitomis Sąjungos priemonėmis, 

pavyzdžiui, kuriomis remiamos 

sanglaudos, kaimo plėtros, mokslinių 

tyrimų, sveikatos, migracijos ir saugumo 

politikos sritys. Reagavimo į humanitarines 

krizes trečiosiose valstybėse atveju 

Komisija užtikrina pagal šį sprendimą ir 

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/96 

finansuojamų veiksmų papildomumą ir 

nuoseklumą, tuo pat metu atsižvelgdama į 

atskirą ir nepriklausomą veiksmų ir jų 

finansavimo pobūdį ir užtikrindama, kad 

jie atitiktų Europos konsensuso dėl 

humanitarinės pagalbos nuostatas. 
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Pagrindimas 

Atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą dėl 26 straipsnio 1 dalies, kuriame numatyta galimybė 

gauti finansavimą iš įvairių civilinės saugos veiksmų šaltinių, siūlomu pakeitimu siekiama 

aiškiai atskirti humanitarines ir civilinės saugos operacijas bei jų finansavimą. 
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