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Pakeitimas 6
Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 23 d. Komisija 
priėmė pasiūlymą9dėl Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies 
keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 
dėl Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmo10;

(1) atsakydama į tam tikras dažnai 
atsitinkančias rimtas gaivalines nelaimes, 
kurias patyrė kai kurios valstybės narės, 
Komisija 2017 m. lapkričio 23 d. Komisija 
priėmė pasiūlymą9 dėl Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies 
keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 
dėl Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmo10;

_________________
9 2017 m. lapkričio 23 d. Pasiūlymas dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 
1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmo (COM(2017) 772 
final).
10 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 
1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 
20, p. 924).

Or. fr

Pakeitimas 7
Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) klimato kaita didžiąja dalimi 
pasireiškia gaivalinių nelaimių 
padažnėjimu, o besivystančios arba 
mažiausiai išsivysčiusios šalys yra ypač 
pažeidžiamos dėl jų atsparumo stokos ir 
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ribotų reagavimo pajėgumų. Kita vertus, 
pažymėtina, kad kai kurių valstybių narių 
pajėgumai tokie pat riboti, visų pirma dėl 
viešųjų finansų apribojimų, būtent dėl 
didelio masto griežto taupymo politikos, 
pvz., Graikijos atveju;

Or. fr

Pakeitimas 8
Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) nepaisant valstybėms narėms 
taikomų apribojimų viešųjų išlaidų 
kontrolės srityje, būtina, kad valstybės 
biudžeto apribojimai nedarytų didelio 
poveikio gaivalinių nelaimių prevencijai 
ir valdymui kiekvienoje valstybėje narėje 
skirtiems žmogiškiesiems ir 
materialiesiems ištekliams. Bet kuriuo 
atveju šios tarnybos turi gebėti atlikti savo 
užduotis efektyviai ir paisydamos 
visuomenės interesų;

Or. fr

Pakeitimas 9
Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Komisijos pasiūlymu dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš 
dalies keičiamas Sprendimas Nr. 
1313/2013/ES, siekiama sustiprinti bendrą 
gebėjimą pasirengti nelaimėms ir į jas 
reaguoti sustiprinant Europos civilinės 

(2) Komisijos pasiūlymu dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš 
dalies keičiamas Sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES, siekiama sustiprinti 
bendrą gebėjimą pasirengti nelaimėms ir į 
jas reaguoti sustiprinant Europos civilinės 
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saugos rezervo teikiamas galimybes. Tam 
reikia sukurti civilinės saugos pajėgumų 
rezervą, skirtą naudoti Sąjungos 
operacijose („rescEU“), ir sustiprinti 
prevencijos srityje taikomas priemones;

saugos rezervo teikiamas galimybes. Tam 
reikia sukurti civilinės saugos pajėgumų 
rezervą, skirtą naudoti Sąjungos 
operacijose („rescEU“) ES teritorijoje ir, 
susiklosčius šiame Sprendime nurodytoms 
aplinkybėms, už ES teritorijos ribų ir 
sustiprinti gaivalinių nelaimių prevencijos 
ir atsparumo joms srityje taikomas 
priemones;

Or. fr

Pakeitimas 10
Beata Kempa

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Komisijos pasiūlymu dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš 
dalies keičiamas Sprendimas Nr. 
1313/2013/ES, siekiama sustiprinti bendrą 
gebėjimą pasirengti nelaimėms ir į jas 
reaguoti sustiprinant Europos civilinės 
saugos rezervo teikiamas galimybes. Tam 
reikia sukurti civilinės saugos pajėgumų 
rezervą, skirtą naudoti Sąjungos 
operacijose („rescEU“), ir sustiprinti 
prevencijos srityje taikomas priemones;

(2) Komisijos pasiūlymu dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš 
dalies keičiamas Sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES, siekiama sustiprinti 
bendrą gebėjimą pasirengti nelaimėms ir į 
jas reaguoti tinkamai ir laiku sustiprinant 
Europos civilinės saugos rezervo teikiamas 
galimybes. Tam reikia sukurti civilinės 
saugos pajėgumų rezervą, skirtą naudoti 
Sąjungos operacijose („rescEU“), ir 
sustiprinti prevencijos srityje taikomas 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 11
Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) be tiesioginių padarinių žmonių 
gyvybei ir materialinės žalos miškų 
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gaisrų, įskaitant neliestų miškų gaisrus, 
plitimas kelia rimtą grėsmę biologinei 
įvairovei. Sąjunga turi sugebėti greitai, 
tinkamai ir veiksmingai prisidėti prie šių 
gaivalinių nelaimių likvidavimo visame 
pasaulyje. Tačiau „rescEU“ operacijos už 
Sąjungos teritorijos ribų turi būti 
vykdomos tik tais atvejais, kai jos yra 
objektyviai pagrįstos ir atitinkamai 
trečiajai valstybei suteikia apčiuopiamos, 
patikrinamos ir objektyvios pridėtinės 
vertės, nes pagal programą „rescEU“ visų 
pirma numatyti veiksmai Sąjungos 
teritorijoje;

Or. fr

Pakeitimas 12
Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) būtina užtikrinti didesnį Sąjungos 
finansavimą, kad būtų galima toliau plėtoti 
Europos civilinės saugos rezervą ir 
padengti papildomas išlaidas, kylančias dėl 
adaptavimo dotacijų ir Europos civilinės 
saugos rezervui skirtų pajėgumų 
naudojimo;

(3) būtina užtikrinti didesnį Sąjungos 
finansavimą, kad būtų galima toliau plėtoti 
Europos civilinės saugos rezervą ir 
padengti papildomas išlaidas, kylančias dėl 
adaptavimo dotacijų ir Europos civilinės 
saugos rezervui skirtų pajėgumų 
naudojimo. Tačiau neturi būti jokių 
išlaidų dėl ES institucijų komunikacijos;

Or. fr

Pakeitimas 13
Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) „rescEU“ pajėgumams sukurti, (4) „rescEU“ pajėgumams sukurti, 
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dislokuoti ir eksploatuoti reikalingi 
pakankami finansiniai asignavimai;

dislokuoti ir eksploatuoti reikalingi 
pakankami finansiniai asignavimai. ES 
institucijų komunikacijos tikslais išlaidos 
negali būti skiriamos ar atimamos iš 
„rescEU“ skirtų asignavimų;

Or. fr

Pakeitimas 14
Martin Horwood

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) siekiant užtikrinti kuo didesnį 
skaidrumą ir atskaitomybę Sąjungos 
piliečiams, be kita ko, kiek tai susiję su 
Europos Sąjungos pažangos siekiant 0,7 
% oficialios paramos vystymuisi (OPV) 
tikslo vertinimu, Komisija turėtų pateikti 
gaires dėl išlaidų dalies, kurią ji 
rekomenduotų skirti pagal pakeistą 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmą ir 
kuri turėtų būti laikoma OPV. Tokios 
gairės turėtų tiksliai atspindėti EBPO 
Paramos vystymuisi komiteto (DAC) 
taisykles dėl OPV ir visapusiškai jų 
laikytis, taip pat jose turėtų būti nurodyta, 
ar reikėtų taikyti tokias metodikas kaip 
Tarptautinės paramos skaidrumo 
iniciatyvos (IATI) standartas;

Or. en

Pakeitimas 15
Martin Horwood

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Sąjunga, būdama EBPO Paramos 
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vystymuisi komiteto narė, turėtų išlaikyti 
savo įsipareigojimą laikytis EBPO 
Paramos vystymuisi komiteto taisyklių dėl 
oficialios paramos vystymuisi ir jų 
laikytis, be kita ko, vykdant atitinkamą 
veiklą pagal Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmą;

Or. en

Pakeitimas 16
Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
20 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansavimo gavėjai 
nurodo Sąjungos finansavimo kilmę ir 
užtikrina jo matomumą (visų pirma 
viešindami veiksmus ir jų rezultatus), 
teikdami nuoseklią, veiksmingą ir 
proporcingą tikslinę informaciją įvairiai 
auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir 
visuomenę. Bet kuria pagal šį sprendimą 
teikiama pagalba ar finansavimu 
užtikrinamas tinkamas Sąjungos 
matomumas, be kita ko, naudojant 
Sąjungos ženklą, kai naudojami 11 
straipsnyje, 12 straipsnyje ir 21 straipsnio 
2 dalies c punkte nurodyti pajėgumai.

1. Sąjungos finansavimo gavėjai 
nurodo Sąjungos finansavimo kilmę ir 
užtikrina jo matomumą (visų pirma 
viešindami veiksmus ir jų rezultatus), 
teikdami nuoseklią, veiksmingą ir 
proporcingą tikslinę informaciją tais 
atvejais, kai griežtai būtina informuoti 
visuomenę;

Or. fr

Pakeitimas 17
Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
20 a straipsnio 2 dalies 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija vykdo su šiuo sprendimu ir jos 
veiksmais bei rezultatais susijusius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus. 
Šiam sprendimui skirtais finansiniais 
ištekliais taip pat prisidedama prie 
institucinės komunikacijos apie Sąjungos 
politikos prioritetus, susijusius su 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 18
Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
20 a straipsnio 2 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija parengia komunikacijos 
strategiją, kuria siekiama užtikrinti pagal 
Sąjungos mechanizmą vykdomų veiksmų 
realių rezultatų matomumą piliečiams.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 19
Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
20 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. ES institucijų komunikacijos 
tikslais išlaidos neskiriamos pagal 
„rescEU“ mechanizmą arba pagal 
Sprendimą 1313/2013/ES apskritai.
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Or. fr

Pakeitimas 20
Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
20 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pripažindama ir pagerbdama 
ilgalaikius įsipareigojimus ir neeilinį įnašą 
į Sąjungos civilinės saugos veiklą, 
Komisija apdovanoja medaliais.

3. Komisija pripažįsta Sąjungos 
civilinės saugos subjektų drąsą ir 
išskirtinį indėlį į valstybių narių piliečių 
saugumą ir jų įsipareigojimą ir visais 
būdais jiems išreiškia padėką ir apie tai 
viešai skelbia, o pripažindama ir 
pagerbdama įsipareigojimus ir neeilinį 
įnašą į Sąjungos civilinės saugos veiklą, 
Komisija apdovanoja medaliais;

Or. fr

Pakeitimas 21
Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 21 straipsnio 3 
dalyje nurodytus deleguotuosius 
įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
atšaukimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 

4. 21 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai deleguojami nustatytam 
laikotarpiui, o be to, Europos 
Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo 
metu juos atšaukti. Sprendimu dėl 
atšaukimo nutraukiamas tame sprendime 
nurodytų įgaliojimų suteikimas. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
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deleguotųjų aktų galiojimui. galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Or. fr


