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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmo
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2019)0125),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 196 
straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0114/2019),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A9-0000/2019),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmas ir valstybės narės turėtų 
naudotis Sąjungos infrastruktūra, pvz., 
GALILEO. GALILEO yra pirmoji 
Europoje ir pasaulyje specialiai 
civiliniams tikslams sukurta pasaulinė 
palydovinės navigacijos ir padėties 
nustatymo infrastruktūra, kuri gali būti 
naudojama kitose srityse, pavyzdžiui, 
ekstremalių situacijų valdymo srityje, 
įskaitant ankstyvojo perspėjimo sistemas. 
Viena iš susijusių GALILEO paslaugų 
bus specialioji paslauga, kurią teikiant 
siunčiami signalai ir perspėjama apie 
gamtines ar kitokias nelaimes tam tikrose 
vietose. Valstybės narės turėtų būti 
skatinamos naudotis šia paslauga, nes ji 
galėtų padėti geriau apsaugoti jų 
piliečius. Jeigu jos nusprendžia ja 
naudotis, sistemai patvirtinti jos turėtų 
nustatyti, kurioms nacionalinėms valdžios 
institucijoms leidžiama naudotis ta 
specialiąja paslauga, ir pranešti apie jas 
Komisijai;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Sąjunga ir jos valstybės narės 
turėtų galėti suteikti pagalbą tada, kai jos 
reikia, kad būtų apsaugotos žmonių 
gyvybės ir gamtos ištekliai. Todėl, siekiant 
padėti valstybėms narėms teikti šią 
pagalbą, Europos civilinės saugos 
rezervas turėtų būti toliau stiprinamas 
bendrai finansuojant jam skirtų 
pajėgumų veiklos išlaidas pagal tokias 
pačias taisykles, taikomas ir dislokavimui 
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Sąjungoje, ir už jos ribų;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sprendimo Nr. 1313/2013/ES I 
priedas nėra pakankamai lankstus, kad 
Sąjunga galėtų tinkamai koreguoti 
investicijas į prevenciją, pasirengimą ir 
reagavimą. Pagal jį investicijų, skirtinų 
įvairiems nelaimių rizikos valdymo ciklo 
etapams, lygis turi būti nustatytas iš 
anksto. Todėl Sąjunga negali tinkamai 
reaguoti į nenuspėjamą nelaimių valdymo 
pobūdį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) siekiant, kad „rescEU“ pajėgumai 
veiktų, buvo skirti papildomi finansiniai 
asignavimai veiksmams pagal Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmą finansuoti; 
Svarbu suteikti Sąjungai reikiamą 
lankstumą, kad ji galėtų efektyviai 
reaguoti į nenuspėjamą nelaimių pobūdį, 
kartu išsaugant tam tikrą nuspėjamumą 
įgyvendinant šiame sprendime nustatytus 
tikslus. Svarbu pasiekti reikiamą šių tikslų 
įgyvendinimo pusiausvyrą. Siekiant 
atnaujinti I priede nustatytas procentines 
dalis atsižvelgiant į pertvarkyto Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmo prioritetus, 
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pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų 
būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) reikšminga lėšų dalis turėtų būti 
skiriama prevencijos ir parengties 
veiksmams, kad būtų užtikrintos 
nuolatinės investicijos, didesnės 
pastangos ir ilgalaikis tvarumas tais 
nelaimių valdymo ciklo etapais;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
9 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) 9 straipsnis papildomas šia dalimi:
„9a. Kai GALILEO pradeda teikti 
specialiąją paslaugą, kiekviena valstybė 
narė gali ja naudotis. 
Jeigu valstybė narė nusprendžia naudotis 
pirmoje pastraipoje nurodyta specialiąja 
paslauga, ji nustato ir Komisijai praneša, 
kokiai nacionalinei valdžios institucijai 
suteikiamas leidimas naudotis ta 
specialiąja paslauga.“

Or. en
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Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalis pakeičiama taip: Išbraukta. 
„1. Sąjungos mechanizmui įgyvendinti 
2021–2027 m. skiriamas finansinis 
paketas yra 1 400 000 000 EUR 
dabartinėmis kainomis.“

Or. en

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įterpiama ši dalis:
„1a. Sąjungos mechanizmui įgyvendinti 
2021–2027 m. skiriamas finansinis 
paketas yra 1 400 000 000 EUR 
dabartinėmis kainomis.“

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a b papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

ab) 3 dalis iš dalies keičiama taip:
3. Iš 1 dalyje nurodytų finansinių 
asignavimų taip pat galima padengti 
išlaidas, susijusias su pasirengimo, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir įvertinimo 
veikla, reikalinga Sąjungos mechanizmui 
valdyti ir jo tikslams pasiekti.

„3. Iš 1 ir 1a dalyse nurodytų finansinių 
asignavimų taip pat galima padengti 
išlaidas, susijusias su pasirengimo, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir įvertinimo 
veikla, reikalinga Sąjungos mechanizmui 
valdyti ir jo tikslams pasiekti.“

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 4, 5 ir 6 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 4, 5 ir 6 dalys išbraukiamos. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ba) 4 dalis pakeičiama taip:
4. 1 dalyje nurodytas finansinis 
paketas 2014–2020 m. paskirstomas 
remiantis I priede nustatytomis 
procentinėmis dalimis ir principais.

„4. 1 dalyje nurodytas finansinis 
paketas 2014–2020 m. paskirstomas 
remiantis I priedo 1 punkte nustatytomis 
procentinėmis dalimis ir to priedo 3 punkte 
nustatytais principais.“

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b b papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) įterpiama ši dalis:
„4a. 1a dalyje nurodytas finansinis 
paketas 2021–2027 m. paskirstomas 
remiantis I priedo 2 punkte nustatytomis 
procentinėmis dalimis ir to priedo 
3 punkte nustatytais principais.“

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b c papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

bc) 5 dalis pakeičiama taip:
5. Komisija peržiūri I priede nustatytą 
suskirstymą atsižvelgdama į 34 straipsnio 2 
dalies a punkte nurodytą tarpinio 
įvertinimo ataskaitą. Jei būtina, 
atsižvelgiant į to įvertinimo rezultatus, 
Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais kiekvienas iš I priede nurodytų 
dydžių pakoreguojamas daugiau kaip 8 
procentiniais punktais ir ne daugiau kaip 
16 procentinių punktų. Tie deleguotieji 
aktai priimami ne vėliau kaip 2017 m. 
birželio 30 d.

„5. Komisija peržiūri I priede nustatytą 
suskirstymą atsižvelgdama į 34 straipsnio 3 
dalyje nurodytą įvertinimo ataskaitą. Jei 
būtina, atsižvelgiant į netikėtus įvykius, 
darančius poveikį biudžeto vykdymui, 
arba į „rescEU“ pajėgumų sukūrimą, 
Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiamas I priedas, kad 
kiekvienas I priedo 1 ir 2 punktuose 
nurodytas dydis būtų pakoreguotas 
daugiau kaip 10 procentinių punktų.“ 

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b d papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 6 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

bd) 6 dalis pakeičiama taip:
6. Tais atvejais, kai esant būtinybei 
peržiūrėti reagavimo veiksmams skirtus 
biudžeto išteklius, yra priežasčių, dėl kurių 
privaloma skubėti, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais kiekvienas iš I priede nurodytų 
dydžių pakoreguojamas daugiau kaip 8 
procentiniais punktais ir ne daugiau kaip 
16 procentinių punktų, neviršijant turimų 
biudžeto asignavimų ir laikantis 31 
straipsnyje numatytos tvarkos.

„6. Tais atvejais, kai esant būtinybei 
peržiūrėti reagavimo veiksmams skirtus 
biudžeto išteklius, yra priežasčių, dėl kurių 
privaloma skubėti, Komisijai  pagal 30 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus,  kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas, kad kiekvienas I 
priedo 1 ir 2 punktuose nurodytas dydis 
būtų pakoreguotas daugiau kaip 10 
procentinių punktų, neviršijant turimų 
biudžeto asignavimų ir laikantis 31 
straipsnyje numatytos tvarkos.“

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
23 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a) 23 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. Sąjungos finansinės paramos suma 
Europos civilinės saugos rezervui iš anksto 
skirtiems pajėgumams neviršija 75 % 
pajėgumų eksploatavimo išlaidų, įskaitant 
transportą, įvykus arba gresiant nelaimei 
Sąjungoje arba dalyvaujančiojoje 
valstybėje.

„2. Sąjungos finansinės paramos suma 
Europos civilinės saugos rezervui iš anksto 
skirtiems pajėgumams neviršija 75 % 
pajėgumų eksploatavimo išlaidų, įskaitant 
transportą, įvykus arba gresiant nelaimei 
Sąjungoje arba už jos ribų.
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Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 2 b punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) 23 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Or. en

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2 dalis išbraukiama. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
30 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

aa) 2 straipsnis iš dalies keičiamas 
taip:

2. 19 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami iki 2020 m. 
gruodžio 31d.

2. 19 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami iki 2027 m. 
gruodžio 31d.
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Or. en

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 4 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„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 
deleguotųjų aktų galiojimui.“

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
30 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 7 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
Pagal 21 straipsnio 3 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
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praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nereikš. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) I priedas išbraukiamas. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
I priedas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a) I priedas iš dalies keičiamas taip:
I priedas „I priedas 

Finansinio paketo, nurodyto 19 straipsnio 
1 ir 1a dalyse, paskirstymo Sąjungos 
mechanizmo įgyvendinimui procentinės 
dalys ir principai

Finansinio paketo, nurodyto 19 straipsnio 
1 dalyje, paskirstymo Sąjungos 
mechanizmo įgyvendinimui procentinės 
dalys

1. Finansinio paketo, nurodyto 19 
straipsnio 1 dalyje, paskirstymo Sąjungos 
mechanizmo įgyvendinimui procentinės 
dalys 2014–2020 m. laikotarpiu

Prevencija: 20 % +/- 8 procentiniai punktai Prevencija: 10 % +/- 10 procentiniai 
punktai

Pasirengimas: 50 % +/- 8 procentiniai 
punktai

Pasirengimas: 65 % +/- 10 procentiniai 
punktai

Reagavimas: 30 % +/- 8 procentiniai Reagavimas 25 % +/- 10 procentiniai 
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punktai punktai

2. Finansinio paketo, nurodyto 19 
straipsnio 1a dalyje, paskirstymo 
Sąjungos mechanizmo įgyvendinimui 
procentinės dalys 2021–2027 m. 
laikotarpiu
Prevencija: 8 % +/- 10 procentiniai 
punktai
Pasirengimas: 80 % +/- 10 procentiniai 
punktai
Reagavimas: 12 % +/- 10 procentiniai 
punktai

Principai 3. Principai
Įgyvendindama šį sprendimą Komisija 
teikia pirmenybę veiksmams, kuriems 
šiame sprendime nustatytas terminas 
laikotarpiu, kuriam pasibaigus baigiasi to 
termino galiojimas, kad būtų laikomasi 
minėto termino.

Įgyvendindama šį sprendimą Komisija 
teikia pirmenybę veiksmams, kuriems 
šiame sprendime nustatytas terminas 
laikotarpiu, kuriam pasibaigus baigiasi to 
termino galiojimas, kad būtų laikomasi 
minėto termino.“

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Viena iš akivaizdžiausių klimato kaitos apraiškų yra vis dažnesni ekstremalūs meteorologiniai 
reiškiniai – jų pasekmės, kurios dar prieš kelerius metus buvo neįsivaizduojamos, dabar kasmet lemia 
daugelio žmonių žūtį. 

Europoje potvyniai, kurie anksčiau buvo stebimi vieną kartą per šimtą metų ar panašiai, šiuo metu 
vyksta kas dešimt metų arba dažniau. Miškų gaisrai sunaikino šimtus tūkstančių hektarų žemės Pietų 
Europoje, o 2017 ir 2018 m. Portugalijoje ir Graikijoje jie pasiglemžė daugiau kaip 200 asmenų gyvybes. 
Tačiau šios problemos jau esama ne tik pietinėse šalyse. 2018 m. Šiaurės Europoje dėl plačiai 
paplitusios sausros Baltijos šalyse, Švedijoje ir Vokietijoje kilo apskritai precedento neturintys miškų 
gaisrai. Plačiai paplitę uraganai padarė žalos daugelyje pasaulio vietų, įskaitant kai kurių valstybių narių 
užjūrio teritorijas. 

Europos Sąjunga aktyviai reagavo į šią grėsmę. 2013 m. ji sukūrė Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, 
kad padėtų valstybėms narėms susidoroti su vis dažnesnėmis gaivalinėmis nelaimėmis. Pagrindinė šio 
mechanizmo funkcija buvo koordinuoti valstybių narių, kurioms reikia pagalbos, ir tų valstybių narių, 
kurios gali tiekti darbuotojus ir įrangą pasitelkiant savanorišką telkinį, išteklius. 

Tačiau mechanizmas turėjo tik nedaug išteklių ir ribotus pajėgumus reaguoti į konkrečių rūšių 
gaivalines nelaimes. Pagrindinė problema buvo ta, kad nė viena šalis nenorėjo skirti lėšų labai brangiai 
įrangai ir medžiagoms, kurių reikia reaguojant į tam tikrus palyginti retus atvejus. Be to, reaguojant į 
nelaimes, pavyzdžiui, vasaros miškų gaisrus ar potvynius, kurie paprastai priklauso nuo oro sąlygų ir 
gali įvykti daugiau nei vienoje valstybėje narėje bet kuriuo metu, poreikiai paprastai viršijo turimus 
išteklius.

Po 2017 m. vasaros tapo aišku, kad dabartinės formos mechanizmas neatitinka kylančių iššūkių. Kaip 
jau 2017 m. rugsėjo mėn. savo pranešime apie Sąjungos padėtį paskelbė Komisijos Pirmininkas J.-
C. Junckeris, Komisija atitinkamai pasiūlė iš esmės patobulintą mechanizmą, kuriuo siekiama užtikrinti, 
kad Europa galėtų veiksmingai apsaugoti savo piliečius, o ne tik reikšti užuojautą aukoms.

Pagal 2019 m. kovo mėn. naujos teisinės sistemos nuostatas sukūrėme ne tik savanorišką nacionalinių 
išteklių telkinį, bet ir „rescEU“ – visos Europos gaisrų gesinimo lėktuvų ir sraigtasparnių, specializuotų 
medicinos reikmenų, įrangos ir kitų išteklių rezervą. Šias priemones įsigys valstybės narės, o Komisija 
padengs nuo 80 iki 90 proc. visų pirkimo ir priežiūros išlaidų. Tam tikrais atvejais finansavimas gali siekti 
iki 100 proc. Valstybės narės galės laisvai naudoti šiuos išteklius savo reikmėms, tačiau joms nebus 
leidžiama neduoti sutikimo juos naudoti, jei jų prireiktų kitur Europoje siekiant padėti kitoms šalims, 
kurioms jie reikalingi. 

Prevencijos tikslais vis dar būtina pateikti informaciją apie pagrindinius nacionalinio rizikos vertinimo 
ir nacionalinės reagavimo į riziką pajėgumų ataskaitos punktus. Be to, Komisija turės teisę tikrinti šalių, 
kurios dažnai naudojasi mechanizmu, prevencijos planus ir prireikus siūlyti pakeitimus ar papildomas 
priemones. 

Šiuo pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pranešėjas siekia užtikrinti, kad mechanizmas, 
kuris yra valstybių narių solidarumo priemonė, turėtų reikiamą finansavimą ir institucinę struktūrą, kad 
būtų galima veiksmingai veikti pagal kitą 2021–2027 m. DFP. 

Todėl pranešėjas mano, kad finansavimas turėtų būti bent jau lygus 1,4 mlrd. EUR sumai, kurią iš 
pradžių siūlė Komisija. Per šį laikotarpį bus įsigyta visa nauja „rescEU“ įranga, medžiagos ir ištekliai, 
kurių didžioji dalis yra labai brangi. Be gaisro gesinimo lėktuvų ir sraigtasparnių, nuspręsta įsigyti 
specialią medicininę įrangą, kurios išlaidos 100 proc. bus padengiamos iš ES biudžeto. Šis mechanizmas 
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taip pat turi būti pajėgus reaguoti tiek į gaivalines, tiek į žmogaus sukeltas nelaimes. Dėl visų šių 
priežasčių naujajam programavimo laikotarpiui siūlomas finansavimas turėtų išlikti dabartinio lygio. 

Siekiant didesnio skaidrumo naudojant šias lėšas, pranešėjas siūlo vėl įrašyti priedą, kurio nuostatose 
būtų nurodoma, kokios procentinės dalys turi būti skiriamos prevencijai, pasirengimui ir reagavimui. 
Tačiau atsižvelgiant į didelį pokytį, kuris atsispindi praėjusių metų apžvalgoje, ir į tai, kad gaivalinių 
nelaimių, tokių kaip potvyniai ir miškų gaisrai, prevencijos projektai daugiausia finansuojami pagal kitas 
ES priemones, siūloma perskirstyti finansavimą ir gerokai daugiau lėšų skirti pasirengimui, įskaitant 
„rescEU“ turto pirkimą. Tai taip pat suteikia Komisijai daugiau lankstumo per ateinančius septynerius 
metus atlikti visus būtinus pakeitimus. 

Pranešėjas taip pat sutinka, kad tos pačios finansavimo taisyklės turėtų būti taikomos savanoriško 
telkinio turto naudojimui Sąjungoje arba už jos ribų. Klimato kaita yra pasaulinė problema ir jos 
poveikis yra akivaizdus visur. Europa taip pat turi turėti galimybę padėti trečiosioms šalims visais 
atvejais, kai to prašoma, arba padėti pašalinti uraganų padarytą žalą ar išspręsti atogrąžų miškų 
naikinimo problemą, nes tai daro poveikį visai planetai.

Pranešėjas taip pat mano, kad būtina panaudoti visus Europos Sąjungos turimus išteklius, kad būtų 
apsaugoti bet kurios valstybės narės visuomenės atstovai, t. y. GALILEO palydovinę sistemą, skirtą 
skubiai pranešti apie pavojų gyvybei. Valstybės narės neturėtų leisti prarasti šios galimybės. 
Informacijos ir rekomendacijų siuntimas per GALILEO sistemą gali būti gyvybiškai svarbus siekiant 
padėti išvengti žūčių arba arba mažinti jų skaičių. 

Baigdamas pranešėjas norėtų pabrėžti, kad Sąjungos civilinės saugos mechanizmo ir „rescEU“ 
finansavimas yra investicija į ateitį, padedanti užtikrinti, kad Europos Sąjunga ir jos valstybės narės būtų 
pasirengusios ir gebėtų veiksmingai kovoti su klimato kaitos ir labiau ekstremalių meteorologinių 
reiškinių padariniais. 


