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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės

Komisijos pasiūlyme dėl sprendimo numatoma sukurti naują Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmą siekiant remti, koordinuoti ir papildyti valstybių narių veiksmus civilinės saugos 
srityje, gerinant visų rūšių stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių Sąjungoje ir už jos ribų 
prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas sistemų veiksmingumą. Siekiama numatyti 
integruotą nelaimių valdymo metodą. Nuomonės referentas pritaria šiam bendram požiūriui, 
ypač tam, kad pabrėžiama parama transporto veiklai teikiant pagalbą nelaimių atveju.

Biudžetas
Šiame pasiūlyme numatoma su ES civilinės saugos politika susijusiems biudžeto 
įsipareigojimams skirti 513 mln. EUR (galiojančiomis kainomis): 276 mln. EUR operacijoms 
Sąjungoje ir 237 mln. EUR operacijoms už Sąjungos ribų. Reikalavimus atitinkantys 
veiksmai skirstomi į šias 4 sritis: bendrieji veiksmai, prevenciniai ir pasirengimo, reagavimo 
ir transporto veiksmai. Nuomonės referento nuomone, septynerių metų laikotarpiu 
planuojama skirti gana mažai finansinių asignavimų, todėl ES intervencija ir poveikis bus 
riboti.

Tikslai
Konkretūs pasiūlymo tikslai yra šie: 1) užtikrinti aukštą apsaugos nuo nelaimių lygį užkertant 
joms kelią arba mažinant jų poveikį ir skatinant prevencijos kultūrą; 2) gerinti Sąjungos 
pasirengimą reaguoti į nelaimes; 3) padėti greitai ir veiksmingai reaguoti įvykus didelio masto 
nelaimėms. 

Prevencija
Kiekvienas euras, išleidžiamas prevencijos tikslais, padeda sutaupyti daug daugiau lėšų 
įvykus didelėms nelaimėms ir praradus daug materialiojo ir žmogiškojo turto. Atsižvelgiant į 
tai, pasiūlyme numatoma 1) pagerinti pagrindines žinias apie nelaimių riziką ir padėti 
lengviau dalytis žiniomis, keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir informacija, taip pat 
užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą pagal numatytą mechanizmą; 2) remti ir skatinti 
valstybes nares parengti rizikos vertinimą ir kartografavimą reikalaujant, kad valstybės narės 
iki 2016 m. pabaigos pateiktų savo rizikos valdymo planus; 3) teikti stichinių ir žmogaus 
sukeliamų nelaimių rizikos, kuri gali kilti Sąjungoje, atsižvelgiant į, be kita ko, būsimą 
klimato kaitos poveikį, apžvalgą; 4) didinti informuotumą apie rizikos prevencijos svarbą ir 
remti valstybių narių vykdomą visuomenės informavimo, švietimo, informuotumo didinimo ir 
kt. veiklą. Nuomonės referentas savo pakeitimais siekia sustiprinti civilinės saugos 
prevencijos srities veiksmus.

Sąveika
513 mln. EUR orientaciniai asignavimai, atsižvelgiant į dideles faktinės pagalbos nelaimių 
atvejais išlaidas, atrodo kaip lašas jūroje. Tai akivaizdu, kai atkreipiame dėmesį į tai, kad 
apskaičiuota, jog per pastarąjį dešimtmetį vien Sąjungoje skirta bendra ES pagalbos nelaimės 
atveju suma siekia apie 2 500 mln. EUR.

Nuomonės referentas ketina išvardyti galimas biudžeto sąveikos su kitomis vidaus ir išorės 
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veiksmų priemonėmis, pvz., fondais, kurie reglamentuojami pagal Reglamentą dėl bendrųjų 
nuostatų (ERPF, ESF, Sanglaudos fondas, EŽŪFKP, EJRŽF), ir Europos Sąjungos 
solidarumo fondu, formas. Turint mintyje Europos Sąjungos solidarumo fondą, buvo atvejų, 
kai jo mobilizavimas vyko nepakankamai greitai. Atsižvelgiant į tai, tikslinga persvarstyti 
nuostatas, susijusias su šio fondo mobilizavimo greičiu, siekiant, kad šią priemonę būtų 
galima panaudoti laiku ir taip veiksmingai spręsti skubius klausimus, kurie iškyla įvykus 
nelaimėms.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. nurodo, kad pasiūlyme dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto numatytas 
finansinis paketas yra tik nuoroda 
teisėkūros institucijai ir negali būti 
patvirtintas tol, kol nepasiektas 
susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento 
dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės 
programos;

Pagrindimas

Remiantis principu „kol nenuspręsta dėl visko – nieko nenuspręsta“, kol dar vyksta derybos 
dėl DFP, negalima teminiuose teisiniuose pagrinduose numatytus skaičius traktuoti kaip 
galutinius.

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. primena savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
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skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai1“; primena, kad 
siekiant sudaryti Sąjungai sąlygas 
įgyvendinti esamus politinius prioritetus ir 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) numatytas naujas užduotis, taip 
pat reaguoti į nenumatytus įvykius, reikia 
kitoje DFP skirti pakankamai papildomų 
išteklių; ragina Tarybą, jei ji nesutinka su 
šiuo požiūriu, aiškiai nurodyti, kurių jos 
politinių prioritetų arba projektų galėtų 
būti visiškai atsisakyta, nepaisant įrodytos 
jų pridėtinės vertės Europai; atkreipia 
dėmesį į tai, kad net padidinus kitos DFP 
išteklius bent 5 proc., palyginti su 2013 m. 
lygiu, būtų galima tik ribotai prisidėti 
siekiant patvirtintų Sąjungos tikslų ir 
įsipareigojimų ir įgyvendinant Sąjungos 
solidarumo principą;
________________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pagrindimas

Tuo atveju, jei Taryba sumažintų DFP sumas, EP ragina nurodyti prioritetus ir naujas 
užduotis, kurias Sąjunga privalo vykdyti įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kurių būtų galima 
atsisakyti nepaisant įrodytos jų pridėtinės vertės.

Pakeitimas 3

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. primena, kad savo 2011 m. birželio 8 
d. rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. 
Naujoji daugiametė finansinė 
programa(DFP), skirta konkurencingai, 
tvariai ir integracinei Europai1“ Europos 
Parlamentas civilinę saugą (SESV 196 
straipsnis) identifikavo kaip vieną iš 
sričių, kurioje po Lisabonos sutarties 
įsigaliojimo Sąjungai buvo suteiktos 
naujos plataus masto išimtinės teisės, ir, 
atsižvelgdamas į tai, primena SESV 311 
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straipsnį, kuriame reikalaujama, kad 
Sąjunga pasirūpintų savo tikslams 
pasiekti ir savo politikai įgyvendinti 
reikalingomis priemonėmis;
_______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Civilinės saugos mechanizmu 
akivaizdžiai įrodomas Europos 
solidarumas, užtikrinant galimybę 
praktiškai ir laiku prisidėti prie prevencijos 
ir pasirengimo nelaimėms ir reaguoti į 
didelio masto nelaimes ir jų 
neišvengiamumą. Dėl to šis sprendimas 
neturėtų paveikti valstybių narių savitarpio 
teisių ir pareigų pagal dvišales ar 
daugiašales sutartis, susijusias su 
klausimais, kuriuos apima šis sprendimas, 
taip pat neturėtų paveikti valstybių narių 
atsakomybės savo teritorijoje apsaugoti 
žmones, aplinką ir turtą;

(4) Civilinės saugos mechanizmu 
akivaizdžiai, konkrečiai ir reikšmingai
įrodomas Europos solidarumas, užtikrinant 
galimybę praktiškai ir laiku prisidėti prie 
prevencijos ir pasirengimo nelaimėms ir 
reaguoti į didelio masto nelaimes ir jų 
neišvengiamumą. Dėl to šis sprendimas 
neturėtų paveikti valstybių narių savitarpio 
teisių ir pareigų pagal dvišales ar 
daugiašales sutartis, susijusias su 
klausimais, kuriuos apima šis sprendimas, 
taip pat neturėtų paveikti valstybių narių 
atsakomybės savo teritorijoje apsaugoti 
žmones, aplinką ir turtą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) mechanizmu turėtų būti tinkamai 
atsižvelgiama į susijusius Sąjungos teisės 
aktus ir tarptautinius įsipareigojimus, taip 
pat pasinaudojama sąveika su tokiomis 
susijusiomis Sąjungos iniciatyvomis, kaip 
Europos Žemės stebėsenos programa
(GMES), Europos programa dėl ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsaugos
(EPCIP) ir Bendra keitimosi informacija 

(5) mechanizmu turėtų būti tinkamai 
atsižvelgiama į susijusius Sąjungos teisės 
aktus ir tarptautinius įsipareigojimus, taip 
pat pasinaudojama sąveika su tokiomis 
susijusiomis Sąjungos iniciatyvomis, kaip 
Europos Žemės stebėsenos programa
(GMES), Europos programa dėl ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsaugos
(EPCIP) ir Bendra keitimosi informacija 



AD\919169LT.doc 7/19 PE496.444v02-00

LT

aplinka (CISE); aplinka (CISE), taip pat su fondais, kurie 
reglamentuojami pagal Reglamentą dėl 
bendrųjų nuostatų (ERPF, ESF, 
Sanglaudos fondas, EŽŪFKP, EJRŽF), ir 
išorės veiksmų priemonėmis;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) mechanizmas turėtų apimti bendrą 
politinę sistemą, skirtą Sąjungos nelaimių 
rizikos prevencijos veiksmams, kuriais 
siekiama užtikrinti aukštą apsaugos nuo 
nelaimių lygį ir atsparumą joms, užkertant 
kelią jų padariniams arba juos sumažinant 
ir skatinant prevencijos kultūrą. Siekiant 
užtikrinti integruotą nelaimių valdymo 
metodą, labai svarbūs yra rizikos valdymo 
planai, kuriais susiejami rizikos 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
veiksmai. Todėl mechanizmas turėtų 
apimti bendrą struktūrą, skirtą šių planų 
skelbimui ir vykdymui; 

(6) mechanizmas turėtų apimti bendrą 
politinę sistemą, skirtą Sąjungos nelaimių 
rizikos prevencijos veiksmams, kuriais 
siekiama užtikrinti aukštą apsaugos nuo 
nelaimių lygį ir atsparumą joms, užkertant 
kelią jų padariniams arba juos sumažinant 
ir skatinant prevencijos kultūrą. Siekiant 
užtikrinti integruotą nelaimių valdymo 
metodą, labai svarbūs yra rizikos valdymo 
planai, kuriais susiejami rizikos 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
veiksmai. Rizikos valdymo planai turi būti 
grindžiami standartizuotais moksliniais 
įrodymais apie rizikos tikėtinumą ir 
galimybę. Todėl mechanizmas turėtų 
apimti bendrą struktūrą, skirtą šių planų 
skelbimui ir vykdymui; 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant apsisaugoti nuo nelaimių, labai 
svarbi prevencija – reikia imtis papildomų 
veiksmų, nurodytų 2009 m. lapkričio 30 d. 
Tarybos išvadose ir 2010 m. rugsėjo 21 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
Komisijos komunikato „Bendrijos stichinių 
ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“;

(7) siekiant apsisaugoti nuo nelaimių, labai 
svarbi prevencija – reikia imtis papildomų 
veiksmų, nurodytų 2009 m. lapkričio 30 d. 
Tarybos išvadose ir 2010 m. rugsėjo 21 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
Komisijos komunikato „Bendrijos stichinių 
ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“.
Ilguoju laikotarpiu prevencija yra 



PE496.444v02-00 8/19 AD\919169LT.doc

LT

ekonomiškai efektyvi ir tai pagrindinis 
veiksnys siekiant sėkmingai užtikrinti 
civilinę saugą valstybių narių ir Sąjungos 
lygmenimis;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) skiriant lėšas mechanizmui turėtų 
būti sudaromos galimybės suteikti 
finansinę paramą veiksmams, kurie 
vykdomi pagal visus skirtingus nelaimių 
valdymo ciklo aspektus. Lėšų suma turės 
būti valdoma lanksčiai, kad prireikus būtų 
galima skirti daugiau lėšų;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Sąjunga, prisidėdama prie nustatymo ir 
ankstyvojo perspėjimo sistemų tolesnio 
plėtojimo, valstybėms narėms turėtų padėti 
sutrumpinti laiką, reikalingą pasirengimui 
reaguoti į nelaimes ir įspėti Sąjungos 
piliečius. Šios sistemos turėtų būti 
pritaikytos naudotis ir remtis esamais ir 
būsimais informacijos šaltiniais ir 
sistemomis;

(9) Sąjunga, prisidėdama prie nustatymo ir 
ankstyvojo perspėjimo sistemų tolesnio 
plėtojimo, valstybėms narėms turėtų padėti 
sutrumpinti laiką, reikalingą pasirengimui 
reaguoti į nelaimes ir įspėti Sąjungos 
piliečius. Šios sistemos turėtų būti 
pritaikytos naudotis ir remtis esamais 
informacijos šaltiniais ir sistemomis, taip 
pat skatinti naujovišką požiūrį;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) mechanizmu turėtų būti numatyta (13) mechanizmu turėtų būti numatyta 
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galimybė sutelkti ir palengvinti pagalbos 
teikimo koordinavimą. Geresnis 
bendradarbiavimas turėtų būti pagrįstas 
Sąjungos struktūra, kurią sudaro 
Reagavimo į nelaimes centras, Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumai, 
savanoriškai sutelkiant iš anksto nustatytus 
valstybių narių pajėgumus, apmokyti 
ekspertai, Komisijos valdoma bendra 
ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos 
sistema, taip pat ryšių punktai valstybėse 
narėse. Jis turėtų suteikti pagrindą rinkti 
oficialiai patvirtintą informaciją apie 
ekstremalią situaciją, ją skleisti valstybėms 
narėms ir keistis pagalbos teikimo metu 
sukaupta patirtimi;

galimybė sutelkti ir palengvinti pagalbos 
teikimo koordinavimą. Geresnis 
bendradarbiavimas turėtų būti pagrįstas 
Sąjungos struktūra, kurią sudaro 
Reagavimo į nelaimes centras, Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumai, 
savanoriškai sutelkiant iš anksto nustatytus 
valstybių narių išteklius, apmokyti 
ekspertai, Komisijos valdoma bendra 
ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos 
sistema, taip pat ryšių punktai valstybėse 
narėse. Jis turėtų suteikti galimybę rinkti 
oficialiai patvirtintą informaciją apie 
ekstremalią situaciją, ją skleisti valstybėms 
narėms ir per kuo trumpesnį laikotarpį
keistis pagalbos teikimo metu sukaupta 
patirtimi;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) įsteigiant Reagavimo į nelaimes 
centrą ir suteikiant jam stiprias planavimo 
ir koordinavimo funkcijas, taip pat 
įsteigiant Europos reagavimo į nelaimes 
pajėgumus siekiama sutaupyti valstybių 
narių lėšų, o tai atsvers sąnaudas iš ES 
biudžeto, nors naudos, susijusios su 
išgelbėtomis žmonių gyvybėmis, kurią 
teiks greitas ir efektyvus reagavimas į 
nelaimes, negalima vertinti vien 
finansiniais aspektais;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant Sąjungos mastu remti greito 
reagavimo pajėgumų plėtojimą, reikia 

(16) siekiant Sąjungos mastu remti greito 
reagavimo pajėgumų plėtojimą, reikia 
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pagerinti galimybes naudotis 
atitinkamomis transporto priemonėmis. 
Sąjunga turėtų remti valstybių narių 
pastangas ir prie jų prisidėti, 
palengvindama valstybių narių transporto 
išteklių sutelkimą ir prireikus prisidėdama 
prie papildomų transporto priemonių 
finansavimo, atsižvelgdama į tam tikrus 
kriterijus;

pagerinti galimybes naudotis 
atitinkamomis transporto priemonėmis.
Sąjunga turėtų remti valstybių narių 
pastangas ir prie jų prisidėti, 
palengvindama valstybių narių transporto 
išteklių koordinavimą ir sutelkimą ir 
prireikus prisidėdama prie papildomų 
transporto priemonių finansavimo, 
atsižvelgdama į tam tikrus kriterijus;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) valstybės narės negali deramai 
pasiekti šio sprendimo tikslo, todėl, 
atsižvelgiant į siūlomų veiksmų mastą arba 
poveikį, ir atsižvelgiant į mechanizmo 
pagalbos teikimo veiksmingumą siekiant 
sumažinti žmonių žūčių skaičių ir žalą, šio 
tikslo geriau būtų siekti Sąjungos lygiu.
Jeigu didelio masto ekstremalios situacijos 
padariniai viršija nukentėjusiosios 
valstybės narės reagavimo galimybes, ši 
valstybė turėtų turėti galimybę pasinaudoti 
mechanizmu, siekdama papildyti savo 
civilinės saugos ir kitus reagavimo į 
ekstremalias situacijas išteklius. Todėl, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo, Sąjunga gali patvirtinti 
priemones. Vadovaujantis tame straipsnyje 
nustatytu proporcingumo principu, šiuo 
sprendimu neviršijama to, kas nėra būtina 
siekiant šio tikslo;

(22) valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti šio sprendimo tikslo, todėl, 
atsižvelgiant į siūlomų veiksmų mastą arba 
poveikį, ir atsižvelgiant į mechanizmo 
pagalbos teikimo veiksmingumą siekiant 
sumažinti žmonių žūčių skaičių ir žalą, šio 
tikslo geriau būtų siekti Sąjungos lygiu.
Jeigu sunkios ekstremalios situacijos 
padariniai viršija nukentėjusiosios 
valstybės narės reagavimo galimybes, ši 
valstybė turėtų turėti galimybę pasinaudoti 
mechanizmu, siekdama papildyti savo 
civilinės saugos ir kitus reagavimo į 
ekstremalias situacijas išteklius. Todėl, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo, Sąjunga gali patvirtinti 
priemones. Vadovaujantis tame straipsnyje 
nustatytu proporcingumo principu, šiuo 
sprendimu neviršijama to, kas nėra būtina 
siekiant šio tikslo;



AD\919169LT.doc 11/19 PE496.444v02-00

LT

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) didinti visuomenės informuotumą ir 
pasirengimą didelio masto nelaimėms;

Pagrindimas

Atsižvelgdami į specialų Eurobarometro tyrimą Nr. 383 civilinės saugos klausimu, atliktą 
2012 m. vasario ir kovo mėn., matome, kad piliečiams apskritai labai rūpi stichinės ir 
žmogaus sukeltos nelaimės, tačiau jie mažai žino apie Sąjungos veiksmus šioje srityje. 
75 proc. apklaustųjų sakė, kad jie susirūpinę dėl išsiliejusios naftos ir branduolinių avarijų, 
67 proc. – dėl potvynių ir žemės drebėjimų. Tik 38 proc. apklaustųjų 27 ES valstybėse narėse 
žinojo apie ES vaidmenį koordinuojant civilinės saugos veiksmus Europos Sąjungoje ir už jos 
ribų.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) remia valstybes nares ir 28 straipsnyje 
nurodytas trečiąsias šalis užkertant kelią 
didelio masto nelaimėms;

f) remia valstybes nares ir 28 straipsnyje 
nurodytas trečiąsias šalis užkertant kelią 
didelio masto nelaimėms, ypač didelį 
dėmesį skirdama tvariam vystymuisi, 
ekologiškai ekonomikai ir klimato kaitos 
prevencijai;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rizikos valdymo planuose reikia
atsižvelgti į nacionalinius rizikos 
vertinimus ir kitą svarbų rizikos vertinimą, 
jie turi būti susieti su kitais svarbiais toje 

2. Į rizikos valdymo planus reikia įtraukti
nacionalinius rizikos vertinimus ir kitą 
svarbų rizikos vertinimą, jie turi būti susieti 
su kitais svarbiais toje valstybėje narėje 
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valstybėje narėje galiojančiais planais. galiojančiais planais. Rizikos valdymo 
planai grindžiami moksliniais 
duomenimis. 

Pagrindimas

Nustačius aiškų rizikos valdymo planų turinį būtų pagerintas įvairių valstybių narių planų 
suderinamumas.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės reguliariai kas trejus 
metus atnaujina rizikos valdymo planus, 
kad būtų užtikrintas visiškas naujai 
atsirandančių rizikos formų, rizikos 
struktūros ir intensyvumo įtraukimas. 
Atnaujinti rizikos valdymo planai 
pateikiami Komisijai.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad rizikos struktūra, dažnumas ir intensyvumas laikui bėgant nuolatos 
kinta, rizikos valdymas turėtų būti taip pat atnaujintas ir sudarytos sąlygos valstybėms 
narėms ir Europos Sąjungai atitinkamai valdyti tą riziką.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Registruoti Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumai Komisijos prašymu 
per Reagavimo į nelaimes centrą 
naudojami reagavimo į ekstremalias 
situacijas operacijose pagal mechanizmą. 
Valstybės narės kuo greičiau praneša 
Komisijai įtikinamas priežastis, dėl kurių 
jos negalėjo suteikti šių pajėgumų 
konkrečioje ekstremalioje situacijoje.

6. Registruoti Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumai Komisijos prašymu 
per Reagavimo į nelaimes centrą 
naudojami reagavimo į ekstremalias 
situacijas operacijose pagal mechanizmą. 
Valstybės narės kuo greičiau praneša 
Komisijai įtikinamas priežastis, dėl kurių 
jos negalėjo suteikti šių pajėgumų 
konkrečioje ekstremalioje situacijoje. 
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Siekiant užtikrinti, kad būtų randami 
sprendimai tuo atveju, kai valstybė narė 
negali naudoti savo pajėgumų, ir siekiant 
užtikrinti greitą ir tinkamą atsaką, 
savanoriškai sutelkiami ištekliai apima 
pakankamą kiekvienos rūšies išteklių 
skaičių.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) formuodama reagavimo pajėgumus 
Sąjungos mastu ten, kur tai ekonomiškai 
veiksmingiau – tai gali būti kaip bendra 
apsaugos nuo bendros rizikos priemonė.

b) formuodama reagavimo pajėgumus, be 
kita ko, horizontaliųjų išteklių pajėgumus, 
logistiką, vertinimą ir koordinavimą,
Sąjungos mastu ten, kur tai ekonomiškai 
veiksmingiau – tai gali būti kaip bendra 
apsaugos nuo bendros rizikos priemonė.

Pagrindimas

Yra sričių, kurioms galbūt labiau tinka skirti ES finansavimą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) parengia civilinės saugos ir kitam 
ekstremalių situacijų valdymo personalui 
skirtą mokymo programą ir įsteigia 
mokymo tinklą, susijusius su nelaimių 
prevencija, pasirengimu ir reagavimu, 
siekiant gerinti modulių ir kitų pajėgumų, 
nurodytų 8, 9 ir 11 straipsniuose, 
koordinavimą, suderinamumą ir 
papildomumą, taip pat gerinti 7 straipsnio 
d punkte nurodytų ekspertų kompetenciją.
Ši programa apima jungtines paskaitas, 
pratybas ir ekspertų mainų sistemą, pagal 
kurią asmenys gali būti komandiruojami į 

a) parengia civilinės saugos ir kitam 
ekstremalių situacijų valdymo personalui 
skirtą mokymo programą ir įsteigia 
mokymo tinklą, susijusius su nelaimių 
prevencija, pasirengimu ir reagavimu, ir 
užtikrina jų veikimą siekiant gerinti 
modulių ir kitų pajėgumų, nurodytų 8, 9 ir 
11 straipsniuose, koordinavimą, 
suderinamumą ir papildomumą, taip pat 
gerinti 7 straipsnio d punkte nurodytų 
ekspertų kompetenciją. Ši programa apima 
jungtines paskaitas, pratybas ir ekspertų 
mainų sistemą, pagal kurią asmenys gali 
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kitas valstybes nares; būti komandiruojami į kitas valstybes 
nares;

Pagrindimas

Būtina, kad Komisija dalyvautų ne tik kuriant mokymo programą ir mokymo tinklą, bet ir 
jiems veikiant.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiam sprendimui įgyvendinti 2014–
2020 m. skiriama finansinė orientacinė 
suma yra 513 000 000 EUR 
galiojančiomis kainomis.

1. Kaip apibrėžta .../... Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo [17] punkte,
šiam sprendimui įgyvendinti 2014–2020 m. 
skiriama pirminė orientacinė suma, kuria 
remiasi biudžeto valdymo institucija per 
metinę biudžeto sudarymo procedūrą ir 
kuri yra XXX XXX XXX EUR 2011 m.
kainomis.

276 000 000 EUR galiojančiomis
kainomis gaunama iš finansinės programos 
3 išlaidų kategorijos „Saugumas ir 
pilietybė“, o 237 000 000 EUR 
galiojančiomis kainomis – iš 4 išlaidų 
kategorijos „Europos vaidmuo pasaulyje“.

XXX XXX XXX EUR 2011 m. kainomis 
gaunama iš finansinės programos 3 išlaidų 
kategorijos „Saugumas ir pilietybė“, o
XXX XXX XXX EUR 2011 m. kainomis –
iš 4 išlaidų kategorijos „Europos vaidmuo 
pasaulyje“.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Metinius asignavimus tvirtina 
biudžeto valdymo institucija, 
nepažeisdama Reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa, ir 201z m. xxx mėn. 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
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Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo nuostatų.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
21 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) rizikos valdymo planų ir Sąjungos masto 
rizikos apžvalgos rengimas;

a) rizikos valdymo planų rengimas ir
įgyvendinimas ir Sąjungos masto rizikos 
apžvalgos rengimas;

Pagrindimas

Siekiant suderinimo su 5 straipsnio nuostatomis ir prevencijos tikslų Komisija turėtų remti 
valstybes nares rengiant ir įgyvendinant rizikos valdymo planus.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
21 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Europos reagavimo į nelaimes pajėgumų 
sukūrimas ir palaikymas, kaip nurodyta 
11straipsnyje. Sąjungos finansinis įnašas, 
skirtas šiame punkte nurodytiems 
veiksmams, yra pagal pajėgumų rūšį 
nustatomos vieneto sąnaudos, kurios 
neviršija 25 % visų reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų; 

g) Europos reagavimo į nelaimes pajėgumų 
sukūrimas ir palaikymas, kaip nurodyta 
11straipsnyje. Sąjungos finansinis įnašas, 
skirtas šiame punkte nurodytiems 
veiksmams, yra pagal pajėgumų rūšį 
nustatomos vieneto sąnaudos, kurios 
neviršija 50 % visų reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų; 

Pagrindimas

Kad būtų sutelkta pakankamai išteklių siekiant užtikrinti, jog būtų galima naudotis 
pagrindiniais ištekliais kiekvienu nelaimės atveju, siūloma nustatyti bent 50 proc. bendro ES 
finansavimo dalį. 
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
21 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) Europos reagavimo į nelaimes pajėgumų 
trūkumo nustatymas ir šalinimas pagal 
12 straipsnį. Veiksmai, kurių imamasi 
pagal šį punktą, grindžiami realiais 
poreikiais ir sąnaudų ir naudos analize 
pagal pajėgumų rūšį, atsižvelgiant į 
susijusios rizikos tikimybę ir poveikį.
Sąjungos įnašas pagal šį punktą 
vykdomiems veiksmams finansuoti 
neviršija 85 % visų reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų;

h) Europos reagavimo į nelaimes pajėgumų 
trūkumo nustatymas ir šalinimas pagal 
12 straipsnį. Veiksmai, kurių imamasi 
pagal šį punktą, grindžiami realiais 
poreikiais ir sąnaudų ir naudos analize 
pagal pajėgumų rūšį, atsižvelgiant į jų 
horizontalųjį pobūdį ir galimą naudą 
įvykus skirtingoms nelaimėms, jų itin 
specializuotą pobūdį ir sąnaudas arba
susijusios rizikos tikimybę ir poveikį.
Sąjungos įnašas pagal šį punktą 
vykdomiems veiksmams finansuoti 
neviršija 85 % visų reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų;

Pagrindimas

Būtina padidinti bendro ES finansavimo dydį siekiant spręsti įvairių rūšių pajėgumų trūkumo 
problemą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
21 straipsnio k punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) mokymo programos ir ES mokymo 
tinklo, apimančio civilinės saugos 
mokyklas, mokymo centrus ir kitą 
ekstremalių situacijų valdymo personalą, 
susijusį su nelaimių prevencija, 
pasirengimu ir reagavimu valstybėse 
narėse, rėmimas.

Pagrindimas

Norint pasiekti 13 straipsnyje nurodytus tikslus reikalinga finansinė parama iš ES biudžeto.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiama, kad būtų sąveika su kitomis 
Sąjungos priemonėmis ir jos būtų
papildytos. Reagavimo trečiosiose šalyse 
atveju Komisija užtikrina pagal šį 
sprendimą ir pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1257/96 finansuojamų veiksmų 
papildomumą ir nuoseklumą.

2. Siekiama, kad būtų sąveika su kitomis 
Sąjungos priemonėmis, be kita ko, su 
fondais, kurie reglamentuojami pagal 
Reglamentą dėl bendrųjų nuostatų 
(ERPF, ESF, Sanglaudos fondas, 
EŽŪFKP, EJRŽF), ir būtų papildoma jų 
veikla. Reagavimo trečiosiose šalyse atveju 
Komisija užtikrina pagal šį sprendimą ir 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/96 
finansuojamų veiksmų papildomumą ir 
nuoseklumą. Prevencinių išorės veiksmų 
srityje reikėtų pasinaudoti sąveika su 
Reglamentu Nr. ..., kuriuo nustatoma 
bendradarbiavimo branduolinės saugos 
srityje priemonė, ir Reglamentu Nr. ..., 
kuriuo nustatoma vystomojo 
bendradarbiavimo priemonė. Atsižvelgiant 
į veiksmus, kurių imamasi po krizės, 
reikėtų užtikrinti 1996 m. birželio 20 d. 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/96 dėl 
humanitarinės pagalbos, Europos 
savanoriškos humanitarinės pagalbos 
korpuso, Europos plėtros fondo ir 
neatidėliotinos pagalbos rezervo 
papildomumą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
26 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Sąjunga ir valstybės narės, siekdamos 
didinti teikiamos paramos ir politinio 
dialogo veiksmingumą, koordinuoja 
atitinkamas savo paramos programas, 
vadovaudamosi nustatytais veiklos 
koordinavimo stiprinimo ir politikos bei 
procedūrų derinimo principais. 
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Koordinavimas vyksta rengiant 
reguliarias konsultacijas ir dažnai 
keičiantis svarbia informacija bei 
geriausios praktikos pavyzdžiais įvairiais 
paramos ciklo etapais.
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