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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) atsižvelgiant į pastaraisiais metais 
daugėjančias vis didesnes stichines ir 
žmogaus sukeltas nelaimes ir į tai, kad 
ateityje nelaimės tikriausiai bus dar 
didesnės ir sunkesnės, o jų padariniai –
didelio masto, ilgalaikiai, visų pirma kilę 
dėl klimato kaitos ir galimos kelių 
gamtinių ir technologinių pavojų sąveikos, 
integruotas nelaimių valdymo metodas 
tampa vis svarbesnis; siekiant pagerinti 
stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo į jas sistemų veiksmingumą, 
Sąjunga turėtų remti, koordinuoti valstybių 
narių civilinės saugos veiksmus ir prie jų 
prisidėti;

(1) atsižvelgiant į pastaraisiais metais 
daugėjančias vis didesnes stichines ir 
žmogaus sukeltas nelaimes ir į tai, kad 
ateityje nelaimės tikriausiai bus dar 
didesnės ir sunkesnės, o jų padariniai –
didelio masto, ilgalaikiai, visų pirma kilę 
dėl klimato kaitos, kuri daro 
neproporcingai didelį poveikį 
besivystančioms šalims, ir galimos kelių 
gamtinių ir technologinių pavojų sąveikos, 
integruotas nelaimių valdymo metodas 
tampa vis svarbesnis; siekiant pagerinti 
stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo į jas sistemų veiksmingumą, 
Sąjunga turėtų remti, koordinuoti valstybių 
narių civilinės saugos veiksmus ir prie jų
prisidėti;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) reikėtų parengti pagalbos pajėgumų 
paskirstymą taip, kad Sąjunga galėtų 
greičiau reaguoti katastrofų atveju. Taip 
pat reikėtų išlaikyti dabartinį Sąjungos 
skiriamos finansinės paramos lygį 
sandėlių ir logistinių centrų plėtrai 
siekiant užtikrinti veiksmingumą greičio 
prasme, kokybę bei sąnaudų ir naudos 
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santykį. Šiuo tikslu Sąjungai būtų 
naudinga neišskirtine tvarka naudotis 
atokiausiais regionais, užjūrio šalimis ir 
teritorijomis kaip paramos bazėmis 
siekiant užtikrinti išankstinį aprūpinimą 
svarbiais produktais, pervežimų ir tiekimo 
technika, nes tai padėtų lengviau 
pasinaudoti turimais Europos 
žmogiškaisiais ir materialiniais ištekliais 
vykdant skubią humanitarinę intervenciją 
už ES ribų;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kiek tai susiję su reagavimo į nelaimes 
pagalbos teikimu už Sąjungos ribų, 
mechanizmu turėtų būti palengvinti ir 
remiami valstybių narių ir visos Sąjungos 
veiksmai, siekiant skatinti tarptautinio 
civilinės saugos darbo nuoseklumą. 
Jungtinėms Tautoms tose vietose, kur yra 
jų atstovybės, tenka pagalbos teikimo 
operacijų trečiosiose šalyse bendro 
koordinatoriaus vaidmuo. Pagal šį 
mechanizmą teikiama pagalba turėtų būti 
koordinuojama su Jungtinėmis Tautomis ir 
kitais svarbiais tarptautiniais veikėjais, kad 
būtų kuo geriau panaudoti turimi ištekliai ir 
išvengta nereikalingo pastangų dubliavimo. 
Geresnis civilinės saugos pagalbos 
koordinavimas pasitelkus mechanizmą yra 
būtina sąlyga, siekiant remti bendras 
koordinavimo pastangas ir užtikrinti 
visapusį Sąjungos indėlį teikiant bendrą 
pagalbą. Jeigu ištinka tokios didelės 
nelaimės, kad pagalbą reikia teikti ir pagal 
mechanizmą, ir pagal 1996 m. birželio 
20 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos, 
Komisija, atsižvelgdama į Europos 
konsensusą dėl humanitarinės pagalbos, 
turi užtikrinti, kad visos Sąjungos 

(15) kiek tai susiję su reagavimo į nelaimes 
pagalbos teikimu už Sąjungos ribų, 
mechanizmu turėtų būti palengvinti ir 
remiami valstybių narių ir visos Sąjungos 
veiksmai, siekiant skatinti tarptautinio 
civilinės saugos darbo nuoseklumą. 
Dauguma Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmo priemonių naudojamos už 
Europos Sąjungos ribų, daugiausia 
besivystančiose šalyse. Jungtinėms 
Tautoms tose vietose, kur yra jų 
atstovybės, tenka pagalbos teikimo 
operacijų trečiosiose šalyse bendro 
koordinatoriaus vaidmuo. Pagal šį 
mechanizmą teikiama pagalba turėtų būti
koordinuojama su Jungtinėmis Tautomis ir 
kitais svarbiais tarptautiniais veikėjais, kad 
būtų kuo geriau panaudoti turimi ištekliai ir 
išvengta nereikalingo pastangų dubliavimo. 
Geresnis civilinės saugos pagalbos 
koordinavimas pasitelkus mechanizmą yra 
būtina sąlyga, siekiant remti bendras 
koordinavimo pastangas ir užtikrinti 
visapusį Sąjungos indėlį teikiant bendrą 
pagalbą. Jeigu ištinka tokios didelės 
nelaimės, kad pagalbą reikia teikti ir pagal 
mechanizmą, ir pagal 1996 m. birželio 
20 d. Tarybos reglamentą (EB) 
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reagavimo priemonės būtų taikomos 
veiksmingai, nuosekliai ir kad jos 
papildytų viena kitą;

Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos, 
Komisija, atsižvelgdama į Europos 
konsensusą dėl humanitarinės pagalbos, 
turi užtikrinti, kad visos Sąjungos 
reagavimo priemonės būtų taikomos 
veiksmingai, nuosekliai ir kad jos 
papildytų viena kitą;

Pakeitimas4

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kai manoma, kad tikslinga naudoti 
karinius pajėgumus, remiant civilinės 
saugos operacijas, su kariškiais turėtų būti 
bendradarbiaujama Tarybos ar jos 
kompetentingų įstaigų nustatytais būdais, 
procedūromis ir kriterijais, kad pagal 
mechanizmą būtų teikiami su civilių 
gyventojų sauga susiję kariniai pajėgumai;

(19) naudojant karinius pajėgumus 
galima labai prisidėti prie humanitarinių 
operacijų reaguojant į stichines nelaimes 
paramos; kai manoma, kad tikslinga kaip 
kraštutinę priemonę naudoti karinius 
pajėgumus, remiant civilinės saugos 
operacijas, su kariškiais turi būti 
bendradarbiaujama Tarybos ar jos 
kompetentingų įstaigų nustatytais būdais, 
procedūromis ir kriterijais, kad pagal 
mechanizmą būtų teikiami su civilių 
gyventojų sauga susiję kariniai pajėgumai, 
taip pat turi būti vadovaujamasi Užsienio 
karinių ir civilinės gynybos išteklių 
naudojimo teikiant pagalbą įvykus 
nelaimei gairėmis (Oslo gairės, 2007 m. 
lapkričio mėn. 1. 1 redakcija) ir Karinių ir 
civilinės gynybos išteklių panaudojimo 
remiant Jungtinių Tautų humanitarinę 
veiklą sudėtingų kritinių situacijų atveju 
gairėmis (MCDA gairės, 2006 m. 
I redakcija); 
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. nelaimė – situacija, kuri turi ar gali turėti 
neigiamą poveikį žmonėms, aplinkai ar 
turtui;

1. nelaimė – dėl žmogaus veiklos arba 
gamtos reiškinių susiklosčiusi situacija, 
kuri turi ar gali turėti neigiamą poveikį 
žmonėms, aplinkai ar turtui;

Pagrindimas

Būtina skirti žmogaus sukeltas nelaimes (politinius neramumus, ginkluotus konfliktus) nuo 
gamtos reiškinių padarinių, nes su pagalba susijusios problemos ir pagalbos tvarka 
(humanitarinė ir civilinės saugos pagalba) skiriasi priklausomai nuo aplinkybių.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Planuodamos reagavimo operacijas už 
Sąjungos ribų, Komisija ir valstybės narės 
nurodo ir užtikrina pagalbos natūra ir 
humanitarinės pagalbos finansavimo, kurį 
teikia Sąjunga ir valstybės narės, sąveiką.

2. Planuodamos reagavimo operacijas už 
Sąjungos ribų ir siekdamos įveikti 
humanitarinę krizę, Komisija ir valstybės 
narės nurodo ir užtikrina pagalbos natūra ir 
humanitarinės pagalbos finansavimo, kurį 
teikia Sąjunga ir valstybės narės, sąveiką.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės ir Komisija užtikrina 
tinkamą Europos reagavimo į nelaimes 
pajėgumų pagalbos teikimo matomumą.

8. ES aiškiai skelbia apie savo dalyvavimą 
ir veiksmus; valstybės narės ir Komisija 
užtikrina tinkamą Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumų pagalbos teikimo tiek 
žmonėms, tiek mechanizmams matomumą, 
ypač afišuojant nacionalinius ir Europos 
simbolius.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) parengia programą apie patirtį, įgytą 
pagal mechanizmą teikiant pagalbą, per 
pratybas ir mokymus, įskaitant susijusius 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
aspektus, ir skleidžia šią patirtį bei 
tinkamai ją pritaiko;

d) parengia programą apie patirtį, įgytą 
pagal mechanizmą teikiant pagalbą,
įskaitant pagalbą už Sąjungos ribų, per 
pratybas ir mokymus, įskaitant susijusius 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
aspektus, ir skleidžia šią patirtį bei 
tinkamai ją pritaiko;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) palaiko ryšius su visais susijusiais 
veikėjais, ypač baigiamajame pagalbos 
teikimo pagal mechanizmą etape, siekiant 
palengvinti sklandų perdavimą. 

e) palaiko ryšius su visais susijusiais 
veikėjais, ypač baigiamajame pagalbos 
teikimo pagal mechanizmą etape, siekiant 
palengvinti sklandų perdavimą. kartu su 
humanitarinės pagalbos veikėjais 
prisideda prie skubios pagalbos, atstatymo 
ir vystymo sąsajos stiprinimo ir vystymo 
pagalbos stiprinimo.

Pagrindimas

Dažnai esama spragų tarp humanitarinės ir vystymosi pagalbos teikimo, jos 
nekoordinuojamos ir nepapildo viena kitos. Teikiant civilinės saugos pagalbą nepaprastosios 
padėties atveju galima prisidėti stiprinant šią sąsają (LRRD), o vykdant su civiline sauga 
susijusius veiksmus galima numatyti pagalbos vystymo etapus.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Siekiama sąveikos su kitomis Sąjungos 
priemonėmis, ypač su veiksmais, kurie 

11. Siekiama sąveikos su kitomis Sąjungos 
priemonėmis, ypač su veiksmais, kurie 
finansuojami pagal 1996 m. birželio 20 d. 
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finansuojami pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1257/96.

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1257/96 dėl 
humanitarinės pagalbos. Vadovaujantis 
minėtuoju reglamentu dėl humanitarinės 
pagalbos neskiriamas finansavimas šiame 
sprendime numatytiems ir šiuo sprendimu 
nustatytus finansavimo reikalavimus 
atitinkantiems veiksmams vykdyti.

Pakeitimas 11

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. Šiam sprendimui įgyvendinti 2014–2020 
m. skiriama finansinė orientacinė suma yra
[...] galiojančiomis 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“.

50 % šios sumos gaunama iš finansinės 
programos 3 išlaidų kategorijos „Saugumas 
ir pilietybė“ ir 50 %– iš 4 išlaidų 
kategorijos „Europos vaidmuo pasaulyje“.

Pagrindimas

2014–2020 m. bendra išlaidų suma pagalbai už Sąjungos ribų padidės dėl: 

(1) šio sprendimo 23 straipsnyje numatytų didesnių bendro finansavimo normų transporto ir 
logistikos išlaidoms finansuoti, 

(2) prevencijos ir pasirengimo veiksmų stiprinimo, 

(3) 20 straipsnio ir 21 straipsnio a–f punktuose numatytos veiklos išplėtimo Europos 
kaimynystės politikoje dalyvaujančiose šalyse, potencialiose šalyse kandidatėse, kurios 
nedalyvauja pagal mechanizmą, bei, konkrečiais atvejais, pranešėjo siūlymu, mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse. 

Be to, pastaraisiais metais civilinė ES pagalba daugiausiai buvo teikiama už Sąjungos ribų, 
daugiausia besivystančiose šalyse. Šis faktas turi būti atspindėtas 2014–2020 m. finansiniuose 
paketuose.
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Pakeitimas 12

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 ir jos būtų 
papildytos. Reagavimo į humanitarinę 
krizę trečiosiose šalyse atveju Komisija 
užtikrina pagal šį sprendimą ir pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1257/96 
finansuojamų veiksmų papildomumą ir 
nuoseklumą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai pagalba pagal mechanizmą 
prisidedama prie platesnio masto Sąjungos 
humanitarinio reagavimo operacijų, 
veiksmai, kuriems pagal šį sprendimą 
skiriama finansinė pagalba, turi atitikti 
Europos konsensuse dėl humanitarinės 
pagalbos nurodytus humanitarinius 
principus.

3. Kai pagalba pagal mechanizmą 
prisidedama prie Sąjungos humanitarinio 
reagavimo operacijų, ypač sudėtingų 
kritinių nelaimių atveju, veiksmai, 
kuriems pagal šį sprendimą skiriama 
finansinė pagalba, turi atitikti Europos 
konsensuse dėl humanitarinės pagalbos 
nurodytus humanitarinius principus.
Pasitelkiant Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumų priemones reikia 
atsižvelgti į nustatytus poreikius ir
vadovautis principais dėl civilinės saugos 
pagalbos, išteklių ir karinių pajėgumų 
naudojimo, kurie nustatyti Europos 
konsensuse dėl humanitarinės pagalbos.

Pagrindimas

Vykdant humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos operacijas reikia laikytis humanitarinių 
principų (neutralumo, nešališkumo, nepriklausomumo ir humaniškumo) ir pagalbą teikti 
įvertinus poreikius, t. y. daugiausia sudėtingų kritinių situacijų atveju, kai tarp skirtingų 
veikėjų gali kilti sąmyšis, dėl kurio teikti pagalbą ir pasiekti gyventojus tampa sudėtinga. 
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 20 straipsnyje ir 21 straipsnio a–
f punktuose nurodytą finansinę pagalbą 
taip pat galima teikti Europos kaimynystės 
šalims, taip pat potencialioms šalims 
kandidatėms, nedalyvaujančioms pagal 
mechanizmą.

2. 20 straipsnyje ir 21 straipsnio a–f 
punktuose nurodytą finansinę pagalbą taip 
pat galima teikti Europos kaimynystės 
šalims, potencialioms šalims kandidatėms, 
nedalyvaujančioms pagal mechanizmą, 
taip pat mažiausiai išsivysčiusioms šalims 
konkrečiais atvejais ir pagal nelaimių 
rizikos mažinimo besivystančiose šalyse 
paramos strategiją1.

_______________

1 Komisijos komunikatas Tarybai ir 
Europos Parlamentui: nelaimių rizikos 
mažinimo besivystančiose šalyse ES 
paramos strategija, 2009 2 23. 
COM(2009) 0084 galutinis.

Pagrindimas

Šiuo sprendimu turėtų būti suteikta galimybė mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, pvz. Haityje, 
šalyje, kuri nuolat patiria stichines nelaimes, ir ypatingais atvejais, teikti paramą prevencijos 
ir pasirengimo veiksmams vykdyti.
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