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

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmo
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0934),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
196 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0519/2011),

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. pabrėžia, kad pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto numatytas finansinis 
paketas teisėkūros institucijai yra tik orientacinio pobūdžio ir negali būti patvirtintas, kol 
nepasiektas susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa;

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

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

(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. Vis dėlto kadangi 
atsakomybė savo teritorijoje apsaugoti 
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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;

žmones, aplinką ir turtą nuo nelaimių ir 
užtikrinti pakankamus ekstremalių 
situacijų valdymo pajėgumus visų pirma 
tenka valstybėms narėms, sprendimas
nedaro poveikio nei tai atsakomybei, nei
valstybių narių savitarpio teisėms ir 
pareigoms pagal dvišales ar daugiašales 
sutartis, susijusias su klausimais, kuriuos 
apima šis sprendimas;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu papildomai pabrėžiama, kad atsakomybė už civilinę saugą visų pirma tenka 
valstybėms narėms.

Pakeitimas 2

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. Todėl mechanizmas turėtų 
apimti bendrą struktūrą, skirtą šių planų 
skelbimui ir vykdymui. Siekdama, kad 
būtų lengviau palyginti valstybių narių 
rizikos valdymo planus, Komisija turėtų 
parengti atitinkamas gaires;

Or. en

Pagrindimas

Nors rizikos valdymo planų rengimas priklauso valstybių narių kompetencijai, siekiant, kad 
mechanizmas veiktų tinkamai, juos turi būti galima palyginti. Siekdama, kad būtų lengviau 
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palyginti planus, Komisija turėtų parengti gaires, kaip nurodyta Komisijos pasiūlymo 
5 straipsnio d punkte. Tokių gairių rengimas nereikštų jokio mėginimo suderinti aktus, tačiau 
padidėtų ir palengvėtų jų palyginamumas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padėti plėtoti greitojo 
reagavimo civilinės saugos pajėgumus, 
Sąjungos mastu kuriami iš vienos ar 
daugiau valstybių narių išteklių sudaryti 
civilinės saugos pagalbos teikimo 
moduliai, kurie visiškai sąveikautų 
tarpusavyje. Moduliai turėtų būti 
organizuojami valstybių narių lygiu, 
vadovaujant valstybėms narėms ir 
atsižvelgiant į jų nurodymus;

(12) siekiant padėti plėtoti greitojo 
reagavimo civilinės saugos pajėgumus, 
Sąjungos mastu savanoriškai kuriami iš 
vienos ar daugiau valstybių narių išteklių 
sudaryti civilinės saugos pagalbos teikimo 
moduliai, kurie visiškai sąveikautų 
tarpusavyje. Moduliai turėtų būti 
organizuojami valstybių narių lygiu, 
vadovaujant valstybėms narėms ir 
atsižvelgiant į jų nurodymus;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiškiai išreikšta, kad moduliai kuriami savanoriškai.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant pagerinti reagavimo į 
nelaimes operacijų planavimą ir užtikrinti, 
kad būtų pagrindinių pajėgumų, būtina 
plėtoti orientacinius pagrindinių rūšių 
nelaimių scenarijus, nustatyti pagrindinius 
valstybių narių pajėgumus, rengti 
pajėgumų dislokavimo nenumatytų atvejų 
planus ir plėtoti Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumus, savanoriškai 
sutelkiant iš anksto nustatytus valstybių 
narių pajėgumus. Nenumatytų atvejų 

(14) siekiant pagerinti reagavimo į 
nelaimes operacijų planavimą ir užtikrinti, 
kad būtų pagrindinių pajėgumų, būtina 
plėtoti orientacinius pagrindinių rūšių 
nelaimių scenarijus, nustatyti pagrindinius 
valstybių narių pajėgumus, rengti 
pajėgumų dislokavimo nenumatytų atvejų 
planus ir plėtoti Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumus, savanoriškai 
sutelkiant iš anksto nustatytus valstybių 
narių pajėgumus. Nenumatytų atvejų 
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planavimas taip pat galimas, siekiant 
nustatyti, ar valstybėse narėse trūksta 
pajėgumų reaguoti į ekstremalias situacijas, 
kuriuos būtų galima papildyti pajėgumais, 
kurie bus sukurti remiant Sąjungai ir 
kuriais būtų dalijamasi visoje Sąjungoje;

planavimas taip pat galimas, siekiant 
nustatyti, ar valstybėse narėse trūksta 
pajėgumų reaguoti į ekstremalias situacijas, 
kuriuos būtų galima papildyti pajėgumais, 
kurie bus sukurti remiant Sąjungai ir 
kuriais būtų dalijamasi visoje Sąjungoje.
Vis dėlto orientaciniai scenarijai ir 
nenumatytų atvejų planai turėtų būti 
tvarkomi pasitelkiant tam tikrą 
lankstumą, kad reagavimo planai galėtų 
būti pritaikomi pagal poreikius 
konkrečios nelaimės atveju;

Or. en

Pakeitimas 5

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) karinių priemonių, kaip kraštutinės 
priemonės, naudojimas vykdant civilinę 
priežiūrą dažnai itin padeda reaguojant į 
nelaimes. Kai manoma, kad tikslinga kaip 
kraštutinę priemonę naudoti karinius 
pajėgumus, remiant civilinės saugos 
operacijas, su kariškiais turėtų būti 
bendradarbiaujama Tarybos ar jos 
kompetentingų įstaigų nustatytais būdais, 
procedūromis ir kriterijais, taip pat 
remiantis JT užsienio karinių ir civilinės 
gynybos išteklių panaudojimo teikiant 
pagalbą nelaimių atveju (Oslo gairės, 
2007 m. sausio 1 d. redakcija), kad pagal 
mechanizmą būtų teikiami su civilių 
gyventojų sauga susiję kariniai pajėgumai;

Or. en

Pagrindimas

Naudojant karinius išteklius galima itin prisidėti prie reagavimo į nelaimes, visų pirma 
kalbant apie specialius išteklius, strateginius keliamuosius pajėgumus ar sunkiąją techniką. 
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Vis dėlto tai visada turėtų būti tik paskutinė išeitis ir turėtų būti taikoma laikantis vadinamųjų 
Oslo gairių dėl Užsienio karinių ir civilinės gynybos išteklių panaudojimo teikiant pagalbą 
nelaimių atveju (2007 m. sausio 1 d. redakcija).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Siekiant papildyti šios direktyvos 
nuostatas, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
aktus dėl Reagavimo į nelaimes centro 
įsteigimo ir valdymo ir Bendros 
ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos 
sistemos (CECIS) veikimo nustatymo; dėl 
modulių nustatymo sąlygų ir bendrų jų 
veikimo ir sąveikos reikalavimų 
apibrėžimo; dėl išteklių pagalbos teikimui 
skyrimo sąlygų nustatymo; dėl Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumų 
(savanoriškai sutelktų išteklių), Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumo tikslų, 
Europos reagavimo į nelaimes pajėgumų 
sąveikos ir kokybės reikalavimų ir 
pajėgumų sertifikavimo ir registracijos 
tvarkos apibrėžimo; dėl pajėgumų 
trūkumo problemos sprendimo būdų 
nustatymo; dėl mokymo programos ir 
mokymo tinklo tikslo, turinio, struktūros, 
organizavimo ir tikslinės grupės 
apibrėžimo; dėl reagavimo į didelio masto 
nelaimes ar gresiančias didelio masto 
nelaimes Sąjungoje ir už jos ribų 
procedūros nustatymo; dėl ekspertų 
grupių veikimo ir ekspertų grupės 
atrankos, išsiuntimo ir atšaukimo sąlygų 
nustatymo; dėl informacijos apie įrangos 
ir transporto išteklius išsamumo lygio 
nustatymo ir dėl tokios įrangos ir išteklių 
nustatymo bei papildomų transporto 
išteklių teikimo procedūrų; dėl prašymų 
teikti transportui skirtą Sąjungos 
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finansinę paramą pateikimo ir sprendimo 
ją suteikti procedūros nustatymo ir dėl 
metinių veiklos programų priėmimo. Ypač 
svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų 
metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir 
rengdama deleguotuosius aktus, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku 
persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pagrindimas

Išsamios mechanizmo veikimo priemonės, kurios taikomos kaip bendro pobūdžio priemonės ir 
skiriamos pagrindiniam aktui papildyti, turi būti tvirtinamos priimant deleguotuosius, o ne 
įgyvendinimo aktus. Pranešimo projekte gana išsamiai patikrinamas Komisijos pasiūlymas ir 
tais atvejais, kai tenkinamos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio sąlygos, 
įrašomi deleguotieji aktai.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti vienodas šio 
sprendimo įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai reikėtų suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimus. Šie įgaliojimai turėtų būti 
vykdomi pagal 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai;

(21) siekiant užtikrinti vienodas šio 
sprendimo įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su Europos reagavimo į 
nelaimes centro pajėgumų sertifikavimo ir 
registracijos tvarkos valdymu. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Or. en
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Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje turi būti tiksliai apibrėžta įgyvendinimo aktų taikymo sritis.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nelaimių prevencijos sistemos 
įgyvendinimo pažangą, kuri vertinama 
pagal valstybių narių, turinčių nelaimių
valdymo planus, skaičių, kaip nurodyta
4 straipsnyje;

(a) nelaimių prevencijos sistemos 
įgyvendinimo pažangą, kuri vertinama 
pagal valstybių narių, turinčių rizikos
valdymo planus, skaičių, kaip nurodyta
6 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Visame pasiūlyme vartojamas terminas „rizikos valdymo planas“, taigi turi būti suderinta šio 
punkto terminai.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. priimančiosios šalies parama –
numatomų tarptautinės pagalbos
pristatymo ir naudojimo kliūčių šalinimo 
veiksmai, kurių pasirengimo ir reagavimo 
etapais imasi pagalbą gaunanti šalis ir 
tranzito šalys;

10. priimančiosios šalies parama –
numatomų tarptautinės pagalbos 
pristatymo ir naudojimo kliūčių šalinimo 
veiksmai, kurių pasirengimo ir reagavimo 
etapais imasi pagalbą gaunančios ir 
siunčiančios šalys ir tranzito šalys bei 
Komisija;

Or. en

Pagrindimas

Pagal 2010 m. gruodžio 2–3 d. TVR tarybos priimtas Tarybos išvadas dėl paramos 
priimančiai šaliai ir Civilinės saugos komiteto priimtas ES gaires dėl priimančiosios šalies 
paramos, pagalbą siunčiančios šalys ir Komisija taip pat atlieka tam tikrą vaidmenį 
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užtikrinant, kad pasirengimo nelaimėms ir reagavimo į jas operacijos vyktų sklandžiai.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) imasi veiksmų, kad pagerintų žinių apie 
nelaimių riziką bazę ir padėtų lengviau 
dalytis žiniomis, geriausia praktika ir 
informacija;

(a) imasi veiksmų, kad pagerintų žinių apie 
nelaimių riziką bazę ir padėtų lengviau 
dalytis žiniomis, geriausia praktika ir 
informacija, ypač tarp to paties regiono 
valstybių narių, kurioms gresia panašaus 
pobūdžio nelaimių rizika;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi to paties regiono valstybėms narėms gali kilti panaši nelaimių rizika, turėtų būti 
labiau pabrėžiamas mechanizmo regioninis aspektas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) remia ir skatina valstybių narių rizikos 
nustatymą ir vertinimą;

(b) remia ir skatina valstybių narių rizikos 
nustatymą ir vertinimą, ir, remdamasi 
nelaimių valdymui skirtomis rizikos 
vertinimo ir nustatymo gairėmis bei 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, atnaujina tas gaires, ypač 
terminijos, metodikos, poveikio vertinimo 
ir scenarijų srityse;

Or. en

Pagrindimas

2010 m. Komisija priėmė nelaimių valdymui skirtas rizikos vertinimo ir nustatymo gaires. 
Pagal 2011 m. balandžio 11–12 d. TVR tarybos priimtas išvadas dėl tolesnio rizikos 
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vertinimo nelaimių valdymo srityje plėtojimo Europos Sąjungoje, Komisija, veikdama drauge 
su valstybėmis narėmis, turėtų atnaujinti gaires, susijusias su rizikos nustatymu ir vertinimu.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) skatina ir remia valstybių narių rizikos 
valdymo planų, taip pat jų turinio gairių 
kūrimą ir įgyvendinimą ir prireikus numato 
atitinkamas paskatas;

(d) skatina ir remia valstybių narių rizikos 
valdymo planų, taip pat jų struktūros
gairių siekiant palengvinti planų 
palyginamumą kūrimą ir įgyvendinimą ir 
prireikus numato atitinkamas paskatas;

Or. en

Pagrindimas

Nors rizikos valdymo planų rengimas priklauso valstybių narių kompetencijai, siekiant, kad 
mechanizmas veiktų tinkamai, juos turi būti galima palyginti. Siekdama, kad būtų lengviau 
palyginti planus, Komisija turėtų parengti gaires. Tokių gairių rengimas nereikštų jokio 
mėginimo suderinti aktus, tačiau padidėtų ir palengvėtų jų palyginamumas.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisijai pagal 29a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus siekiant įsteigti 
Reagavimo į nelaimes centrą, apibrėžti jo 
užduotis, veikimą ir veiklos struktūrą ir 
nustatyti procedūras, kurių turi laikytis 
Reagavimo į nelaimes centras, jei 
Sąjungoje ar už jos ribų įvyksta didelio 
masto nelaimė arba kyla neišvengiama jos 
grėsmė.

Or. en
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Pagrindimas

Reagavimo į nelaimes centras yra viena iš pagrindinių sudėtinių mechanizmo dalių, jo 
steigimas ir veikla yra nepaprastai svarbūs siekiant, kad mechanizmas tinkamai veiktų. 
Reagavimo į nelaimes centras veikia bet kokių nelaimių atveju. Šios nuostatos sudaro bendrą 
sistemą, jos neapibrėžia tam tikros konkrečios pavienės nelaimės; be to, šios nuostatos 
nesusijusios su valstybių narių įgyvendinamu pagrindiniu aktu. Šios nuostatos bendro 
pobūdžio ir papildo pagrindinį aktą; taigi jos turi būti tvirtinamos priimant deleguotuosius 
aktus.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Komisijai pagal 29a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus siekiant nustatyti 
CECIS veikimą ir veiklos metodus.

Or. en

Pagrindimas

Bendra ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos sistema yra viena iš pagrindinių sudėtinių 
mechanizmo dalių, jos veikla yra nepaprastai svarbi siekiant, kad mechanizmas tinkamai 
veiktų. CESIS veikia bet kokių nelaimių atveju. Šios nuostatos sudaro bendrą sistemą, jos 
neapibrėžia tam tikros pavienės nelaimės; be to, šios nuostatos nesusijusios su valstybių narių 
įgyvendinamu pagrindiniu aktu.  Šios nuostatos bendro pobūdžio ir papildo pagrindinį aktą; 
taigi jos turi būti tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis sukuria ir atnaujina gaires dėl 
priimančiosios šalies paramos;

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgdama į 2010 m. gruodžio 2–3 d. TVR tarybos priimtų Tarybos išvadų dėl paramos 
priimančiai šaliai paramos 13 dalies c punktą ir 14 dalies a punktą, Komisija drauge su 
valstybėmis narėmis parengė ES gaires dėl priimančiosios šalies paramos. Šios gairės 
ateityje gali būti papildomai atnaujintos.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi kurti modulius, 
visų pirma siekdamos patenkinti pagal 
mechanizmą numatytus prioritetinius 
pagalbos teikimo ar paramos poreikius.

1. Valstybės narės savanoriškai imasi kurti 
modulius, visų pirma siekdamos patenkinti 
pagal mechanizmą numatytus prioritetinius 
pagalbos teikimo ar paramos poreikius.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiškiai išreikšta, kad moduliai kuriami savanoriškai. Pasiūlytas tekstas atitinka 
esamus teisės aktus.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisijai pagal 29a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus siekiant apibrėžti 
modulių nustatymo sąlygas ir bendrus jų 
veikimo ir sąveikos reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas
Perkeliamas ir keičiamas pasiūlymo 30 straipsnio 1 dalies d punktas. 
Modulių nustatymo sąlygos ir bendri modulių veiklos reikalavimai sudaro bendrą sistemą, jie 
neapibrėžia tam tikros pavienės nelaimės;
 be to, šios nuostatos nesusijusios su valstybių narių įgyvendinamu pagrindiniu aktu. Šios 
nuostatos bendro pobūdžio ir papildo pagrindinį aktą; taigi jos turi būti tvirtinamos priimant 
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deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės imasi reikiamų veiksmų, 
kad užtikrintų priimančiosios šalies 
paramą, kai pagalbą teikia kitos valstybės 
narės.

7. Valstybės narės ir Komisija imasi 
reikiamų veiksmų, kad užtikrintų 
priimančiosios šalies paramą.

Or. en

Pagrindimas

Pagalbą siunčiančios šalys ir Komisija taip pat atlieka tam tikrą vaidmenį užtikrinant, kad 
pasirengimo nelaimėms ir reagavimo į jas operacijos vyktų sklandžiai. Siūlomas tekstas 
atitinka 1 išnašoje vartojamą 2010 m. gruodžio 2–3 d. TVR tarybos patvirtintų Tarybos 
išvadų dėl paramos priimančiai šaliai apibrėžtį ir Civilinės saugos komiteto priimtas ES 
gaires dėl priimančiosios šalies paramos.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Komisijai pagal 29a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus siekiant nustatyti 
sąlygas, kuriomis ekspertams, moduliams 
ir kitai teikiamai pagalbai numatomi 
ištekliai, valstybių narių skirti pagal šio 
straipsnio 1–4 dalis.

Or. en

Pagrindimas

Perkeliamas ir keičiamas pasiūlymo 30 straipsnio 1 dalies d punktas. Bendros pagalbos 
teikimui skirtinų išteklių sąlygos sudaro bendrą sistemą. Šios nuostatos bendro pobūdžio ir 
papildo pagrindinį aktą; taigi jos turi būti tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus. Kalbant 
apie įgyvendinimo aktus, taikymo sritį reikia apibrėžti tiksliau.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija apibrėžia pajėgumų, kurie bus 
skirti Europos reagavimo į nelaimes 
pajėgumams, kokybės reikalavimus.
Valstybės narės yra atsakingos už savo 
kokybės užtikrinimą.

3. Komisija apibrėžia pajėgumų, kurie bus 
skirti Europos reagavimo į nelaimes 
pajėgumams, kokybės ir sąveikos
reikalavimus. Valstybės narės užtikrina, 
kad šie reikalavimai būtų vykdomi.

Or. en

Pagrindimas

Pajėgumai, skirti Europos reagavimo į nelaimes pajėgumams, turi gebėti veikti drauge; šiuo 
tikslu Komisija turėtų nustatyti sąveikos kriterijus.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisijai pagal 29a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, siekiant nustatyti:
(a) Europos reagavimo į nelaimes 
pajėgumų, kaip savanoriškai sutelktų 
išteklių, veikimą;
(b) pajėgumo tikslus pagal šio straipsnio 
2 dalį;
(c) sąveikos ir kokybės pajėgumo tikslus 
pagal šio straipsnio 3 dalį ir
(d) pajėgumų sertifikavimo ir registracijos 
tvarką pagal šio straipsnio 4 dalį.

Or. en
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Pagrindimas

Perkeliamas ir keičiamas pasiūlymo 30 straipsnio 1 dalies d punktas. Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumų veikimo detalės, pajėgumų tikslų apibrėžimas ir sąveikos bei kokybės 
reikalavimų nustatymas, taip pat pajėgumų sertifikavimo ir registracijos tvarka sudaro 
bendrą sistemą. Šios nuostatos bendro pobūdžio ir papildo pagrindinį aktą; taigi jos turi būti 
tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus. Kalbant apie įgyvendinimo aktus, taikymo sritį 
reikia apibrėžti tiksliau.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Siekdama valdyti pajėgumų 
sertifikavimo ir registracijos procesą 
pagal 4 dalį, Komisija priima 
įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 31 straipsnio 
2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Perkeliamas ir keičiamas pasiūlymo 30 straipsnio 1 dalies d punktas. Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumų veikimo detalės, pajėgumų tikslų apibrėžimas ir sąveikos ir kokybės 
reikalavimų nustatymas, taip pat pajėgumų sertifikavimo ir registracijos tvarka sudaro 
bendrą sistemą. Šios nuostatos bendro pobūdžio ir papildo pagrindinį aktą; taigi jos turi būti 
tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus. Kalbant apie įgyvendinimo aktus, taikymo sritį 
reikia apibrėžti tiksliau.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šie pajėgumai yra Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumų dalis. Komisijos 
prašymu per Reagavimo į nelaimes centrą 
jie naudojami reagavimo į ekstremalias 
situacijas operacijose pagal mechanizmą.

4. Šie pajėgumai yra Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumų dalis. Juos valdančios 
valstybės narės užtikrina, kad Komisijos 
prašymu per Reagavimo į nelaimes centrą 
šie pajėgumai būtų naudojami reagavimo į 
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Kai nenaudojami pagal mechanizmą, 
pajėgumai gali būti naudojami juos 
valdančių valstybių narių nacionaliniais 
tikslais.

ekstremalias situacijas operacijose pagal 
mechanizmą. Šiuos pajėgumus valdančios 
valstybės narės gali nurodyti bet kokias 
įtikinamas priežastis, dėl kurių jos 
negalėjo suteikti šių pajėgumų 
konkrečioje ekstremalioje situacijoje, tik 
tuo atveju, jei valstybės narės teritorijoje 
įvyksta didelė nelaimė arba kyla 
neišvengiama jos grėsmė. Kai 
nenaudojami pagal mechanizmą, 
pajėgumai gali būti naudojami juos 
valdančių valstybių narių nacionaliniais 
tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Europos reagavimo į nelaimes pajėgumai turėtų ir toliau galėti naudotis ES finansuojamais 
ištekliais, kurių plėtojimo išlaidas – iki 85 proc. – dengia mechanizmas, o juos valdančioms 
valstybėms narėms turėtų būti leista atsiimti savo dalį iš sutelktų išteklių tik susiklosčius 
ekstremaliai situacijai.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti toliau nurodytas sąlygas, 
susijusias su pajėgumų formavimu, 
valdymu, palaikymu ir jų panaudojimu
visose valstybėse narėse, pasitelkiant 
mechanizmą:

7. Komisijai pagal 29a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus siekiant nustatyti 
toliau nurodytas pajėgumų formavimo, 
valdymo, palaikymo ir jų panaudojimo
visose valstybėse narėse pasitelkiant 
mechanizmą sąlygas, susijusias su:

(a) sąlygas, susijusias su valstybių narių 
rėmimu, formuojant reagavimo pajėgumus, 
kurie kitaip nesuteikiami iš Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumų arba 
nesuteikiamas pakankamas jų kiekis;

(a) valstybių narių rėmimu, formuojant 
reagavimo pajėgumus, kurie kitaip 
nesuteikiami iš Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumų arba nesuteikiamas 
pakankamas jų kiekis;

(b) sąlygas, susijusias su reagavimo 
pajėgumų formavimu Sąjungos mastu, 
kurios yra kaip bendra apsaugos nuo 
bendros rizikos priemonė;

(b) reagavimo pajėgumų formavimu 
Sąjungos mastu, kurios yra kaip bendra 
apsaugos nuo bendros rizikos priemonė;

(c) sąlygas, susijusias su a ir b punktuose (c) a ir b punktuose paminėtų pajėgumų 
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paminėtų pajėgumų valdymu ir palaikymu; valdymu ir palaikymu; 
(d) sąlygas, susijusias su a ir b punktuose 
paminėtų pajėgumų panaudojimu visose 
valstybėse narėse, pasitelkus mechanizmą.

(d) a ir b punktuose paminėtų pajėgumų 
panaudojimu visose valstybėse narėse, 
pasitelkus mechanizmą.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme nurodyti pajėgumų trūkumo šalinimo būdai sudaro bendrą sistemą, jie neapibrėžia 
tam tikros pavienės nelaimės; be to, šios nuostatos nesusijusios su valstybių narių 
įgyvendinamu pagrindiniu aktu. Šios nuostatos bendro pobūdžio ir papildo pagrindinį aktą; 
taigi jos turi būti tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus. Pateikus šį pakeitimą, 
30 straipsnio 1 dalies g punktas tampa nebereikalingas.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
31 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme nurodyti pajėgumų trūkumo šalinimo būdai sudaro bendrą sistemą, jie neapibrėžia 
tam tikros pavienės nelaimės; be to, šios nuostatos nesusijusios su valstybių narių 
įgyvendinamu pagrindiniu aktu. Šios nuostatos bendro pobūdžio ir papildo pagrindinį aktą; 
taigi jos turi būti tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus. Pateikus šį pakeitimą, 
30 straipsnio 1 dalies g punktas tampa nebereikalingas.

Pakeitimas 26

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 

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

aspektus, ir skleidžia šią patirtį bei 
tinkamai ją pritaiko. Ta programa, jei 
tinkama, taip pat apima teikiant pagalbą 
už Sąjungos ribų įgytą patirtį, susijusią su 
pagal mechanizmą teikiamos pagalbos bei 
humanitarinės pagalbos sąsajų ir sąveikos 
išnaudojimu;

Or. en

Pagrindimas

Jungtinis humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos ekspertų po nelaimės atliekamas 
vertinimas galėtų padėti pagerinti ES humanitarinės pagalbos operacijų nuoseklumą ir 
veiksmingumą.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atlikdama 1 dalyje išdėstytas užduotis, 
Komisija ypač atsižvelgia į to paties 
regiono valstybių narių, kurioms gresia 
panašaus pobūdžio nelaimių rizika, 
poreikius ir interesus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi to paties regiono valstybėms narėms gali kilti panaši nelaimių rizika, turėtų būti 
labiau pabrėžiamas mechanizmo regioninis aspektas.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Komisijai pagal 29a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus siekiant apibrėžti šio 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos 
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mokymo programos ir mokymo tinklo 
tikslą, turinį, struktūrą, organizavimą ir 
tikslinę grupę.

Or. en

Pagrindimas

Perkeliamas ir keičiamas pasiūlymo 30 straipsnio 1 dalies h punktas. Pagal bendrą mokymo 
programų sistemą neapibrėžiama tam tikra pavienė nelaimė; be to, šios nuostatos 
nesusijusios su valstybių narių įgyvendinamu pagrindiniu aktu. Šios nuostatos bendro 
pobūdžio ir papildo pagrindinį aktą; taigi jos turi būti tvirtinamos priimant deleguotuosius 
aktus.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisijai pagal 29a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus siekiant nustatyti 
procedūrą, kurios reikia laikytis pagal šio 
straipsnio 1–6 dalyje nustatytą sistemą 
reaguojant į didelio masto nelaimes 
Sąjungoje.

Or. en

Pagrindimas

Perkeliamas ir keičiamas pasiūlymo 30 straipsnio 1 dalies i punktas. Reagavimo į didelio 
masto nelaimę procedūros detalės sudaro bendrą sistemą, jos neapibrėžia tam tikros pavienės 
nelaimės; be to, šios nuostatos nesusijusios su valstybių narių įgyvendinamu pagrindiniu 
aktu. Šios nuostatos bendro pobūdžio ir papildo pagrindinį aktą; taigi jos turi būti tvirtinamos 
priimant deleguotuosius aktus.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 straipsnio 13 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a. Komisijai pagal 29a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus siekiant nustatyti 
procedūrą, kurios reikia laikytis pagal šio 
straipsnio 1–13 dalyje nustatytą sistemą 
reaguojant į didelio masto nelaimes už 
Sąjungos ribų.

Or. en

Pagrindimas

Perkeliamas ir keičiamas pasiūlymo 30 straipsnio 1 dalies i punktas. Reagavimo į didelio 
masto nelaimę procedūros detalės sudaro bendrą sistemą, jos neapibrėžia tam tikros pavienės 
nelaimės; be to, šios nuostatos nesusijusios su valstybių narių įgyvendinamu pagrindiniu 
aktu. Šios nuostatos bendro pobūdžio ir papildo pagrindinį aktą; taigi jos turi būti tvirtinamos 
priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisijai pagal 29a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus siekiant nustatyti 
ekspertų grupių veikimą ir ekspertų 
grupės atrankos, išsiuntimo ir atšaukimo 
sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Perkeliamas ir keičiamas pasiūlymo 30 straipsnio 1 dalies c punktas. Ekspertų grupių darbas 
yra bendra sistema, ji neapibrėžia tam tikros pavienės nelaimės; be to, šios nuostatos 
nesusijusios su valstybių narių įgyvendinamu pagrindiniu aktu. Šios nuostatos bendro 
pobūdžio ir papildo pagrindinį aktą; taigi jos turi būti tvirtinamos priimant deleguotuosius 
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aktus.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisijai pagal 29a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus siekiant apibrėžti 
informacijos, kuri teikiama ir kuria 
dalijamasi pagal šio straipsnio 1 dalies
a punktą, išsamumo lygį ir nustatyti 
procedūras, taikomas nustatant įrangos 
bei transporto išteklius pagal šio 
straipsnio 1 dalies b ir c punktus, taip pat 
Komisijai teikiant papildomus transporto 
išteklius pagal šio straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Perkeliamas ir keičiamas pasiūlymo 30 straipsnio 1 dalies j punktas. Išsamios su transportu 
susijusios priemonės sudaro bendrą sistemą, jos neapibrėžia tam tikros konkrečios pavienės 
nelaimės; be to, šios nuostatos nesusijusios su valstybių narių įgyvendinamu pagrindiniu 
aktu. Šios nuostatos bendro pobūdžio ir papildo pagrindinį aktą; taigi jos turi būti tvirtinamos 
priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 33

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.
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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“.

70 proc. tos sumos galiojančiomis 
kainomis gaunama iš finansinės programos 
3 išlaidų kategorijos „Saugumas ir 
pilietybė“, o 30 proc. tos sumos
galiojančiomis kainomis – iš 4 išlaidų 
kategorijos „Europos vaidmuo pasaulyje“.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi derybos dėl daugiametės finansinės programos tęsiasi, šiuo etapu per anksti įtraukti 
bet kokius skaičius iš bendrojo biudžeto į pranešimo projektą. Pagal mechanizmą dėmesys 
turėtų būti skiriamas veiksmams ES viduje ir tai turėtų atsispindėti skiriant biudžeto išteklius. 
Taigi siūloma ES viduje vykdomiems veiksmams (finansuojamiems pagal 3 išlaidų kategoriją) 
skirti 70 proc., o veiksmams už ES ribų (finansuojamiems pagal 4 išlaidų kategoriją) –
30 proc. biudžeto.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
23 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisijai pagal 29a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus siekiant pagal šį 
straipsnį išsamiau nustatyti prašymų teikti 
transportui skirtą Sąjungos finansinę 
paramą pateikimo ir sprendimo ją suteikti 
procedūras.

Or. en

Pagrindimas

Perkeliamas ir keičiamas pasiūlymo 30 straipsnio 1 dalies j punktas. Išsamios su transporto 
sąnaudomis susijusios priemonės sudaro bendrą sistemą, jos neapibrėžia tam tikros 
konkrečios pavienės nelaimės; be to, šios nuostatos nesusijusios su valstybių narių 
įgyvendinamu pagrindiniu aktu. Šios nuostatos bendro pobūdžio ir papildo pagrindinį aktą; 
taigi jos turi būti tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad galėtų įgyvendinti šį sprendimą,
Komisija priima metines darbo programas 
pagal 31 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
tvarką, išskyrus veiksmus, kurie 
priskiriami IV skyriuje nurodytam 
reagavimui į ekstremalias situacijas ir kurių 
negalima numatyti iš anksto. Jose 
nurodomi siekiami tikslai, tikėtini 
rezultatai, įgyvendinimo būdas ir visa 
suma. Jose taip pat aprašomi finansuotini 
veiksmai, nurodomos kiekvienam veiksmui 
skirtų lėšų sumos ir orientacinis 
įgyvendinimo tvarkaraštis. Kiek tai susiję 
su dotacijomis, programose nurodomi 
prioritetai, esminiai vertinimo kriterijai ir 
didžiausia bendro finansavimo norma.

3. Kad Komisija galėtų įgyvendinti šį 
sprendimą, jai pagal 29a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl metinių darbo
programų, išskyrus veiksmus, kurie 
priskiriami IV skyriuje nurodytam 
reagavimui į ekstremalias situacijas ir kurių 
negalima numatyti iš anksto. Jose 
nurodomi siekiami tikslai, tikėtini 
rezultatai, įgyvendinimo būdas ir visa 
suma. Jose taip pat aprašomi finansuotini 
veiksmai, nurodomos kiekvienam veiksmui 
skirtų lėšų sumos ir orientacinis 
įgyvendinimo tvarkaraštis. Kiek tai susiję 
su dotacijomis, programose nurodomi 
prioritetai, esminiai vertinimo kriterijai ir 
didžiausia bendro finansavimo norma.

Or. en

Pagrindimas

Metinės darbo programos susijusios su mechanizmo įgyvendinimu, kurį vykdo Komisija, o ne 
valstybės narės, todėl 291 straipsnio sąlygos netenkinamos. Taigi darbo programos turėtų 
būti tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais
1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.
2. Įgaliojimai priimti 7 straipsnio 1a ir 
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1b dalyse, 8 straipsnio 3a dalyje, 
9 straipsnio 8a dalyje, 11 straipsnio 
4a dalyje, 12 straipsnio 7 dalyje, 
13 straipsnio 1b dalyje, 15 straipsnio 
6a dalyje, 16 straipsnio 13a dalyje, 
17 straipsnio 5a dalyje, 18 straipsnio 
2a dalyje, 23 straipsnio 5a dalyje ir 
25 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
iki 2020 m. gruodžio 31 d.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 7 straipsnio 1a ir 
1b dalyse, 8 straipsnio 3a dalyje, 
9 straipsnio 8a dalyje, 11 straipsnio 
4a dalyje, 12 straipsnio 7 dalyje, 
13 straipsnio 1b dalyje, 15 straipsnio 
6a dalyje, 16 straipsnio 13a dalyje, 
17 straipsnio 5a dalyje, 18 straipsnio 
2a dalyje, 23 straipsnio 5a dalyje ir 
25 straipsnio 3 dalyje nurodytų įgaliojimų 
suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro 
poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų 
teisėtumui.
4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį 
aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
5. Pagal 7 straipsnio 1a ir 1b dalis, 
8 straipsnio 3a dalį, 9 straipsnio 8a dalį, 
11 straipsnio 4a dalį, 12 straipsnio 7 dalį, 
13 straipsnio 1b dalį, 15 straipsnio 6a dalį, 
16 straipsnio 13a dalį, 17 straipsnio 
5a dalį, 18 straipsnio 2a dalį, 23 straipsnio 
5a dalį ir 25 straipsnio 3 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie 
jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš 
prieštaravimų. Europos Parlamento arba 
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Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dviems mėnesiams.

Or. en

Pagrindimas

Pradėjus taikyti deleguotuosius aktus, naudojimosi įgaliojimais sąlygos, taikymo sritis ir 
terminas turi būti nustatomi ir pagrindiniame akte.  Be to, pagrindiniame akte turi būti 
nustatomos suteiktų įgaliojimų atšaukimo sąlygos, pranešimo apie deleguotąjį aktą ir 
prieštaravimų reiškimo tvarka. Tekstas atitinka bendrą institucijų susitarimą dėl deleguotųjų 
aktų.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
30 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomi šie klausimai:

Išbraukta.

(a) reagavimo į nelaimes centro veikimas, 
kaip nustatyta 7 straipsnio a punkte;
(b) CECIS veikimas, kaip nustatyta 
7 straipsnio b punkte;
(c) ekspertų grupėms taikytinos sąlygos, 
kaip nustatyta 17 straipsnyje, įskaitant 
ekspertų atrankos sąlygas; 
(d) modulių nustatymo sąlygos, kaip 
nustatyta 8 straipsnyje;
(e) pagalbos teikimui skirtinų išteklių 
sąlygos, kaip nustatyta 9 straipsnyje;
(f) Reagavimo į nelaimes pajėgumų, kaip 
savanoriškai sutelktų išteklių, veikimas, 
kaip nustatyta 11 straipsnyje;
(g) Europos reagavimo į nelaimes 
pajėgumų trūkumo nustatymas ir 
šalinimas, kaip nustatyta 12 straipsnyje;
(h) mokymo programos sąlygos, kaip 
nustatyta 13 straipsnyje;
(i) Sąlygos, taikytinos pagalbos teikimui 
Sąjungoje, kaip nustatyta 15 straipsnyje, 
taip pat pagalbos teikimui už Sąjungos 
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ribų, kaip nustatyta 16 straipsnyje;
(j) transportui taikytinos sąlygos, kaip 
nustatyta 18 ir 23 straipsniuose.
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
31 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai nurodyti atitinkamose teksto vietose, todėl pasiūlymo 
30 straipsnis nebereikalingas. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Civilinė sauga Sąjungoje šiuo metu reglamentuojama dviem teisiniais dokumentais: 
dokumentu dėl Bendrijos civilinės saugos mechanizmo ir dokumentu dėl susijusios finansinės 
priemonės 2013–2020 m. laikotarpiui. Naujos daugiametės finansinės programos rengimas ir 
Lisabonos sutarties įsigaliojimas yra gera proga persvarstyti esamą teisinę sistemą. 

Tikrovė reikalauja daryti ne tik institucinės ir biudžeto sistemos pakeitimus, bet ir persvarstyti 
esamą sistemą. Pastaraisiais metais itin daugėja stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių ir jos 
tampa vis pavojingesnės; manoma, kad dėl klimato kaitos ateityje kils vis didesnių nelaimių.

Verta pažymėti, kad nors Lisabonos sutartimi, t. y. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
196 straipsnyje, buvo nustatytas naujas civilinės saugos teisinis pagrindas, civilinės saugos 
sąvoka neapibrėžiama nei Sutartyje, nei pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. 
Sutartyje pateikiama netiesioginė apibrėžtis tik kai kalbama apie stichinių arba žmogaus 
sukeltų nelaimių prevenciją ir apsaugą nuo jų. Civilinės saugos sąvoka įvairiose valstybėse 
narėse aiškinama įvairiai, atsižvelgiant į nacionalinius ir istorinius įvykius; o laikui bėgant 
kinta ir jos taikymo sritis. Tačiau dėl to nereikia vykdyti Europos masto derinimo, nes šiame 
teisės akte civilinė sauga aptariama tik siekiant bendradarbiauti pagal siūlomą sistemą; juo 
nesiekiama (ir negali būti siekiama) dar labiau suderinti valstybių narių civilinės saugos 
veiksmų. Taip yra dėl to, kad civilinė sauga ir toliau visų pirma priklauso valstybių narių 
kompetencijai ir Europos teisės aktų tikslas gali būti tik remti ir papildyti valstybių narių 
veiksmus bei skatinti bendradarbiavimą ir nuoseklumą.

Tai aplinkybės, kuriomis pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. 
Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo 
sukūrimo kaip gerą tolesnio darbo pagrindą ir siūlo keletą pakeitimų, kad pasiūlymas būtų 
tvirtesnis:

- vadovaudamosi Tarybos išvadomis, Komisija ir valstybės narės jau glaudžiai dirba 
drauge ir rengia gaires įvairiais klausimais. Nors gairės iš esmės neprivalomos, tačiau 
siekiant, kad mechanizmas veiktų geriau, ryžtingai raginama jomis naudotis. Pranešėja 
norėtų labiau propaguoti esamas rizikos nustatymo ir vertinimo, taip pat gaires dėl 
priimančiosios šalies paramos; labiau atkreipti dėmesį į būsimas gaires, pateiktas 
siekiant padidinti valstybių narių rizikos valdymo planų palyginamumą, ir 
suvienodinti priimančiosios šalies paramos apibrėžtį su apibrėžtimi, vartojama ES 
gairėse.

- To paties regiono valstybėms narėms gali kilti panaši nelaimių rizika. Nors jau esama 
dvišalių ir regioninių susitarimų, pagal Sąjungos mechanizmą taip pat turėtų būti 
skatinamas tolesnis regioninis bendradarbiavimas dalijantis žiniomis ir geriausia 
praktika ir vykdant mokymo programas.

- ES finansuojami ištekliai ir Europos reagavimo į nelaimes pajėgumų, kaip 
savanoriškai sutelktų išteklių, sukūrimas yra svarbūs žingsniai siekiant, kad Europos 
reagavimo į nelaimes sistema būtų geresnė ir patikimesnė. 
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Siekdama, kad sutelkti ištekliai veiktų geriau, Komisija turėtų nustatyti ne tik kokybės, 
bet ir sąveikos kriterijus. 

Be to, reikia aiškiai pasakyti, kad ES finansuojami ištekliai, kurių plėtojimą 100 proc. 
gali finansuoti Sąjunga, visada turėtų būti prieinami, kad jais būtų galima pasinaudoti
pagal Europos reagavimo į nelaimes pajėgumų sistemą. Išimtis galėtų būti padaryta tik 
tuo atveju, jei atitinkamus išteklius valdanti valstybė narė patiria didelę nelaimę. Tokiu 
atveju turėtų būti teikiama pirmenybė atitinkamos valstybės narės atsakomybei 
apsaugoti savo žmones ir teritoriją naudojant atitinkamus išteklius, o ne prievolei 
sudaryti galimybes pasinaudoti šiais ištekliais. Kitaip tariant, tokiu atveju atitinkama 
valstybė narė gali nurodyti įtikinamą priežastį ir atsiimti išteklius iš bendro sutelktų 
išteklių rezervo.

- Kai kurias Komisijos pasiūlymo dalis reikia patikslinti ar dar labiau pabrėžti, pvz., 
modulių kūrimo savanoriškumą ir karinių išteklių naudojimą kraštutiniu atveju.

- Svarbus Lisabonos sutartimi nustatytas pakeitimas yra senos komitologijos sistemos 
pakeitimas deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais. Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 ir 291 straipsniuose aiškiai nurodoma, kad tais aktais tenkinami skirtingi 
poreikiai, todėl jie negali būti pakeičiami vieni kitais. 

Pranešėja pažymi, kad Komisijos pasiūlyme įrašyti tik įgyvendinimo aktai. Todėl ji 
siūlo pakeisti įgyvendinimo aktus deleguotaisiais aktais daugelyje vietų, kai 
tenkinamos Sutarties 290 straipsnio sąlygos. Šiais pakeitimais siekiama ne tik 
apsaugoti Europos Parlamento institucines teises, bet ir užtikrinti šių antrinių aktų 
teisėtumą ir galiojimą.

Pranešėja įsitikinusi, kad siūlomi pakeitimai paruoš pagrindą tam, kad būtų sukurtas 
patikimesnis Sąjungos civilinės saugos mechanizmas.


