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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis pasiūlymas dėl sprendimo dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo yra kokybiškas 
dokumentas, kuriame atsižvelgiama į Europos Sąjungai šioje srityje keliamus prevencijos ir 
reagavimo reikalavimus. Nuomonės referentas teigiamai vertina Komisijos ketinimą Civilinės 
saugos mechanizmą ir finansinę priemonę, įskaitant jos įgyvendinimą, įtraukti į vieną 
dokumentą, kuris buvo pateiktas kaip pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo. Jis ypač teigiamai vertina kelis siūlomus pakeitimus, kuriais siekiama 
supaprastinti mechanizmo panaudojimo taisykles ir procedūras ir užtikrinamas didesnis ES 
reagavimo į nelaimes veiksmingumas, efektyvumas ir nuoseklumas.

Regioninės plėtros komiteto nuomone, pakeitimuose daugiausia dėmesio visų pirma skiriama 
aktyvesniam regionų, miestų ir vietos bendruomenių dalyvavimui, nes šie nepriklausomi 
subjektai atlieka svarbų vaidmenį užkertant kelią nelaimėms ir reaguojant į jas. Todėl šių 
subjektų atliekamo vaidmens negalima nepaisyti. Taip pat atkreipiamas dėmesys į specifinius 
pasienio regionų poreikius, nes reagavimo į nelaimes etape būtent juose yra sutelkti didžiausi 
geresnio bendro reagavimo į nelaimes pajėgumai. ES fondų klausimų prašoma veiksmingiau 
susieti Civilinės saugos mechanizmą su Solidarumo fondu. Šioje srityje dabar pastebimos 
problemos, susijusios su lankstesne šio fondo taikymo tvarka.

Nuomonės referentas taip pat rekomenduoja persvarstyti 11 straipsnį, kuriame Komisija siūlo 
sukurti „Europos reagavimo į nelaimes pajėgumus“, ir su šiuo straipsniu tiesiogiai susijusį 
12 straipsnį. Tai padaryti siūloma, be kita ko, ir dėl to, kad ši sąvoka niekur kitur pasiūlyme 
nėra apibrėžta. Nuomonės referentas mano, kad esminis skirtumas tarp reagavimo į nelaimes 
modulio sistemos arba valstybių narių paskirtų Europos gebėjimų yra susijęs su tuo, ar 
valstybės narės gali ar privalo nusiųsti nacionalinius išteklius į nelaimės teritoriją. Lisabonos 
sutartyje aiškiai nustatyta, kad Sąjunga turi įgaliojimus veikti tik tuomet, kai ji remia, 
koordinuoja arba papildo valstybių narių veiksmus, vis dėlto tokios veiklos raginama imtis 
pagal 11 straipsnio 6 dalį. Ši aplinkybė neišvengiamai yra susijusi su įvairiais saugumo ir 
finansiniais aspektais, įskaitant būtinybę paaiškinti, kaip ir kokius mastu Sąjunga finansiškai 
rems „Europos pajėgumus“. Dėl šių priežasčių atrodo, kad būtų tinkamiau išlaikyti dabartinę 
modulio sistemą, kurioje valstybės narės gali savanoriškai nuspręsti, kada ir kur prisidėti 
reaguojant į rimtas nelaimes už jų teritorijos, ir kada Komisija remia valstybių narių 
bendradarbiavimą arba koordinuoja jį pasitelkdama puikiai veikiantį stebėsenos ir 
informavimo centrą.

Kitas konkretus klausimas yra susijęs su nacionalinių krizių planų pateikimu. Šiuo atveju 
nuomonės referentas nerimauja dėl pernelyg padidėjusių biurokratinių reikalavimų ir 
pavojaus, susijusio su nesaugiu neskelbtinų saugumo duomenų tvarkymu. Dėl šių priežasčių
jis siūlo, kad valstybės narės, užuot perdavusios savo krizių planus arba bet kurios kitos rūšies 
planus, kuriems suteikiama slaptumo žyma, Komisijai perduotų nacionalinės rizikos sąrašą ir 
aprašytų priemonių, skirtų šios rizikos prevencijai ir reagavimui į ją, sistemą.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 



PE494.684v01-00 4/17 PA\911347LT.doc

LT

saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmu, 
pirmiausia turėtų būti teikiama žmonėms, 
tačiau taip pat ir aplinkai bei turtui, 
įskaitant kultūros paveldą, visų stichinių ir 
žmogaus sukeltų nelaimių atveju, įskaitant 
teroro aktus, technologines, radiologines ir 
ekologines avarijas, jūros taršą ir skubios 
medicinos pagalbos atvejus Sąjungoje arba 
už jos ribų. Civilinės saugos pagalbos ir 
kitos pagalbos ekstremalios situacijos 
atveju gali būti prašoma visų šių nelaimių 
atvejais, siekiant papildyti nukentėjusiosios 
šalies reagavimo pajėgumus;

apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmu, 
pirmiausia turėtų būti teikiama žmonėms, 
tačiau taip pat ir aplinkai bei turtui, 
įskaitant kultūros paveldą, visų stichinių ir 
žmogaus sukeltų nelaimių atveju, įskaitant 
teroro aktus, technologines, radiologines ir 
ekologines avarijas, jūros taršą ir skubios 
medicinos pagalbos atvejus Sąjungoje arba 
už jos ribų. Civilinės saugos pagalbos ir 
kitos pagalbos ekstremalios situacijos 
atveju gali būti prašoma visų šių nelaimių 
atvejais, siekiant papildyti nukentėjusiosios 
šalies ir jos kompetentingų valdžios 
institucijų, įskaitant regionų ir vietos 
valdžios institucijas, kurios gali 
operatyviausiai spręsti problemas, 
reagavimo pajėgumus;

Or. cs

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

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, kuriuo būtų susiejami rizikos 
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planai, kuriais susiejami rizikos 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
veiksmai. Todėl mechanizmas turėtų 
apimti bendrą struktūrą, skirtą šių planų 
skelbimui ir vykdymui;

prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
veiksmai, labai svarbu parengti rizikos 
sąrašus ir pasiūlyti priemones joms 
spręsti. Todėl mechanizmas turėtų apimti 
bendrą struktūrą, skirtą šių planų skelbimui 
ir vykdymui;

Or. cs

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kitos parengiamosios priemonės apima 
informacijos apie būtinus medicinos 
išteklius kaupimą ir naujų technologijų 
naudojimo skatinimą. Pagal Sutarties 
346 straipsnį jokia valstybė narė neprivalo 
teikti informacijos, kurios atskleidimą ji 
laiko prieštaraujančiu gyvybiniams savo 
saugumo interesams;

kitos parengiamosios priemonės apima 
informacijos apie būtinus medicinos 
išteklius kaupimą ir naujų technologijų 
naudojimo skatinimą. Pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio 
1 dalies a punktą jokia valstybė narė 
neprivalo teikti informacijos, kurios 
atskleidimą ji laiko prieštaraujančiu 
gyvybiniams savo saugumo interesams;

Or. cs

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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;

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. Ypatingas 
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dėmesys šiuo atžvilgiu turi būti skiriamas 
civilinės saugos pajėgumams valstybių 
narių pasienio teritorijose;

Or. cs

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

mechanizmu turėtų būti numatyta 
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;

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

siekiant pagerinti reagavimo į nelaimes 
operacijų planavimą ir užtikrinti, kad būtų 
pagrindinių pajėgumų, būtina plėtoti 

siekiant pagerinti reagavimo į nelaimes 
operacijų planavimą ir užtikrinti, kad būtų 
pagrindinių pajėgumų, būtina plėtoti 
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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 
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;

orientacinius pagrindinių rūšių nelaimių 
scenarijus, nustatyti pagrindinius valstybių 
narių pajėgumus ir riziką, ir nustatyti 
rizikai spręsti reikalingas priemones.
Rizikos registracija taip pat gali būti 
naudojama, siekiant nustatyti, ar 
valstybėse narėse trūksta pajėgumų 
reaguoti į ekstremalias situacijas;

Or. cs

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

siekiant Sąjungos mastu remti greito 
reagavimo pajėgumų plėtojimą, reikia 
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;

siekiant Sąjungos mastu remti greito 
reagavimo pajėgumų plėtojimą, reikia 
pagerinti galimybes naudotis 
atitinkamomis transporto priemonėmis ir 
transporto infrastruktūrą. Sąjunga turėtų 
remti valstybių narių pastangas ir prie jų 
prisidėti, palengvindama valstybių narių 
transporto išteklių sutelkimą;

Or. cs
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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;

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

Or. cs

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

taip pat reikia atsižvelgti į poreikį greitai 
ir lanksčiai suteikti paramą tuo atveju, kai 
nelaimių mastas viršija nukentėjusios 
valstybės narės arba jos regionų ar vietos 
administracijos valdžios institucijų 
reagavimo pajėgumus. Šiuo atžvilgiu 
ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į 
galimybę pasinaudoti Solidarumo fondo, 
kuris skirtas būtent valstybėms narėms ir 
stojančiosioms valstybėms, 
nukentėjusioms nuo rimtų gaivalinių 
nelaimių, ir kurio įgyvendinimas turėtų 
būti veiksmingiau susietas su Civilinės 
saugos mechanizmo veikimu, lėšomis;

Or. cs
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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;

pagrindinis civilinės saugos principas 
tūrėtų būti spręsti problemas kuo 
žemesniu lygiu. Tačiau didesnio masto 
operacijų atveju 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;

Or. cs

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
mechanizmu, pirmiausia turėtų būti 
teikiama žmonėms, tačiau taip pat ir 
aplinkai bei turtui, įskaitant kultūros 
paveldą, visų stichinių ir žmogaus sukeltų 

2. Apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
mechanizmu, pirmiausia turėtų būti 
teikiama žmonėms, tačiau taip pat ir 
aplinkai bei turtui, įskaitant kultūros 
paveldą, visų stichinių ir žmogaus sukeltų 
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nelaimių atveju, įskaitant teroro aktus, 
technologines, radiologines arba 
ekologines avarijas, jūros taršą ir skubios 
medicinos pagalbos atvejus Sąjungoje arba 
už jos ribų.

nelaimių atveju, įskaitant teroro aktų, 
technologinių, radiologinių arba 
ekologinių avarijų, jūros taršos padarinius
ir skubios medicinos pagalbos atvejus 
Sąjungoje arba už jos ribų.

Or. cs

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Šis sprendimas netaikomas veiksmams, 
kurie vykdomi pagal [Reglamentą (EB) 
Nr. 1717/2006, Reglamentą (EB) 
Nr. 1257/96, Reglamentą (EB) 
Nr. 1406/2002 [ir Sąjungos teisės aktus, 
susijusius su sveikatos, vidaus reikalų ir 
teisingumo sričių veiksmų programomis].

7. Šis sprendimas netaikomas veiksmams, 
kurie vykdomi pagal [Reglamentą (EB) 
Nr. 1717/2006, Reglamentą (EB) 
Nr. 1257/96, Reglamentą (EB) 
Nr. 1406/2002 [ir Sąjungos teisės aktus, 
susijusius su sveikatos, vidaus reikalų ir 
teisingumo sričių veiksmų programomis] ir 
kitus nesusijusius Sąjungos teisės aktus.

Or. cs

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. rizikos valdymo planas – valstybės narės 
parengta planavimo priemonė, kurios 
tikslas – numatyti riziką, įvertinti jos 
poveikį ir parengti, atrinkti bei įgyvendinti 
priemones, kuriomis ekonomiškai 
veiksmingai būtų sumažinta, pritaikyta ir 
sušvelninta rizika ir jos poveikis, taip pat 
nustatyti įvairiems sektoriams ar pavojams 
būdingos rizikos valdymo priemonių 
integravimo į bendrą planą struktūrą;

9. rizikos sąrašas ir reagavimo priemonės
– valstybės narės parengta planavimo 
priemonė, kurios tikslas – numatyti riziką, 
įvertinti jos poveikį ir parengti, atrinkti bei 
įgyvendinti priemones, kuriomis 
ekonomiškai veiksmingai būtų sumažinta, 
pritaikyta ir sušvelninta rizika ir jos 
poveikis, taip pat nustatyti įvairiems 
sektoriams ar pavojams būdingos rizikos 
valdymo priemonių integravimo į bendrą 
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rizikos sąrašo ir reagavimo priemonių
struktūrą;

Or. cs

Pakeitimas 14

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) remia valstybių narių rizikos sąrašų ir 
reagavimo priemonių, taip pat jų turinio 
gairių kūrimą ir įgyvendinimą;

Or. cs

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rizikos valdymo planai Rizikos sąrašai ir reagavimo priemonės

Or. cs

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
bendradarbiavimą pagal mechanizmą, 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
bendradarbiavimą pagal mechanizmą, 
valstybės narės pateikia Komisijai
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rizikos valdymo planus. nacionalinės rizikos sąrašą ir reagavimo į 
jas priemones.

Or. cs

Pakeitimas 17

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 valstybėje narėje 
galiojančiais planais.

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės turi užtikrinti ne vėliau 
kaip iki 2016 m. pabaigos, kad jų rizikos 
valdymo planai būtų parengti ir Komisijai 
pateikti naujausia redakcija.

3. Valstybės narės turi užtikrinti ne vėliau 
kaip iki 2016 m. pabaigos, kad jų rizikos 
sąrašai būtų parengti ir Komisijai pateikti 
naujausia redakcija.

Or. cs
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis Komisija pateikia orientacinius 
nelaimių scenarijus Sąjungoje ir už jos 
ribų, atsižvelgdama į 6 straipsnyje 
nurodytus rizikos valdymo planus;

(a) bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis Komisija pateikia orientacinius 
nelaimių scenarijus Sąjungoje, 
atsižvelgdama į 6 straipsnyje nurodytus 
rizikos sąrašus ir reagavimo priemones;

Or. cs

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos reagavimo į nelaimes pajėgumai Išbraukta.
1. Sukuriami Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumai, savanoriškai 
sutelkiant iš anksto nustatytus valstybių 
narių reagavimo pajėgumus.
2. Remdamasi orientaciniais scenarijais, 
Komisija, bendradarbiaudama su
valstybėmis narėmis, nustato Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumams 
reikalingų pajėgumų rūšis ir kiekį (toliau 
– pajėgumo tikslai).
3. Komisija apibrėžia pajėgumų, kurie bus 
skirti Europos reagavimo į nelaimes 
pajėgumams, kokybės reikalavimus. 
Valstybės narės yra atsakingos už savo 
kokybės užtikrinimą.
4. Komisija nustato ir valdo pajėgumų, 
kuriuos valstybės narės suteikia Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumams, 
sertifikavimo ir registracijos procesą.
5. Valstybės narės savanoriškai nustato ir 
registruoja pajėgumus, kuriuos suteikia 
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Europos reagavimo į nelaimes 
pajėgumams. Daugiašalius modulius, 
kuriuos suteikė dvi ar daugiau valstybių 
narių, kartu registruoja visos susijusios 
valstybės narės.
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.
7. Dislokavimo atveju pajėgumams 
vadovauja ir nurodymus duoda valstybės 
narės. Per reagavimo į nelaimes centrą 
Komisija užtikrina įvairių pajėgumų 
koordinavimą. Kai pajėgumai 
nedislokuoti operacijose pagal 
mechanizmą, juos galima naudoti 
valstybių narių nacionaliniais tikslais.
8. Valstybės narės ir Komisija užtikrina 
tinkamą Europos reagavimo į nelaimes 
pajėgumų pagalbos teikimo matomumą.

Or. cs

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pajėgumų trūkumo šalinimas Išbraukta.
1. Komisija stebi pajėgumo tikslų 
vykdymo pažangą ir, bendradarbiaudama 
su valstybėmis narėmis, nurodo Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumų trūkumą.
2. Komisija padeda valstybėms narėms 
spręsti pajėgumų trūkumo problemą ir 
šalinti šį trūkumą tinkamiausiu ir 
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ekonomiškai veiksmingu būdu, be kita ko:
a) remdama suinteresuotas valstybes 
nares, plėtojant reagavimo pajėgumus, 
kurie nesuteikiami iš Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumų arba nesuteikiamas 
pakankamas jų kiekis; arba
b) formuodama reagavimo pajėgumus 
Sąjungos mastu ten, kur tai ekonomiškai 
veiksmingiau – tai gali būti kaip bendra 
apsaugos nuo bendros rizikos priemonė.
3. Bet kokius pagal šį straipsnį plėtojamus 
pajėgumus kontroliuoja ir valdo 
suinteresuotos valstybės narės. Komisija 
parengia Komisijos ir dalyvaujančių 
valstybių narių susitarimų šablonus. 
Pajėgumus valdančios valstybės narės 
atsako už jų registravimą pagal 
nacionalines procedūras.
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. 
Kai nenaudojami pagal mechanizmą, 
pajėgumai gali būti naudojami juos 
valdančių valstybių narių nacionaliniais 
tikslais.
5. Valstybės narės ir Komisija užtikrina 
tinkamą pagal šį straipsnį formuojamų 
pajėgumų matomumą.
6. Kas antrus metus Komisija informuoja 
Europos Parlamentą ir Tarybą apie 
pažangą, padarytą siekiant pajėgumo 
tikslų, ir likusį Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumų trūkumą.
7. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti toliau nurodytas sąlygas, 
susijusias su pajėgumų formavimu, 
valdymu, palaikymu ir jų panaudojimu 
visose valstybėse narėse, pasitelkiant 
mechanizmą:
(a) sąlygas, susijusias su valstybių narių 
rėmimu, formuojant reagavimo 
pajėgumus, kurie kitaip nesuteikiami iš 
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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;
(c) sąlygas, susijusias su a ir b punktuose 
paminėtų pajėgumų valdymu ir 
palaikymu;
(d) sąlygas, susijusias su a ir b punktuose 
paminėtų pajėgumų panaudojimu visose 
valstybėse narėse, pasitelkus mechanizmą.
8. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
31 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. cs

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

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 455 000 000 EUR galiojančiomis 
kainomis.

Or. cs

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
21 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) rizikos valdymo planų ir Sąjungos Išbraukta.
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masto rizikos apžvalgos rengimas;

Or. cs


