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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

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

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

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

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

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

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

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

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

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos 
solidarumo fondą
(COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0522),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį,
175 straipsnio trečią pastraipą ir 212 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė 
pasiūlymą Parlamentui (C7-0231/2013),

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę 
(A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

BENDROSIOS APLINKYBĖS

Europos Sąjungos solidarumo fondas (ESSF) įkurtas siekiant reaguoti į gaivalines nelaimes ir 
išreikšti Europos solidarumą nukentėjusiems Europos regionams. Fondas įkurtas po kelių 
potvynių, kilusių centrinėje Europoje 2002 m. vasarą. Fondas teikia paramą valstybėms 
narėms ir šalims kandidatėms, nukentėjusioms nuo gaivalinių nelaimių.
Pagrindinės šios priemonės ypatybės iki šiol buvo tokios:
 Gaivalinės nelaimės atveju taikomas tik vienas tinkamumo kriterijus: žala, viršijanti tam 

tikrą kiekvienai šaliai nustatytą ribinę vertę; 
 Fondas taip pat gali įsikišti ir mažesnio masto, vadinamųjų „regioninių nelaimių“, 

atvejais, kai nukenčia didžioji regiono gyventojų dalis ir manoma, kad nelaimė turės 
rimtų ir ilgalaikių padarinių regiono ekonominiam stabilumui ir gyvenimo sąlygoms.

 Lėšos išmokamos vienkartine išmoka. Nenumatytas nei finansinis programavimas, nei 
bendrojo finansavimo būtinybė. 

 Kai papildomi ištekliai skiriami ne iš ES biudžeto, Komisija negali viena nuspręsti dėl 
finansinės paramos. Jei ji mano, kad paraiška atitinka reikalavimus, siūlo biudžeto 
valdymo institucijai (Tarybai ir Europos Parlamentui) sutelkti fondo lėšas. 

ESSF lėšos papildo valstybių narių viešąsias išlaidas, skiriamas valdžios institucijų 
vykdomoms svarbiausioms gelbėjimo operacijoms:
 svarbiausiai infrastruktūrai atkurti, pavyzdžiui, energetikos, vandens, transporto, 

telekomunikacijų, sveikatos ir švietimo infrastruktūroms;
 laikinam apgyvendinimui ir gelbėjimo tarnyboms finansuoti, kad būtų patenkinti 

būtiniausi gyventojų poreikiai;
 prevencinei infrastruktūrai, pavyzdžiui, užtvankoms ir pylimams, apsaugoti;
 priemonėms, skirtoms kultūros paveldui apsaugoti;
 valymo operacijoms.
Žala privatiems asmenims, pavyzdžiui – privačiai nuosavybei, ar prarastos pajamos, įskaitant 
žemės ūkį, laikoma draudžiamąja žala ir todėl nekompensuojama.
Nukentėjusių šalių nacionalinės valdžios institucijos paraišką Komisijai gali pateikti per 10 
savaičių nuo pirmosios žalos atsiradimo. Vėliau Komisija įvertina paraišką ir nusprendžia, ar 
Fondas turi būti aktyviai naudojamas, taip pat kartu priima sprendimą dėl tinkamo paramos 
sumos dydžio ir siūlo biudžeto valdymo institucijai sutelkti Fondo lėšas. Parama išmokama 
vienkartine išmoka pasirašius įgyvendinimo susitarimą su valstybe naudos gavėja. 
Fondas sukurtas 2002 m. įvykus 52 nelaimėms, apimančioms daugelį tokių skirtingų 
katastrofas sukėlusių reiškinių kaip potvyniai, miško gaisrai, žemės drebėjimai, audros ir 
sausros. Iki šios dienos parama, siekianti 3,2 mlrd. EUR, suteikta 23 Europos valstybėms.

GALIOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ PAKEITIMO PAGRINDIMAS 

Nuo pat Fondo įkūrimo pradžios buvo aiški pokyčių būtinybė tam, kad būtų pateisinti nuo 
nelaimių nukentėjusių ir ES paramos laukiančių šalių ir regionų lūkesčiai. Nors šia priemone 
iš esmės įgyvendinami jai iškelti tikslai, manoma, kad ne taip veiksmingai, kaip turėtų būti. 
Šis faktas atsispindi, pavyzdžiui, kai kuriuose Fondo sutelkimo kriterijuose, kurie yra 
pernelyg sudėtingi arba nepakankamai aiškūs.
Paramos suteikimo procedūra yra pernelyg ištęsta, nes parama dažniausia išmokama 
apytiksliai po metų nuo nelaimės.



PR\1012012LT.doc 7/18 PE524.730v01-00

LT

Nors priemonė gerai veikdavo didelių gaivalinių nelaimių atveju, du trečdaliai paraiškų gauta 
įvykus vadinamosioms regioninėms nelaimėms, dėl žalos, kuri nesiekia nustatytos ribinės 
vertės. Daugelis šių paraiškų neatitiko reikalavimų ir turėjo būti atmestos, o tai lėmė laiko ir 
išteklių eikvojimą, nuviltus lūkesčius.
Dėl šių priežasčių tam, kad Solidarumo fondas būtų jautriau reaguojantis ir matomesnis, turi 
būti pagerintos ir supaprastintos procedūros, įtraukta išankstinių išmokų galimybė ir
išaiškintos tam tikros nuostatos, kad parama galėtų būti išmokama greičiau nei dabar.

NAUJAS KOMISIJOS PASIŪLYMAS DĖL TEISĖKŪROS PROCEDŪRA 
PRIIMAMO AKTO 

Pagrindiniai Europos Komisijos siūlomi pakeitimai gali būti apibendrinami taip:
– Patikslinama Solidarumo fondo taikymo sritis, apribojant ją vien gaivalinėmis 
nelaimėmis ir įtraukiant sausras.
–  Nustatomos aiškesnės tinkamumo finansuoti regioninių nelaimių atveju taisyklės ir 
viena žalos ribinė vertė, lygi 1,5 proc. regiono bendrojo vidaus produkto, paramai gauti.
– Pirmą kartą įtraukiama išankstinių išmokų galimybė: 10 proc. numatomos finansinės 
paramos sumos, bet ne daugiau kaip 30 mln. EUR.
– Sutrumpinamos administracinės procedūros paramos lėšoms išmokėti vienu 
susitarimu sujungiant du patvirtinimo ir įgyvendinimo etapus.
–  Įvedamos priemonės nelaimių rizikos prevencijos strategijai skatinti: atskaitomybės 
reikalavimai ir sąlygos paramai gauti.
Taikymo sritis išlieka tokia pat, apsiribojama pagalba gaivalinių nelaimių atvejais valstybėms 
narėms ir narystės Europos Sąjungoje siekiančioms šalims. Šalys paraiškoms pateikti turi 
dešimt savaičių nuo pirmos nelaimės dienos. Žalos ribinė vertė Fondui aktyviai naudoti lieka 
tokia pati (0,6 proc. nuo BVP arba 3 mlrd. EUR). Tokios pat lieka ir operacijos paramai gauti. 
Už paramos įgyvendinimą, įskaitant projektų atranką, auditą ir kontrolę, ir toliau bus atsakingi 
naudos gavėjai. Pakeitimai nekeičia ir prognozuojamo išlaidų lygio.
ESSF finansuojamas ne iš ES biudžeto, o pasitelkiant taisomąjį biudžetą. Taip nustatyta 
Tarpinstituciniame susitarime. Dėl kiekvienos paramos sumos susitariama atskirai, Komisijai 
pateikus pasiūlymą, kurį tvirtina valstybės narės ir Europos Parlamentas. Yra nustatytas 
minimalus teisinis terminas, kurio turi būti laikomasi priimant bet kokį taisomąjį biudžetą 
(bent nuo 8 iki 10 savaičių).

PRANEŠĖJO IŠVADOS 

ESSF įkūrimas yra aiški solidarumo siekiant padėti Europos regionams ar šalims, kuriems to 
labiausiai reikia, išraiška. Europos Komisijos pasiūlymas apima daugelį pasiūlymų, pateiktų 
Europos Parlamento 2012 m. gruodžio mėnesio pranešime, dėl šių pasiūlymų Solidarumo 
fondas galės veikti greičiau ir aiškiau, juo bus paprasčiau naudotis. Be to, tai skatins šalis 
sutelkti savo pastangas nelaimių prevencijos ir valdymo srityje. 
Naujame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto supaprastinamos dabartinės 
taisyklės, kad parama būtų išmokama greičiau. Planuose taip pat pirmą kartą numatoma 
išankstinių išmokų galimybė. Šiuose planuose aiškiau nustatoma, kas yra tinkama, visų pirma, 
kai tai susiję su regioninėmis nelaimėmis. Be to, reforma paskatins valstybes nares įtraukti į 
savo darbotvarkes nelaimių rizikos prevencijos strategijas. Fondo principai išlieka tokie pat,  
toks pat išlieka ir jo finansavimo ne iš ES biudžeto būdas.
Reikėtų nepamiršti, kad ši europinė priemonė yra viena iš labiausiai priimtinų Europos 
piliečiams ir kad niekada nebuvo ginčijamasi dėl jos reikalingumo, reikia ištaisyti tik jos 
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nelankstumą ir lėtumą.
Taip pat reikia pripažinti ir susitaikyti su tuo, kad, kaip išryškėjo per derybas dėl 2014–2020 
metų daugiametės finansinės programos, krizė labai apsunkino tiek valstybių narių, tiek 
Europos Sąjungos galimybes didinti savo išlaidas ir europiniu, ir nacionaliniu mastu. Todėl 
suprantama, kad, atsižvelgiant į bendrą biudžeto išlaidų tendenciją, buvo neįsivaizduojamas 
išteklių šiam Solidarumo fondui didinimas ir, atitinkamai, jo taikymo srities išplėtimas. Vis 
dėlto, sunku sutikti su jo sumažinimu 50 proc. (nuo 1 milijardo per metus dabartiniu 2007–
2013 m. finansinio programavimo laikotarpiu iki 500 milijonų per metus nuo 2014 m.), kai 
pastaraisiais metais įžvelgiamas gaivalinių nelaimių skaičiaus ir jų pavojingumo didėjimas, o 
dėl klimato kaitos, nors ir vyksta prevencinės pratybos ir keliami prevencijos reikalavimai, 
neįtikėtina, kad jis sumažės.
Naujoje Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo įtvirtinama ES ir jos valstybių narių 
atsakomybė kovoje su gaivalinių nelaimių ar teroro aktų padariniais ES teritorijoje ir 
suteikiama pakankamai priemonių savo piliečiams paremti, jei tokios nelaimės ištiktų.
ES turi ir nori būti daugiau nei vien tik bendroji rinka, ji turi vieningai stoti už savo likimą ir 
būti pajėgti tai parodyti sunkiausiais momentais. Solidarumo fondas neturi apsiriboti tik tam 
tikrų administracinių ir biurokratinių taisyklių taikymu, o turi prisitaikyti ir tapti lankstesnis, 
kad Europos Sąjungos veiksmai savo piliečių naudai būtų labiau matomi, gerinti reagavimą, 
ypač įvykus nelaimei, kuri tiesiogiai paveikia žmones. Neįtikėtina, bet Europos Sąjunga yra 
labiau matoma ir turi didesnių finansinių išteklių kovodama su nelaimėmis ir humanitarinėmis 
krizėmis užsienyje, negu savo teritorijoje; ji yra didžiausia humanitarinės ir vystymosi  
pagalbos donorė pasaulyje ir todėl piliečiams kartais labai sunku suprasti, kad ji negali 
reaguoti į tragedijas, kurios, nors, palyginti, ir daug mažesnės už įvykusias trečiosiose šalyse, 
tiesiogiai veikia žmones jos pačios teritorijoje.
Neatsižvelgiant į tai, ir nors kai kas yra nusivylęs siūlomos reformos ribotumu, negalime 
sumenkinti mums siūlomų pakeitimų svarbos, nes jie turi pagerinti ir supaprastinti dabartinį 
šios priemonės veikimą, kuris tikrai bus veiksmingesnis ir efektyvesnis. 
Faktiškai ES biudžetas ateinantiems septyneriems metams buvo sumažintas ir manau, kad 
niekas netikėjo, jog ESSF bus pertvarkytas pagal Komisijos praeitų metų komunikate 
paskelbtą reformą, tačiau reikia pažymėti, kad 2005 m. buvo praleista puiki proga paversti šią 
europinę priemonę tuo, kuo ji siekia būti – akivaizdžiausia, lemiama ir svarbiausia Europos 
solidarumo savo piliečiams išraiška, kai jie atsiduria sunkioje padėtyje.
Visais Komisijos reformos pasiūlyme pateiktais kriterijais supaprastinamas ir palengvinamas 
pasiruošimas teikti paramos paraišką Fondui ir analizę valstybėms narėms ir, be jokios 
abejonės, labai palengvinama paraiškų priežiūra Komisijai, nes aiškiai sumažinamas gaunamų 
paraiškų skaičius. Man sunku pritarti Komisijos įsitikinimui, kad kartu su paramos paraiškų 
skaičiaus sumažėjimu, sumažės ir nusivylimo ar nuviltųjų, nes jų paramos prašymai nebus  
atmesti. Bet taip bus tik todėl, kad nebus galimybės tokią paraišką pateikti. Nebus pateikiama 
tiek paraiškų ir todėl nebus tiek jų atmetama, bet taip pat nebus ir daugiau paramos.
Naujasis teisės akto pasiūlymas vis dar negali duoti atsakymo visiems piliečiams,  
atsiduriantiems sunkioje ir tragiškoje padėtyje, kurie tapę nelaimės aukomis iš savo narystės 
Europos Sąjungoje tikisi solidarumo gesto. Tačiau kadangi negalime patvirtinti ekonomiškai 
geresnės priemonės, turime patvirtinti siūlomus pakeitimus, kuriais supaprastinamas šios 
svarbios solidarumo priemonės veikimas ir taip pagerinamas jos veiksmingumas ir 
efektyvumas. 



PR\1012012LT.doc 9/18 PE524.730v01-00

LT

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) nors Fondas daugiausia skirtas tik 
gaivalinėms nelaimėms, būtina taikyti 
patikimą ir lanksčią Sąjungos priemonę, 
dėl kurios Sąjunga galėtų duoti aiškų 
politinį ženklą piliečiams, nukentėjusiems 
nuo didelio masto ekstremalių nelaimių;

Or. es

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) didelė stichinė nelaimė pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 2012/2002 turėtų 
būti apibrėžta kaip nelaimė, dėl kurios 
padaryta tiesioginė žala, kuri viršija 
finansiniais terminais apibrėžtą ribinę 
vertę ir turėtų būti išreikšta ataskaitinių 
metų kainomis arba susijusios valstybės 
bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) 
procentine dalimi;

(8) didelė stichinė nelaimė turėtų būti 
apibrėžta kaip nelaimė, dėl kurios 
patiriama didelė žala ir (arba) labai 
pablogėja įprastos gyvenimo sąlygos tam 
tikroje geografinėje teritorijoje 
(neatsižvelgiant į tai, ar šią nelaimę sukėlė 
gamtos reiškiniai, ar atsitiktinai nulėmė 
žmogaus veiklos pražūtingas poveikis) ir 
kuriai valstybės institucijos bei kitos 
humanitarinės organizacijos ar socialines 
paslaugas teikiančios įstaigos turi skirti 
ypatingą dėmesį;

Or. es

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Fondo lėšos turi būti naudojamos 
tuomet, kai dėl didelės stichinės nelaimės
padaryta tiesioginė žala, kuri viršija 
finansiniais terminais apibrėžtą ribinę 
vertę ir turėtų būti išreikšta ataskaitinių 
metų kainomis arba susijusios valstybės
bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) 
procentine dalimi;

Or. es

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kad būtų labiau atsižvelgta į tokių 
nelaimių, kurios yra svarbios, tačiau nėra 
tokio dydžio, kad atitiktų mažiausią 
nustatytą ribą Fondo paramai gauti, 
specifinį pobūdį, remiantis žala, kuri yra 
apskaičiuotina pagal regiono bendrąjį 
vidaus produktą (BVP), turėtų būti 
nustatyti regioninių nelaimių kriterijai. Tai 
turėtų būti aiškūs ir paprasti kriterijai, kad 
būtų mažiau galimybių teikti paraiškas, 
kurios neatitinka Reglamente (EB) 
Nr. 2012/2002 nustatytų reikalavimų;

(9) kad būtų labiau atsižvelgta į tokių 
nelaimių, kurios yra svarbios, tačiau nėra 
tokio dydžio, kad atitiktų mažiausią 
nustatytą ribą Fondo paramai gauti, 
specifinį pobūdį, remiantis žala, kuri yra 
apskaičiuotina pagal regiono bendrąjį 
vidaus produktą (BVP) ir prireikus 
įvertinama taikant tam tikrą rodiklį, pagal 
kurį tiksliai atspindima tikra 
nukentėjusios teritorijos padėtis, turėtų 
būti nustatyti regioninių nelaimių kriterijai. 
Tai turėtų būti aiškūs ir paprasti kriterijai, 
kad būtų mažiau galimybių teikti paraiškas, 
kurios neatitinka Reglamente (EB) 
Nr. 2012/2002 nustatytų reikalavimų;

Or. es

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) taip pat turėtų būti patikslinta, kad 
techninės pagalbos išlaidos nebūtų 
priskirtos reikalavimus atitinkančiai 
veiklai;

(13) taip pat turėtų būti patikslinta, kad 
techninės pagalbos išlaidos paprastai 
nepriskiriamos reikalavimus atitinkančiai 
veiklai;

Or. es

Pagrindimas

Išorės techninė pagalba dažnai būtina tam tikriems regionams, kad jie galėtų imtis veiksmų 
nelaimės atveju ir atkurti nukentėjusias teritorijas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) tam tikros stichinės nelaimės, kaip 
antai sausra, trunka ilgesnį laikotarpį, kol 
pajuntamas jų pragaištingas poveikis. 
Turėtų būti parengtos nuostatos dėl Fondo 
lėšų naudojimo tokiais atvejais;

(15) turėtų būti leidžiama Fondo paramą 
teikti tam tikrų su klimato kaita susijusių 
stichinių nelaimių atveju, kaip antai 
sausros, kuri trunka ilgesnį laikotarpį, kol 
pajuntamas jos pragaištingas poveikis, 
arba speigo, kurio poveikis būna 
pražūtingas tik tam tikrą laikotarpį. 
Turėtų būti parengtos nuostatos dėl Fondo 
lėšų naudojimo tokiais atvejais;

Or. es

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiame reglamente regioninė stichinė 
nelaimė reiškia bet kurią stichinę nelaimę, 
dėl kurios valstybės narės arba šalies, 
dalyvaujančios stojimo derybose su 

3. Šiame reglamente regioninė stichinė 
nelaimė reiškia bet kurią stichinę nelaimę, 
dėl kurios valstybės narės arba šalies, 
dalyvaujančios stojimo derybose su 
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Sąjunga NUTS 2 lygmeniu, regione 
padaryta tiesioginė žala viršija 1,5 proc. 
regiono bendrojo vidaus produkto (BVP). 
Jei nelaimė susijusi su keliais NUTS 2 
lygmens regionais, ribinė vertė taikoma tų 
regionų BVP svertiniam vidurkiui.

Sąjunga, NUTS 2 lygmens regione arba 
keliuose regionuose, kurie ribojasi su 
NUTS 3 lygmens regionu ir kartu sudaro 
teritoriją, atitinkančią būtiniausią 
NUTS 2 lygmens kriterijų, padaryta 
tiesioginė žala viršija 1 proc. regiono 
bendrojo vidaus produkto (BVP); kai 
kuriais atvejais BVP kriterijus gali būti 
įvertinamas taikant tam tikrą rodiklį, 
pagal kurį tiksliai atspindima tikra 
socialinė ir ekonominė nukentėjusios 
teritorijos padėtis prieš nelaimę ir po jos, 
kaip nurodoma Bendrųjų nuostatų 
reglamente. Jei nelaimė susijusi su keliais 
Fondo paramos galinčiais prašyti NUTS 2 
lygmens regionais arba NUTS 3 lygmens 
regionais, kurie sudaro NUTS 2 lygmens 
regioną atitinkančią teritoriją, ribinė vertė 
taikoma tų regionų BVP svertiniam 
vidurkiui.

Or. es

Pagrindimas

Taikant tokią didelę ribinę vertę nebus galima reaguoti taip, kaip tikisi piliečiai, todėl nebus 
išvengta nelaimės aukų nusivylimo dėl ES nejautrumo savo piliečiams. Be to, kadangi vis 
dažniau nelaimės įvyksta įvairiose NUTS 2 lygmens regionų teritorijose, kyla rizika, kad trūks 
objektyvumo, jeigu nustatant regioninę gaivalinę nelaimę bus atsižvelgiama tik į NUTS 2 
lygmens regionų ribas.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ypatingas dėmesys skiriamas atokiems 
ar izoliuotiems regionams, tokiems kaip 
salos ar patys atokiausi regionai, apibrėžti 
SESV 349 straipsnyje. Komisija labai 
atidžiai nagrinėja visus prašymus, kurie 
pateikiami pagal šią dalį.

Or. es
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Pagrindimas

Atokūs ar izoliuoti regionai patiria papildomų bendrų sunkumų kovodami su gaivalinėmis
nelaimėmis, todėl jiems reikia skirti ypatingą dėmesį.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
 3 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a punkte veiklos atkūrimas reiškia 
atkūrimą, kuriuo užtikrinamas didesnis 
atsparumas gaivalinei nelaimei, įskaitant 
infrastruktūros projektų, aiškiai numatytų 
įgyvendinti vietoje, kurioje ateityje vėl 
galėtų įvykti gaivalinė nelaimė, 
perkėlimą;

Or. es

Pagrindimas

Infrastruktūros projektai, tokie kaip kelių jungtys, turi būti perkelti į kitą vietą atsižvelgiant į 
naujas žinias, susijusias su būtinomis apsaugos nuo nelaimių priemonėmis. Be to, sugadintos 
infrastruktūros elementams, pavyzdžiui, tiltams, remontuoti reikia investicijų, dėl kurių būtų 
pašalinta rizika, kad ateityje įvykus gaivalinei nelaimei bus patirta nuostolių. Neužtenka tik 
atkurti tokios infrastruktūros objektų veiklą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Fondo išmokos turi būti naudojamos tik 
mažinti nedraudžiamai žalai skirtoms 
priemonėms finansuoti ir yra grąžinamos, 
jei žalos atlyginimo išlaidas, remiantis 8 
straipsnio 3 dalimi, vėliau padengia trečioji 
šalis.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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Or. es

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Fondo parama neskiriama techninei 
pagalbai, įskaitant valdymą, stebėseną, 
informaciją ir ryšius, skundų sprendimą, 
kontrolę ir auditą.

5. Fondo parama neskiriama techninei 
pagalbai, įskaitant valdymą, stebėseną, 
informaciją ir ryšius, skundų sprendimą, 
kontrolę ir auditą, nebent įrodoma, kad 
tokia parama būtina siekiant atkurti nuo 
nelaimės nukentėjusias teritorijas. Išorės 
techninei pagalbai skirtas procentas 
neviršija 2 proc. visos Fondo paramos.

Or. es

Pagrindimas

Išorės techninė pagalba dažnai būtina tam tikriems regionams, kad jie galėtų imtis veiksmų 
nelaimės atveju ir atkurti nukentėjusias teritorijas.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iškart, kai tik įmanoma, bet ne vėliau 
kaip per dešimt savaičių po pirmosios 
stichinės nelaimės padarytos žalos, 
valstybė gali pateikti Komisijai paraišką 
Fondo paramai gauti, pateikdama visą 
turimą informaciją bent apie:

1. Iškart, kai tik įmanoma, bet ne vėliau 
kaip per penkiolika savaičių po pirmosios 
stichinės nelaimės padarytos žalos, 
valstybė gali pateikti Komisijai paraišką 
Fondo paramai gauti, pateikdama visą 
turimą informaciją bent apie:

Or. es
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Pagrindimas

Valdžios institucijos paraišką rengia labai ilgai, stengdamosi įvertinti žalą ir surinkti 
įrodymus, kuriais pagrindžiama paraiška; paraišką jos turi parengti tuo metu, kai reikia imtis 
skubių priemonių nelaimės padariniams likviduoti. Dar didesnių sunkumų kyla tam tikrų 
nelaimių, pavyzdžiui, potvynių, atveju, kai potvyniai gali trukti ištisas savaites ir žalą galima 
įvertinti tik nuslūgus vandeniui.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Sąjungos teisės aktų dėl nelaimės rizikos 
prevencijos ir valdymo, susijusių su 
nelaimės pobūdžiu, įgyvendinimą;

e) Sąjungos teisės aktų dėl nelaimės rizikos 
prevencijos ir valdymo, susijusių su 
nelaimės pobūdžiu, įgyvendinimą, trumpai 
jį aprašydama;

Or. es

Pagrindimas

Dėl įpareigojimo į paraišką įtraukti informaciją apie nelaimių rizikos prevenciją pareiškėjas 
gali patirti didesnę administracinę naštą, taip pat gali vėluoti paraiškų rengimas ir 
nagrinėjimas, ir tai prieštarautų pradiniam šios priemonės tikslui supaprastinti 
administracines Fondo lėšų sutelkimo procedūras.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) visą kitą susijusią informaciją apie 
prevencijos ir švelninimo priemones, 
kurių buvo imtasi atsižvelgiant į nelaimės 
pobūdį.

Išbraukta.

Or. es
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Pagrindimas

Tokia pati informacija turi būti pateikiama Fondo paramos įgyvendinimo ataskaitoje (8 
straipsnio 3 dalis).

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 straipsnio 1 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Palaipsniui besivystančios stichinės
nelaimės atveju 1 dalyje nurodytas 
dešimties savaičių paraiškų teikimo 
laikotarpis prasideda nuo dienos, kurią 
reikalavimus atitinkančios valstybės 
valdžios institucijos pirmą kartą ėmėsi 
oficialių veiksmų nelaimės poveikiui 
šalinti.

1a. Palaipsniui besivystančios gaivalinės
nelaimės arba nelaimių, kurių poveikis 
pražūtingas tik tam tikrą laikotarpį, atveju 
1 dalyje nurodytas dešimties savaičių 
paraiškų teikimo laikotarpis prasideda nuo 
dienos, kurią reikalavimus atitinkančios 
valstybės valdžios institucijos pirmą kartą 
ėmėsi oficialių veiksmų nelaimės poveikiui 
šalinti.

Or. es

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Avanso suma neviršija 10 proc. 
numatytos paramos sumos ir bet kuriuo 
atveju neviršija 30 000 000 EUR. 
Nustačiusi galutinę paramos sumą 
Komisija, prieš sumokėdama likutinę 
paramos sumą, atsižvelgia į avanso sumą. 
Komisija susigrąžina neteisingai sumokėtas 
avanso sumas.

2. Avanso suma neviršija 15 proc. 
numatytos paramos sumos ir bet kuriuo 
atveju neviršija 40 000 000 EUR. 
Nustačiusi galutinę paramos sumą 
Komisija, prieš sumokėdama likutinę 
paramos sumą, atsižvelgia į avanso sumą. 
Komisija susigrąžina neteisingai sumokėtas 
avanso sumas.

Or. es
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
8 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fondo parama naudojama vienerius
metus nuo dienos, kurią Komisija išmokėjo 
visą paramos sumą. Komisija iš valstybės 
naudos gavėjos susigrąžina bet kurią iki 
termino pabaigos nepanaudotą arba, kaip 
nustatyta, reikalavimus neatitinkančiai 
veiklai panaudotos paramos sumos dalį.

1. Fondo parama naudojama pusantrų
metų nuo dienos, kurią Komisija išmokėjo 
visą paramos sumą. Komisija iš valstybės 
naudos gavėjos susigrąžina bet kurią iki 
termino pabaigos nepanaudotą arba, kaip 
nustatyta, reikalavimų neatitinkančiai 
veiklai panaudotos paramos sumos dalį.

Or. es

Pagrindimas

Pagreitinus administracinę Fondo paramos patvirtinimo procedūrą, paramą bus galima gauti 
greičiau. Todėl tikras bendras Fondo paramos panaudojimo laikotarpis trumpesnis. 
Pailginus terminą, naudos gavėjai tuo pačiu laikotarpiu, kuris jiems suteikiamas šiuo metu, 
galėtų turėti daugiau laiko.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po 1 
dalyje nurodyto vienerių metų laikotarpio 
valstybė naudos gavėja pateikia Fondo 
paramos įgyvendinimo ataskaitą ir 
suvestinę, kurioje pagrindžiamos išlaidos, 
nurodydama visus kitus susijusios veiklos 
finansavimo šaltinius, taip pat draudimo 
atsiskaitymus bei iš trečiųjų šalių gautą 
kompensaciją.

3. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po 1 
dalyje nurodyto pusantrų metų laikotarpio 
valstybė naudos gavėja pateikia Fondo 
paramos įgyvendinimo ataskaitą ir 
suvestinę, kurioje pagrindžiamos išlaidos, 
nurodydama visus kitus susijusios veiklos 
finansavimo šaltinius, taip pat draudimo 
atsiskaitymus bei iš trečiųjų šalių gautą 
kompensaciją.

Or. es



PE524.730v01-00 18/18 PR\1012012LT.doc

LT


