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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. 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 sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmo
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2019)0125),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 196 
straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0114/2019),

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

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 28 d. rezoliuciją dėl kritinės klimato ir aplinkos 
padėties2,

– atsižvelgdamas į Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programą 2015–2030 m.,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A9-0080/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0078.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) kadangi dėl klimato kaitos visame 
pasaulyje gaivalinių nelaimių dažnėja, jos 
intensyvėja ir tampa sudėtingesnės, o 
besivystančios šalys, visų pirma 
mažiausiai išsivysčiusios šalys ir mažos 
besivystančios salų valstybės, yra ypač 
pažeidžiamos, viena vertus, dėl jų ribotų 
galimybių prisitaikyti prie klimato kaitos 
padarinių ir juos švelninti bei reaguoti į 
su klimatu susijusias nelaimes ir, kita 
vertus, dėl jų geografinio pažeidžiamumo 
potvyniams, sausroms ir miškų gaisrams;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Komisijos pasiūlymu dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš 
dalies keičiamas Sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES, siekiama sustiprinti 
bendrą gebėjimą pasirengti nelaimėms ir į 
jas reaguoti sustiprinant Europos civilinės 
saugos rezervo teikiamas galimybes. Tam 
reikia sukurti civilinės saugos pajėgumų 
rezervą, skirtą naudoti Sąjungos 
operacijose („rescEU“), ir sustiprinti 
prevencijos srityje taikomas priemones;

(2) Komisijos pasiūlymu dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš 
dalies keičiamas Sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES, siekiama sustiprinti 
bendrą gebėjimą pasirengti nelaimėms ir į 
jas tinkamai ir laiku reaguoti sustiprinant 
Europos civilinės saugos rezervo teikiamas 
galimybes. Tam reikia sukurti civilinės 
saugos pajėgumų rezervą, skirtą naudoti 
Sąjungos operacijose („rescEU“) ir 
sustiprinti prevencijos srityse bei 
pasirengimo reaguoti ir atsako gaivalinių 
ir žmogaus sukeltų nelaimių bei 
humanitarinės krizės atveju taikomas 
priemones;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) kiekvienais metais Europą siaubia 
miškų gaisrai, sunaikinantys tūkstančius 
hektarų miškų ir nusinešantys gyvybių. 
2017 m. Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmas buvo panaudotas 18 kartų, 
siekiant reaguoti į ekstremaliąsias 
situacijas, susidariusias dėl miškų gaisrų 
Europoje. Kad galėtų susidoroti su miškų 
gaisrais, taikant mechanizmą pagalbą 
gavo Portugalija, Italija, Juodkalnija, 
Prancūzija ir Albanija. Mechanizmas taip 
pat buvo panaudotas gavus Čilės 
vyriausybės prašymą. Padedant 
Portugalijai, Ispanijai ir Prancūzijai, 
drauge su Sąjungos civilinės saugos 9 
ekspertų grupe, Sąjungai pavyko padėti 
Čilei numalšinti vieną iš didžiausių miškų 
gaisrų istorijoje. 2019 m. Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmas buvo 
panaudotas 5 kartus, siekiant numalšinti 
miškų gaisrus Europoje: du kartus jis 
buvo panaudotas Švedijos prašymu ir po 
vieną kartą Portugalijos, Graikijos ir 
Latvijos prašymu. Sąjunga reagavo 
panaudodama 5 lėktuvus, 6 
sraigtasparnius, daugiau kaip 400 
ugniagesių bei įgulos narių ir 69 
transporto priemones;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmas ir valstybės narės turėtų 
naudotis Sąjungos infrastruktūra, pvz., 
GALILEO. GALILEO yra pirmoji 
Europoje ir pasaulyje specialiai 
civiliniams tikslams sukurta pasaulinė 
palydovinės navigacijos ir padėties 
nustatymo infrastruktūra, kuri gali būti 
naudojama kitose srityse, pavyzdžiui, 
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ekstremalių situacijų valdymo srityje, 
įskaitant ankstyvojo perspėjimo sistemas. 
Viena iš susijusių GALILEO paslaugų 
bus specialioji paslauga, kurią teikiant 
siunčiami signalai ir perspėjama apie 
gamtines ar kitokias nelaimes tam tikrose 
vietose. Valstybės narės turėtų būti 
skatinamos naudotis ta paslauga, nes ji 
galėtų padėti geriau apsaugoti jų 
piliečius. Jeigu jos nusprendžia ja 
naudotis, sistemai patvirtinti jos turėtų 
nustatyti, kurioms nacionalinėms valdžios 
institucijoms leidžiama naudotis ta 
specialiąja paslauga, ir pranešti apie jas 
Komisijai;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) miškų gaisrai ne tik kelia grėsmę 
ir naikina gyvybę, pragyvenimo šaltinius 
ir biologinę įvairovę, bet ir išmeta didelį 
anglies dioksido kiekį ir mažina planetos 
pajėgumą absorbuoti anglies dioksidą, 
taip dar labiau didindami klimato kaitą. 
Ypač didelį susirūpinimą kelia situacijos, 
kai gaisrai sunaikina neliestus miškus, 
kaip neseniai atsitiko kai kuriuose 
pusiaujo regionuose. Daugėjant su 
klimatu susijusių nelaimių, įskaitant 
miškų gaisrus, reikia stiprinti Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmo operacijas 
už Sąjungos ribų;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) reikia stiprinti dalyvaujančiųjų 
valstybių nelaimių prevencijos ir 
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pasirengimo joms gebėjimus, be kita ko, 
skatinant gerinti nelaimių prevencijos ir 
pasirengimo joms tyrimus arba gerinti 
turimos informacijos apie nelaimes 
kokybę ir tos informacijos prieinamumą;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) siekiant užtikrinti atsparumą 
klimato kaitos poveikiui labai svarbi 
vandens išteklių apsauga. Valstybės narės 
turėtų sudaryti esamų vandens išteklių 
žemėlapius, kad palengvintų savo 
prisitaikymą prie klimato kaitos ir 
padidintų savo gyventojų atsparumą su 
klimatu susijusioms grėsmėms, 
pavyzdžiui, sausroms, gaisrams ar 
potvyniams;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) Sąjunga ir jos valstybės narės 
turėtų galėti suteikti pagalbą tada, kai jos 
reikia, kad būtų apsaugotos žmonių 
gyvybės ir gamtos ištekliai. Todėl, siekiant 
padėti valstybėms narėms teikti šią 
pagalbą, Europos civilinės saugos 
rezervas turėtų būti toliau stiprinamas 
bendrai finansuojant jam skirtų 
pajėgumų veiklos išlaidas pagal tokias 
pačias taisykles, taikomas ir dislokavimui 
Sąjungoje, ir už jos ribų;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
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4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) „rescEU“ pajėgumams sukurti, 
dislokuoti ir eksploatuoti reikalingi 
pakankami finansiniai asignavimai;

(4) „rescEU“ pajėgumams sukurti, 
dislokuoti ir eksploatuoti reikalingi 
pakankami finansiniai asignavimai. 
Atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 349 straipsnį ir turint 
mintyje Sąjungos atokiausių regionų 
teritorinius apribojimus, ypatingą dėmesį 
reikėtų kreipti į šiems regionams pagal 
„rescEU“ skiriamus finansinius 
asignavimus, numatytus padėti joms 
įsigyjant įrangą;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) norint sukurti specialų reagavimo 
pajėgumų rezervą reikia sutelkti 
gelbėjimo grupes, ekspertus ir įrangą, 
kuriuos valstybės narės turi visada laikyti 
parengtus Sąjungos civilinės saugos 
misijoms vykdyti. Labai svarbu, kad šios 
grupės atitiktų griežtus kokybės ir 
patikimumo kriterijus, kuriais 
užtikrinamas sąveikumas;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Sąjungai turėtų būti leidžiama 
stiprinti savo gebėjimą valdyti grėsmes, 
kylančias dėl dažnesnių ekstremalių 
meteorologinių reiškinių, kuriuos savo 
ataskaitoje „Europos aplinkos būklė ir 
perspektyvos 2020 m.“ (SOER 2020) 
prognozuoja Europos aplinkos agentūra 
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(EAA). Labai svarbu, kad finansiniai 
ištekliai būtų naudojami optimaliai ir 
skaidriai;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 19 
straipsnyje nustatytą finansinį paketą reikia 
atnaujinti ir pakeisti naujais skaičiais, 
pateiktais Komisijos pasiūlyme dėl 2021–
2027 m. daugiametės finansinės 
programos11;

(6) kad būtų galima toliau finansuoti 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmą 
laikotarpiu, kurį apima kita finansinė 
daugiametė programa, Sprendimo Nr. 
1313/2013/ES 19 straipsnyje nustatytą 
finansinį paketą reikėtų atnaujinti ir 
pakeisti naujais skaičiais, pateiktais 
Komisijos pasiūlyme dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos11;

_________________ _________________
11 COM(2018) 321 final. 11 COM(2018) 321 final.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) siekiant padidinti lankstumą ir 
pasiekti optimalų biudžeto vykdymą, 
šiame sprendime kaip naudotinas 
biudžeto vykdymo metodas turėtų būti 
numatytas netiesioginis valdymas, kai tai 
pateisinama dėl atitinkamo veiksmo 
pobūdžio ir turinio;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(7b) Sąjunga turėtų turėti galimybę 
remti valstybes nares bendrai 
finansuodama „rescEU“ pajėgumų 
plėtojimą, įskaitant nuomą, finansinę 
nuomą ar įsigijimą. Tai labai padidintų 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmo 
veiksmingumą, nes užtikrintų galimybę 
naudotis pajėgumais tais atvejais, kai 
antraip nebūtų galima garantuoti 
veiksmingo reagavimo į nelaimes, ypač 
nelaimes, turinčias plataus masto 
padarinių daugelyje valstybių narių. 
Bendri pajėgumų viešieji pirkimai turėtų 
padėti užtikrinti masto ekonomiją ir 
geresnį koordinavimą reaguojant į 
nelaimes. Organizuodama ir vykdydama 
bendrų viešųjų pirkimų procedūrą 
valstybių narių naudai pati Komisija 
neįgyja teisinės bendrai perkamų 
pajėgumų nuosavybės.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sprendimo Nr. 1313/2013/ES I 
priedas nėra pakankamai lankstus, kad 
Sąjunga galėtų tinkamai koreguoti 
investicijas į prevenciją, pasirengimą ir 
reagavimą. Pagal jį investicijų, skirtinų 
įvairiems nelaimių rizikos valdymo ciklo 
etapams, lygis turi būti nustatytas iš 
anksto. Todėl Sąjunga negali tinkamai 
reaguoti į nenuspėjamą nelaimių valdymo 
pobūdį;

Išbraukta.

Pakeitimas 16

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

(8a) siekiant, kad „rescEU“ pajėgumai 
veiktų, buvo skirti papildomi finansiniai 
asignavimai veiksmams pagal Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmą finansuoti; 
Svarbu suteikti Sąjungai reikiamą 
lankstumą, kad ji galėtų efektyviai 
reaguoti į nenuspėjamą nelaimių pobūdį, 
kartu išsaugant tam tikrą nuspėjamumą 
įgyvendinant šiame sprendime nustatytus 
tikslus. Siekiant atnaujinti I priede 
nustatytas procentines dalis atsižvelgiant į 
pertvarkyto Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmo prioritetus, pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti aktus;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) reikšminga lėšų dalis turėtų būti 
skiriama prevencijos ir parengties 
veiksmams, kad būtų užtikrintos 
nuolatinės investicijos, didesnės 
pastangos ir ilgalaikis tvarumas tais 
nelaimių valdymo ciklo etapais;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmas grindžiamas konkrečia 
įvairių valstybių narių solidarumo 
išraiška. Pagal mechanizmą numatyta 
valdyti išteklius, kad įvykus 
nenumatytoms su klimato kaitos 
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padariniais susijusioms nelaimėms būtų 
galima patenkinti su veikla susijusius 
poreikius ir spręsti atitinkamas 
problemas. Todėl naujasis specialus 
civilinės saugos reagavimo pajėgumų 
rezervas ir jo veiklos bazės turi būti 
decentralizuotos skirtingose valstybėse 
narėse, priklausomai nuo to, ko joms 
trūksta ir kokios nelaimės jas labiausiai 
veikia. Kitaip tariant, valstybėms narėms, 
kurios labiausiai kenčia nuo klimato 
kaitos, taigi ir nuo dažnesnių ir didesnių 
nelaimių, turi būti teikiama pirmenybė 
nustatant, kur išdėstyti šiuos išteklius, kad 
į nelaimes būtų galima reaguoti 
veiksmingiau ir greičiau;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Sąjunga yra Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
Paramos vystymuisi komiteto (EBPO 
PVK) narė ir turėtų ir toliau laikytis 
EBPO Paramos vystymuisi komiteto 
taisyklių dėl oficialios paramos 
vystymuisi, taip pat ir vykdydama veiklą 
pagal Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmą;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) valstybės narės turėtų stiprinti 
bendrą išteklių fondą, kurį organizuotų 
Europos medicinos korpusas ir kuris būtų 
skirtas gydyti didelio masto nudegimus;
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
3 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) Į 3 straipsnio 1 dalį įterpiamas šis 
punktas:
“da) optimizuoti veiklą dėmesio, 
išankstinio pavojaus signalo, pavojaus 
signalo ir avarinio signalo teikimo etapais 
pagal geriausią rizikos valdymo 
praktiką;“

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
4 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 4 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„10a. pirmieji reagavimo pareigūnai – 
specialistai, kurie pirmieji atvyksta į 
nelaimės vietą, kad galėtų nedelsdami 
suteikti pagalbos paslaugas reagavimo ir 
atstatymo operacijų metu, ir kurie apima 
(tačiau neapsiriboja) ekstremaliųjų 
situacijų valdymu, visuomenės sveikatos ir 
visuomenės saugos darbuotojai, 
ugniagesiai ir viešojo sektoriaus 
darbuotojai;“

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos -1 b punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
9 straipsnio 9 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b) 9 straipsnis papildomas šia dalimi:
„9a. Kai GALILEO pradeda teikti 
specialiąją paslaugą, kiekviena valstybė 
narė gali ja naudotis. 
Jeigu valstybė narė nusprendžia naudotis 
pirmoje pastraipoje nurodyta specialiąja 
paslauga, ji nustato ir Komisijai praneša, 
kokiai nacionalinei valdžios institucijai 
suteikiamas leidimas naudotis ta 
specialiąja paslauga.“

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos -1 c punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
9 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1c) 9 straipsnis papildomas šia dalimi:
„10a. valstybės narės imasi atitinkamų 
veiksmų siekdamos užtikrinti, kad pirmojo 
reagavimo pajėgos būtų tinkamai 
aprūpintos ir pasirengusios reaguoti į bet 
kokios rūšies nelaimę, kaip nurodyta 1 
straipsnyje.“

Pagrindimas

Jei pirmojo reagavimo pajėgos nebus apsaugotos, jos gali tapti nelaimės ir (arba) išpuolių 
aukomis, o tai pakenktų jų gebėjimui tinkamai padėti aukoms.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos -1 d punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas
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-1d) 12 straipsnio 3 dalies pirma 
pastraipa pakeičiama taip:

Valstybės narės „rescEU“ pajėgumus 
perka, nuomojasi arba įgyja finansinės 
nuomos būdu. Šiuo tikslu Komisija gali 
skirti valstybėms narėms tiesiogines 
dotacijas, nerengdama kvietimų teikti 
pasiūlymus. Tais atvejais, kai Komisija 
įsigyja „rescEU“ pajėgumus valstybių 
narių vardu, taikoma bendrų viešųjų 
pirkimų procedūra. Sąjungos finansinė 
parama skiriama pagal Sąjungos finansines 
taisykles.

„Valstybės narės „rescEU“ pajėgumus 
perka, nuomojasi arba įgyja finansinės 
nuomos būdu. Šiuo tikslu Komisija gali 
skirti valstybėms narėms tiesiogines 
dotacijas, nerengdama kvietimų teikti 
pasiūlymus. Sąjungos finansinė parama 
skiriama pagal Sąjungos finansines 
taisykles. Atsižvelgiant į Komisijos teisę 
priimti sprendimą dėl „rescEU“ 
pajėgumų dislokavimo ir demobilizavimo 
pagal šio straipsnio 6 dalį, analogiškai 
taikomos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046* 
165 straipsnio nuostatos dėl bendrų 
viešųjų pirkimų procedūrų.
_____________
* 2018 m. liepos 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 ir Sprendimas 
Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, 
p. 1).“

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos -1 e punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1e) 12 straipsnio 3 dalyje po pirmos 
pastraipos įterpiama ši pastraipa:
„Taikydama bendrų viešųjų pirkimų 
procedūrą, pati Komisija neprivalo įsigyti, 
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išsinuomoti ar įgyti finansinės nuomos 
būdu bendrai perkamų pajėgumų.“

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos -1 f punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1f) 12 straipsnio 3 dalies antra 
pastraipa pakeičiama taip:

Valstybių narių pirktų, nuomotų arba 
finansinės nuomos būdu įgytų „rescEU“ 
pajėgumų buvimo vieta yra tose valstybėse 
narėse. Bendrų viešųjų pirkimų atveju 
„rescEU“ pajėgumų buvimo vieta yra 
valstybėse narėse, kurių vardu jie yra 
įsigyti.

„Valstybių narių pirktų, nuomotų arba 
finansinės nuomos būdu įgytų „rescEU“ 
pajėgumų buvimo vieta yra tose valstybėse 
narėse. Jei yra taikoma bendrų viešųjų 
pirkimų procedūra, „rescEU“ pajėgumų 
buvimo vieta yra valstybėse narėse, kurių 
naudai jie yra įsigyti.“

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos -1 g punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
13 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1g) 13 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:
“fa) kurti specialių reagavimo žinių, 
kurias būtų galima panaudoti įvykus 
nelaimėms, darančioms poveikį kultūros 
paveldui, pajėgumus.“

Pagrindimas

Daugiau dėmesio skirti kultūros paveldo apsaugai nelaimių metu. Kultūros paveldo vietoms ir 
paminklams reikalingas speciali apsauga; priešingu atveju kyla pavojus, kad vykdant skubią 
intervenciją bus padaryta daugiau žalos nei naudos. Tinklas turėtų užtikrinti, kad paveldo 
specialistai būtų įtraukti į mokymus ir pasirengimo veiksmus.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalis pakeičiama taip: Išbraukta. 
„1. Sąjungos mechanizmui įgyvendinti 
2021–2027 m. skiriamas finansinis 
paketas yra 1 400 000 000 EUR 
dabartinėmis kainomis.“

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įterpiama ši dalis:
„1a. Sąjungos mechanizmui įgyvendinti 
2021–2027 m. skiriamas finansinis 
paketas yra 1 400 000 000 EUR 
dabartinėmis kainomis.“

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a b papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ab) 3 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:

Iš 1 dalyje nurodytų finansinių asignavimų 
taip pat galima padengti išlaidas, susijusias 
su pasirengimo, stebėsenos, kontrolės, 
audito ir įvertinimo veikla, reikalinga 
Sąjungos mechanizmui valdyti ir jo 

„Iš 1 ir 1a dalyse nurodytų finansinių 
asignavimų taip pat galima padengti 
išlaidas, susijusias su pasirengimo, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir įvertinimo 
veikla, reikalinga Sąjungos mechanizmui 
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tikslams pasiekti. valdyti ir jo tikslams pasiekti.“

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 4, 5 ir 6 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 4, 5 ir 6 dalys išbraukiamos. Išbraukta.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ba) 4 dalis pakeičiama taip:
4. 1 dalyje nurodytas finansinis 
paketas 2014–2020 m. paskirstomas 
remiantis I priede nustatytomis 
procentinėmis dalimis ir principais.

„4. 1 dalyje nurodytas finansinis 
paketas 2014–2020 m. paskirstomas 
remiantis I priedo 1 punkte nustatytomis 
procentinėmis dalimis ir to priedo 3 punkte 
nustatytais principais.“

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b b papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) įterpiama ši dalis:
„4a. 1a dalyje nurodytas finansinis 
paketas 2021–2027 m. paskirstomas 
remiantis I priedo 2 punkte nustatytomis 
procentinėmis dalimis ir to priedo 
3 punkte nustatytais principais.“
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b c papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

bc) 5 dalis pakeičiama taip:
5. Komisija peržiūri I priede nustatytą 
suskirstymą atsižvelgdama į 34 straipsnio 2 
dalies a punkte nurodytą tarpinio 
įvertinimo ataskaitą. Jei būtina, 
atsižvelgiant į to įvertinimo rezultatus, 
Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais kiekvienas iš I priede nurodytų 
dydžių pakoreguojamas daugiau kaip 8 
procentiniais punktais ir ne daugiau kaip 
16 procentinių punktų. Tie deleguotieji 
aktai priimami ne vėliau kaip 2017 m. 
birželio 30 d.

„5. Komisija peržiūri I priede nustatytą 
suskirstymą atsižvelgdama į 34 straipsnio 3 
dalyje nurodytą įvertinimo ataskaitą. Jei 
būtina, atsižvelgiant į netikėtus įvykius, 
darančius poveikį biudžeto vykdymui, 
arba į „rescEU“ pajėgumų sukūrimą, 
Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiamas I priedas, kad 
kiekvienas I priedo 1 ir 2 punktuose 
nurodytas dydis būtų pakoreguotas 
daugiau kaip 10 procentinių punktų.“ 

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b d papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 6 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

bd) 6 dalis pakeičiama taip:
6. Tais atvejais, kai esant būtinybei 
peržiūrėti reagavimo veiksmams skirtus 
biudžeto išteklius, yra priežasčių, dėl kurių 
privaloma skubėti, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais kiekvienas iš I priede nurodytų 
dydžių pakoreguojamas daugiau kaip 8 
procentiniais punktais ir ne daugiau kaip 
16 procentinių punktų, neviršijant turimų 
biudžeto asignavimų ir laikantis 31 
straipsnyje numatytos tvarkos.

„6. Tais atvejais, kai esant būtinybei 
peržiūrėti reagavimo veiksmams skirtus 
biudžeto išteklius, yra priežasčių, dėl kurių 
privaloma skubėti, Komisijai pagal 30 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas, kad kiekvienas I 
priedo 1 ir 2 punktuose nurodytas dydis 
būtų pakoreguotas daugiau kaip 10 
procentinių punktų, neviršijant turimų 
biudžeto asignavimų ir laikantis 31 
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straipsnyje numatytos tvarkos.“

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
20a straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija parengia komunikacijos 
strategiją, kuria siekiama užtikrinti pagal 
Sąjungos mechanizmą vykdomų veiksmų 
realių rezultatų matomumą piliečiams.

Komisija parengia komunikacijos 
strategiją, kuria siekiama užtikrinti pagal 
Sąjungos mechanizmą vykdomų veiksmų 
realių rezultatų matomumą piliečiams. 
Komisija taip pat turėtų kartu su vietos 
valdžios institucijomis parengti veiksmus, 
kuriais būtų siekiama surinkti įnašus, kad 
būtų pagerintas Sąjungos mechanizmo 
veikimas.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
20a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir koordinuodama 
veiksmus su vietos valdžios institucijomis, 
turi vykdyti vietos gyventojams skirtą 
informuotumo didinimo ir prevencijos 
veiklą. Ši veikla turi būti vykdoma 
reguliariai, kad įvykus nelaimei 
gyventojai galėtų nedelsdami reaguoti.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
23 straipsnio 2 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a) 23 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. Sąjungos finansinės paramos suma 
Europos civilinės saugos rezervui iš anksto 
skirtiems pajėgumams neviršija 75 % 
pajėgumų eksploatavimo išlaidų, įskaitant 
transportą, įvykus arba gresiant nelaimei 
Sąjungoje arba dalyvaujančiojoje 
valstybėje.

„2. Sąjungos finansinės paramos suma 
Europos civilinės saugos rezervui iš anksto 
skirtiems pajėgumams neviršija 75 % 
pajėgumų eksploatavimo išlaidų, įskaitant 
transportą, įvykus arba gresiant nelaimei 
Sąjungoje arba už jos ribų arba 
dalyvaujančiojoje valstybėje, įskaitant 
užjūrio šalis ir teritorijas (UŠT).“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 2 b punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) 23 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Pagrindimas

5 pakeitimas būtinas siekiant išvengti nenuoseklumo, jei būtų priimtas 4 pakeitimas dėl 
finansinės paramos pajėgumams, kurie iš anksto skirti Europos civilinės saugos rezervui 
nelaimės už Sąjungos ribų atveju.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 c punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
25 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2c) 25 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:
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1. Komisija teikia Sąjungos finansinę 
paramą pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012.

„1. Komisija teikia Sąjungos finansinę 
paramą tiesioginio valdymo būdu pagal 
Reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 
arba kartu su to Reglamento 62 straipsnio 
1 dalies c punkte nurodytomis įstaigomis 
taikydama netiesioginį valdymą. 
Pasirenkant finansinės paramos 
įgyvendinimo būdą pirmenybė teikiama 
tiesioginiam valdymui. Kai tai 
pateisinama dėl atitinkamos veiklos 
pobūdžio ir turinio, Komisija gali taikyti 
netiesioginį valdymą. Komisijai pagal 30 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 
pagal Sąjungos mechanizmą vykdomi 
veiksmai, kurie gali būti įgyvendinami 
taikant netiesioginį valdymą.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2 dalis išbraukiama. Išbraukta.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
30 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalis pakeičiama taip:
2. 19 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami iki 2020 m. 

2. 19 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami iki 2027 m. 
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gruodžio 31d. gruodžio 31d.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 19 straipsnio 5 ir 6 
dalyse, 21 straipsnio 3 dalyje ir 25 
straipsnio 1 dalyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
30 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 21 straipsnio 3 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Pagal 19 straipsnio 5 ir 6 dalis, 
21 straipsnio 3 dalį ir 25 straipsnio 1 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
tam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
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pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) I priedas išbraukiamas. Išbraukta.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
I priedas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a) I priedas pakeičiamas taip:
I priedas „I priedas 

Finansinio paketo, nurodyto 19 straipsnio 
1 ir 1a dalyse, paskirstymo Sąjungos 
mechanizmo įgyvendinimui procentinės 
dalys ir principai

Finansinio paketo, nurodyto 19 straipsnio 
1 dalyje, paskirstymo Sąjungos 
mechanizmo įgyvendinimui procentinės 
dalys

1. Finansinio paketo, nurodyto 19 
straipsnio 1 dalyje, paskirstymo Sąjungos 
mechanizmo įgyvendinimui procentinės 
dalys 2014–2020 m. laikotarpiu

Prevencija: 20 % +/- 8 procentiniai punktai Prevencija: 10 % +/- 10 procentiniai 
punktai

Pasirengimas: 50 % +/- 8 procentiniai 
punktai

Pasirengimas: 65 % +/- 10 procentiniai 
punktai

Reagavimas: 30 % +/- 8 procentiniai 
punktai

Reagavimas 25 % +/- 10 procentiniai 
punktai

2. Finansinio paketo, nurodyto 19 
straipsnio 1a dalyje, paskirstymo 
Sąjungos mechanizmo įgyvendinimui 
procentinės dalys 2021–2027 m. 
laikotarpiu
Prevencija: 8 % +/- 10 procentiniai 
punktai
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Pasirengimas: 80 % +/- 10 procentiniai 
punktai
Reagavimas: 12 % +/- 10 procentiniai 
punktai

Principai 3. Principai
Įgyvendindama šį sprendimą Komisija 
teikia pirmenybę veiksmams, kuriems 
šiame sprendime nustatytas terminas 
laikotarpiu, kuriam pasibaigus baigiasi to 
termino galiojimas, kad būtų laikomasi 
minėto termino.

Įgyvendindama šį sprendimą Komisija 
teikia pirmenybę veiksmams, kuriems 
šiame sprendime nustatytas terminas 
laikotarpiu, kuriam pasibaigus baigiasi to 
termino galiojimas, kad būtų laikomasi 
minėto termino.“
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AIŠKINAMOJI DALIS

Viena iš akivaizdžiausių klimato kaitos apraiškų yra vis dažnesni ekstremalūs meteorologiniai 
reiškiniai – jų pasekmės, kurios dar prieš kelerius metus buvo neįsivaizduojamos, dabar kasmet 
lemia daugelio žmonių žūtį. 

Europoje potvyniai, kurie anksčiau buvo stebimi vieną kartą per šimtą metų ar panašiai, šiuo 
metu vyksta kas dešimt metų arba dažniau. Miškų gaisrai sunaikino šimtus tūkstančių hektarų 
žemės Pietų Europoje, o 2017 ir 2018 m. Portugalijoje ir Graikijoje jie pasiglemžė daugiau kaip 
200 asmenų gyvybes. Tačiau šios problemos jau esama ne tik pietinėse šalyse. 2018 m. Šiaurės 
Europoje dėl plačiai paplitusios sausros Baltijos šalyse, Švedijoje ir Vokietijoje kilo apskritai 
precedento neturintys miškų gaisrai. Plačiai paplitę uraganai padarė žalos daugelyje pasaulio 
vietų, įskaitant kai kurių valstybių narių užjūrio teritorijas. 

Europos Sąjunga aktyviai reagavo į šią grėsmę. 2013 m. ji sukūrė Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmą, kad padėtų valstybėms narėms susidoroti su vis dažnesnėmis gaivalinėmis 
nelaimėmis. Pagrindinė šio mechanizmo funkcija buvo koordinuoti valstybių narių, kurioms 
reikia pagalbos, ir tų valstybių narių, kurios gali tiekti darbuotojus ir įrangą pasitelkiant 
savanorišką telkinį, išteklius. 

Tačiau mechanizmas turėjo tik nedaug išteklių ir ribotus pajėgumus reaguoti į konkrečių rūšių 
gaivalines nelaimes. Pagrindinė problema buvo ta, kad nė viena šalis nenorėjo skirti lėšų labai 
brangiai įrangai ir medžiagoms, kurių reikia reaguojant į tam tikrus palyginti retus atvejus. Be 
to, reaguojant į nelaimes, pavyzdžiui, vasaros miškų gaisrus ar potvynius, kurie paprastai 
priklauso nuo oro sąlygų ir gali įvykti daugiau nei vienoje valstybėje narėje bet kuriuo metu, 
poreikiai paprastai viršijo turimus išteklius.

Po 2017 m. vasaros tapo aišku, kad dabartinės formos mechanizmas neatitinka kylančių iššūkių. 
Kaip jau 2017 m. rugsėjo mėn. savo pranešime apie Sąjungos padėtį paskelbė Komisijos 
Pirmininkas J.-C. Junckeris, Komisija atitinkamai pasiūlė iš esmės patobulintą mechanizmą, 
kuriuo siekiama užtikrinti, kad Europa galėtų veiksmingai apsaugoti savo piliečius, o ne tik 
reikšti užuojautą aukoms.

Pagal 2019 m. kovo mėn. naujos teisinės sistemos nuostatas sukūrėme ne tik savanorišką 
nacionalinių išteklių telkinį, bet ir „rescEU“ – visos Europos gaisrų gesinimo lėktuvų ir 
sraigtasparnių, specializuotų medicinos reikmenų, įrangos ir kitų išteklių rezervą. Šias 
priemones įsigys valstybės narės, o Komisija padengs nuo 80 iki 90 proc. visų pirkimo ir 
priežiūros išlaidų. Tam tikrais atvejais finansavimas gali siekti iki 100 proc. Valstybės narės 
galės laisvai naudoti šiuos išteklius savo reikmėms, tačiau joms nebus leidžiama neduoti 
sutikimo juos naudoti, jei jų prireiktų kitur Europoje siekiant padėti kitoms šalims, kurioms jie 
reikalingi. 

Prevencijos tikslais vis dar būtina pateikti informaciją apie pagrindinius nacionalinio rizikos 
vertinimo ir nacionalinės reagavimo į riziką pajėgumų ataskaitos punktus. Be to, Komisija turės 
teisę tikrinti šalių, kurios dažnai naudojasi mechanizmu, prevencijos planus ir prireikus siūlyti 
pakeitimus ar papildomas priemones. 
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Šiuo pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pranešėjas siekia užtikrinti, kad 
mechanizmas, kuris yra valstybių narių solidarumo priemonė, turėtų reikiamą finansavimą ir 
institucinę struktūrą, kad būtų galima veiksmingai veikti pagal kitą 2021–2027 m. DFP. 

Todėl pranešėjas mano, kad finansavimas turėtų būti bent jau lygus 1,4 mlrd. EUR sumai, kurią 
iš pradžių siūlė Komisija. Per šį laikotarpį bus įsigyta visa nauja „rescEU“ įranga, medžiagos 
ir ištekliai, kurių didžioji dalis yra labai brangi. Be gaisro gesinimo lėktuvų ir sraigtasparnių, 
nuspręsta įsigyti specialią medicininę įrangą, kurios išlaidos 100 proc. bus padengiamos iš ES 
biudžeto. Šis mechanizmas taip pat turi būti pajėgus reaguoti tiek į gaivalines, tiek į žmogaus 
sukeltas nelaimes. Dėl visų šių priežasčių naujajam programavimo laikotarpiui siūlomas 
finansavimas turėtų išlikti dabartinio lygio. 

Siekiant didesnio skaidrumo naudojant šias lėšas, pranešėjas siūlo vėl įrašyti priedą, kurio 
nuostatose būtų nurodoma, kokios procentinės dalys turi būti skiriamos prevencijai, 
pasirengimui ir reagavimui. Tačiau atsižvelgiant į didelį pokytį, kuris atsispindi praėjusių metų 
apžvalgoje, ir į tai, kad gaivalinių nelaimių, tokių kaip potvyniai ir miškų gaisrai, prevencijos 
projektai daugiausia finansuojami pagal kitas ES priemones, siūloma perskirstyti finansavimą 
ir gerokai daugiau lėšų skirti pasirengimui, įskaitant „rescEU“ turto pirkimą. Tai taip pat 
suteikia Komisijai daugiau lankstumo per ateinančius septynerius metus atlikti visus būtinus 
pakeitimus. 

Pranešėjas taip pat sutinka, kad tos pačios finansavimo taisyklės turėtų būti taikomos 
savanoriško telkinio turto naudojimui Sąjungoje arba už jos ribų. Klimato kaita yra pasaulinė 
problema ir jos poveikis yra akivaizdus visur. Europa taip pat turi turėti galimybę padėti 
trečiosioms šalims visais atvejais, kai to prašoma, arba padėti pašalinti uraganų padarytą žalą 
ar išspręsti atogrąžų miškų naikinimo problemą, nes tai daro poveikį visai planetai.

Pranešėjas taip pat mano, kad būtina panaudoti visus Europos Sąjungos turimus išteklius, kad 
būtų apsaugoti bet kurios valstybės narės visuomenės atstovai, t. y. GALILEO palydovinę 
sistemą, skirtą skubiai pranešti apie pavojų gyvybei. Valstybės narės neturėtų leisti prarasti šios 
galimybės. Informacijos ir rekomendacijų siuntimas per GALILEO sistemą gali būti gyvybiškai 
svarbus siekiant padėti išvengti žūčių arba mažinti jų skaičių. 

Baigdamas pranešėjas norėtų pabrėžti, kad Sąjungos civilinės saugos mechanizmo ir „rescEU“ 
finansavimas yra investicija į ateitį, padedanti užtikrinti, kad Europos Sąjunga ir jos valstybės 
narės būtų pasirengusios ir gebėtų veiksmingai kovoti su klimato kaitos ir labiau ekstremalių 
meteorologinių reiškinių padariniais. 
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VYSTYMOSI KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmo
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

Nuomonės referentas: Lukas Mandl

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis Vystymosi komiteto nuomonės projektas pateiktas po to, kai buvo priimtas 2019 m. kovo 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/420, kuriuo iš esmės pakeistas 
Sprendimas 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo, ir jo taikymo sritis yra 
ribota. Juo siekiama vykdant kitą 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą pabrėžti tris 
svarbius mechanizmo aspektus, susijusius su jo panaudojimu už Sąjungos ribų ir 
humanitarinių krizių atvejais.

Pirma, nuomonės projekte pabrėžiama, kad reikia stiprinti mechanizmo pajėgumus, susijusius 
su gaivalinėmis nelaimėmis, susijusiomis su klimatu, visų pirma miškų gaisrais, kurių atveju 
besivystančios šalys yra ypač pažeidžiamos.

Antra, pasiūlymu siekiama padidinti Sąjungos finansinę paramą pajėgumams, kurie iš anksto 
skirti Europos civilinės saugos rezervui, kai jie naudojami reaguojant į nelaimes už Sąjungos 
ribų. Atsižvelgiant tiek į Tarybos poziciją, tiek į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto pranešimo projektą, siūloma, kad iki 75 % pajėgumų, įskaitant transportą, 
eksploatavimo išlaidų finansuotų Sąjunga – tiek pat, kiek ir aktyvavimo Sąjungoje atveju.

Trečia, nustatomas reikalavimas prieš teikiant pagalbą žmogaus sukeltų nelaimių ar sudėtingų 
ekstremalių situacijų atveju konsultuotis su humanitarinės pagalbos teikėjais.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) kadangi dėl klimato kaitos visame 
pasaulyje gaivalinių nelaimių dažnėja, jos 
intensyvėja ir tampa sudėtingesnės, o 
besivystančios šalys, visų pirma 
mažiausiai išsivysčiusios šalys ir mažos 
besivystančios salų valstybės, yra ypač 
pažeidžiamos, viena vertus, dėl jų ribotų 
galimybių prisitaikyti prie klimato kaitos 
padarinių ir juos švelninti bei reaguoti į 
su klimatu susijusias nelaimes ir, kita 
vertus, dėl jų geografinio pažeidžiamumo 
potvyniams, sausroms ir miškų gaisrams;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Komisijos pasiūlymu dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš 
dalies keičiamas Sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES, siekiama sustiprinti 
bendrą gebėjimą pasirengti nelaimėms ir į 
jas reaguoti sustiprinant Europos civilinės 
saugos rezervo teikiamas galimybes. Tam 
reikia sukurti civilinės saugos pajėgumų 
rezervą, skirtą naudoti Sąjungos 
operacijose („rescEU“), ir sustiprinti 
prevencijos srityje taikomas priemones;

(2) Komisijos pasiūlymu dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš 
dalies keičiamas Sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES, siekiama sustiprinti 
bendrą gebėjimą pasirengti nelaimėms ir į 
jas tinkamai ir laiku reaguoti sustiprinant 
Europos civilinės saugos rezervo teikiamas 
galimybes. Tam reikia sukurti civilinės 
saugos pajėgumų rezervą, skirtą naudoti 
Sąjungos operacijose („rescEU“), ir 
sustiprinti prevencijos srityje taikomas 
priemones;
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) miškų gaisrai ne tik kelia grėsmę 
ir naikina gyvybę, pragyvenimo šaltinius 
ir biologinę įvairovę, bet ir išmeta didelį 
anglies dioksido kiekį ir mažina planetos 
pajėgumą absorbuoti anglies dioksidą, 
taip dar labiau didindami klimato kaitą. 
Ypač didelį susirūpinimą kelia situacijos, 
kai gaisrai sunaikina neliestus miškus, 
kaip neseniai atsitiko kai kuriuose 
pusiaujo regionuose. Daugėjant su 
klimatu susijusių nelaimių, įskaitant 
miškų gaisrus, reikia stiprinti Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmo operacijas 
už Sąjungos ribų;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) siekiant užtikrinti kuo didesnį 
skaidrumą ir atskaitomybę Sąjungos 
piliečiams, be kita ko, kiek tai susiję su 
Sąjungos pažangos siekiant 0,7 proc. 
oficialios paramos vystymuisi (OPV) 
tikslo vertinimu, Komisija turėtų pateikti 
gaires dėl išlaidų dalies, kurią ji 
rekomenduotų skirti pagal pakeistą 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmą ir 
kuri turėtų būti laikoma oficialia parama 
vystymuisi. Tokios gairės turėtų tiksliai 
atspindėti EBPO Paramos vystymuisi 
komiteto (DAC) taisykles dėl oficialios 
paramos vystymuisi ir visapusiškai jų 
laikytis, taip pat jose turėtų būti nurodyta, 
ar reikėtų taikyti tokias metodikas kaip 
Tarptautinės paramos skaidrumo 
iniciatyvos (IATI) standartas;
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Sąjunga yra EBPO Paramos 
vystymuisi komiteto narė ir turėtų ir toliau 
laikytis EBPO Paramos vystymuisi 
komiteto taisyklių dėl oficialios paramos 
vystymuisi, taip pat ir vykdydama veiklą 
pagal Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmą;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
16 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1) 16 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. Pagal šį straipsnį pagalba gali būti 
teikiama kaip savarankiškai teikiama 
pagalba arba prisidedant prie pagalbos, 
teikiamos vadovaujant tarptautinei 
organizacijai. Sąjungos veiklos 
koordinavimas visiškai integruojamas į 
bendrą koordinavimą, vykdomą Jungtinių 
Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo 
biuro (OCHA), ir pripažįstamas jo 
vadovaujamas vaidmuo. Žmogaus sukeltų 
nelaimių arba sudėtingų ekstremaliųjų 
situacijų atveju Komisija užtikrina 
suderinamumą su Europos konsensusu dėl 
humanitarinės pagalbos ( * ) ir 
humanitarinių principų laikymąsi.

2. Pagal šį straipsnį pagalba gali būti 
teikiama kaip savarankiškai teikiama 
pagalba arba prisidedant prie pagalbos, 
teikiamos vadovaujant tarptautinei 
organizacijai. Sąjungos veiklos 
koordinavimas visiškai integruojamas į 
bendrą koordinavimą, vykdomą Jungtinių 
Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo 
biuro (OCHA), ir pripažįstamas jo 
vadovaujamas vaidmuo. Žmogaus sukeltų 
nelaimių arba sudėtingų ekstremaliųjų 
situacijų atveju Komisija prieš suteikdama 
pagalbą konsultuojasi su humanitarinės 
pagalbos teikėjais ir užtikrina 
suderinamumą su Europos konsensusu dėl 
humanitarinės pagalbos ( * ) ir 
humanitarinių principų laikymąsi.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
23 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a) 23 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. Sąjungos finansinės paramos suma 
Europos civilinės saugos rezervui iš anksto 
skirtiems pajėgumams neviršija 75 % 
pajėgumų eksploatavimo išlaidų, įskaitant 
transportą, įvykus arba gresiant nelaimei 
Sąjungoje arba dalyvaujančiojoje 
valstybėje.

2. Sąjungos finansinės paramos suma 
Europos civilinės saugos rezervui iš anksto 
skirtiems pajėgumams neviršija 75 % 
pajėgumų eksploatavimo išlaidų, įskaitant 
transportą, įvykus arba gresiant nelaimei 
Sąjungoje arba už jos ribų.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) 23 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Pagrindimas

5 pakeitimas būtinas siekiant išvengti nenuoseklumo, jei būtų priimtas 4 pakeitimas dėl 
finansinės paramos pajėgumams, kurie iš anksto skirti Europos civilinės saugos rezervui 
nelaimės už Sąjungos ribų atveju.
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Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, 
Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, 
Bernhard Zimniok
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Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 
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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pirmininkui
Pascaliui Canfinui
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl Younouso Omarjee pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmo  (COM (2019)0125 C8-0114/2019 – (2019/0070 (COD)), 
pateikto pagal Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį (COD)

Gerb. Pascali Canfine,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl pirmiau nurodyto pasiūlymo 
Jūsų komitetui. Komitetas nusprendė šią nuomonę pateikti laiško forma. Nuomonė buvo 
priimta 2020 m. sausio 21 d. komiteto posėdyje (35 nariai balsavo už, balsavusiųjų prieš ir 
susilaikiusiųjų nebuvo)1.

Komisijos pasiūlymas yra techninio pobūdžio ir apsiriboja tik Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 
19 straipsnyje įtvirtintomis biudžeto nuostatomis, kurias reikia atnaujinti ir pakeisti naujais 
skaičiais, pateiktais 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje.

Visas poveikis biudžetui atitinka REGI komiteto 2018 m. balandžio 26 d. nuomonėje pasiūlytus 
pakeitimus. Visų pirma, mūsų komitetas pritaria tikslui stiprinti valstybių narių ir ES gebėjimą 
reaguoti į nelaimes, sukuriant specialų reagavimo pajėgumų rezervą („rescEU“), sukuriant 
civilinės saugos žinių tinklą ir stiprinant bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis.

Todėl, atsižvelgdamas į Sąjungos civilinės saugos mechanizmo svarbą nelaimių rizikos 
valdymui ir būtinybę stiprinti šį mechanizmą 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu, 
Regioninės plėtros komitetas neprieštarauja Komisijos pasiūlymui, kuriame numatyti biudžeto 
ištekliai, būtini mechanizmui remti.

Pagarbiai

1 Priimant sprendimą dalyvavo šie nariai: François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş 
Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Daniel Buda, Andrea Cozzolino, Corina 
Crețu, Josianne Cutajar, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Cristian 
Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, John Howarth, Manolis Kefalogiannis, Constanze Krehl, 
Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey 
Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Bronis Ropė, André 
Rougé, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez.
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