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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad Sąjunga turėtų pakankamų 
veiklos pajėgumų ir galėtų sparčiai 
reaguoti į didelio masto ekstremaliąją 
situaciją arba mažai tikėtiną didelio 
poveikio įvykį, tokį kaip COVID-19 
pandemija, jai turėtų būti suteikta galimybė 
pirkti, nuomotis arba finansinės nuomos 
būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti 
„rescEU“ pajėgumų, kad ji, įgyvendindama 
savo papildomąją kompetenciją civilinės 
saugos srityje ir ypatingą dėmesį skirdama 
pažeidžiamiems asmenims, galėtų suteikti 
pagalbą valstybėms narėms, kurios negali 
vienos susidoroti su didelio masto 
ekstremaliosiomis situacijomis. Tie 
pajėgumai turi būti iš anksto sutelkti 
Sąjungoje įsteigtuose logistikos centruose 
arba dėl strateginių priežasčių dislokuoti 
per patikimus tokių centrų kaip JT 
humanitarinės pagalbos centrai tinklus;

(10) siekiant, kad valstybės narės turėtų 
veiklos pajėgumų, leidžiančių joms 
sparčiai reaguoti į didelio masto 
ekstremaliąją situaciją arba mažai tikėtiną 
didelio poveikio įvykį, tokį kaip COVID-
19 pandemija, Sąjungai ir toliau turėtų būti 
suteikta galimybė remti valstybių narių 
vykdomą „rescEU“ pajėgumų pirkimą, 
nuomą arba išperkamąją nuomą, kad ji, 
įgyvendindama savo papildomąją 
kompetenciją civilinės saugos srityje ir 
ypatingą dėmesį skirdama pažeidžiamiems 
asmenims, galėtų suteikti pagalbą 
valstybėms narėms, kurios negali vienos 
susidoroti su didelio masto 
ekstremaliosiomis situacijomis. Tie 
pajėgumai turi būti iš anksto sutelkti 
Sąjungoje įsteigtuose logistikos centruose 
arba dėl strateginių priežasčių dislokuoti 
per patikimus tokių centrų kaip JT 
humanitarinės pagalbos centrai tinklus;
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