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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą tikslingai peržiūrėti dabartinius Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmo (SCSM) teisės aktus siekiant užtikrinti, kad Sąjunga ir valstybės 
narės būtų geriau pasirengusios būsimoms krizėms. Nuomonės referentas primena, kad 
SCSM – labiausiai apčiuopiama pagrindinės ES solidarumo vertybės išraiška. Tačiau 
tebesitęsianti COVID-19 krizė akivaizdžiai atskleidė dabartinės sistemos trūkumus, nes 
mechanizmas negali visapusiškai reaguoti į daugumą iš valstybių narių, dalyvaujančių valstybių 
ir trečiųjų šalių gautų pagalbos prašymų. Todėl nuomonės referentas yra įsitikinęs, kad 
Sąjungos lygmeniu turime geriau pasirengti tarpvalstybinio pobūdžio rizikai ir didelio masto 
nelaimėms, nuo kurių vienu metu gali nukentėti kelios valstybės narės, ir kurios gali turėti didelį 
poveikį ir pastebimą trikdomąjį potencialą.

Nuomonės referentas yra tvirtai įsitikinęs, kad reikia plataus užmojo finansinio paketo, kuris 
atitiktų užmojus neseniai reformuoto SCSM ir visų pirma sukurto „rescEU“ – specialaus 
reagavimo pajėgumų rezervo, kuriam vadovaujama ir kuris kontroliuojamas Sąjungos 
lygmeniu. Jis palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 2021–2027 m. laikotarpiui skirti 
1 268 282 000 EUR iš 5 išlaidų kategorijos „Atsparumas, saugumas ir gynyba“ ir 
2 620 187 000 EUR (einamosiomis kainomis) iš naujos ES ekonomikos gaivinimo priemonės – 
šios lėšos būtų mobilizuotos kaip išorės asignuotosios įplaukos, pasinaudojant naujajame 
sprendime dėl nuosavų išteklių numatytais įgaliojimais. Pasiūlyme taip pat numatyta įdarbinti 
134 papildomus darbuotojus, iš jų 30 darbuotojų pagal šį sprendimą.

Nuomonės referentas mano, kad siūlomas finansinis paketas, kuris būtų beveik tris kartus 
didesnis nei pradinis 2018 m. gegužės mėn. pasiūlymas, ir darbuotojų skaičius atitinka šio 
tikslingo persvarstymo paskirtį ir taikymo sritį. Jis mano, kad atsižvelgiant į tai, jog pagal 
dabartinį mechanizmą netenkinami valstybių narių pagalbos poreikiai ir COVID-19 krizės metu 
reikėjo skirti papildomą finansavimą medicininių priemonių kaupimo ir repatriacijos 
skrydžiams, netgi Tarybai tapo aišku, kad SCSM finansavimo mažinimas pagal kitą DFP nėra 
realus scenarijus. Taip pat reikėtų pažymėti, kad optimaliai sutelkus išteklius ir pažangiomis 
investicijomis Sąjungos lygmeniu sukūrus masto ekonomiją, bus sutaupyta daug valstybių narių 
nacionalinių biudžetų lėšų.

Nuomonės referentas palankiai vertina keletą pasiūlymų dėl biudžeto supaprastinimo ir 
didesnio biudžeto lankstumo, pavyzdžiui, netiesioginio valdymo būdo įtraukimą ir automatinį 
nepanaudotų asignavimų, skirtų reagavimo veiksmams, perkėlimą į N+1 metus. Tačiau jis 
nepritaria tam, kad I priede būtų išbrauktas išlaidų suskirstymas pagal ramsčius, nes svarbu, 
kad teisėkūros institucijos stebėtų santykinį prevencijai, pasirengimui ir reagavimui numatytų 
išlaidų paskirstymą. Pakankamas lankstumas užtikrinamas suteikiant galimybę iš dalies keisti 
priedą priimant deleguotąjį aktą.

Nuomonės referentas palankiai vertina Reagavimo į nelaimes koordinavimo centro (RNKC) ir 
valstybių narių galimybę naudotis Sąjungos kosmoso infrastruktūra, pvz., „Copernicus“, 
GALILEO, Europos informacijos apie padėtį kosmose sistema ir GOVSATCOM – svarbiomis 
Sąjungos lygmens priemonėmis, skirtomis reaguoti į vidaus ir išorės ekstremaliąsias situacijas. 
Reikėtų visapusiškai išnaudoti įvairių priemonių sinergiją ir aktyviai skatinti valstybes nares 
naudotis šia paslauga. 

Nuomonės referentas nori pabrėžti, kad svarbu užtikrinti tinkamą geografinę aprėptį iš anksto 



PE653.873v02-00 4/25 AD\1212085LT.docx

LT

nustatant „rescEU“ pajėgumus logistikos centruose Sąjungoje, kad visos valstybės narės galėtų 
vienodai veiksmingai ir greitai pasinaudoti šiais ištekliais.

Nuomonės referentas atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu patikrinti pagal mechanizmą įsigytų 
medicinos reikmenų ir įrangos kokybę. COVID-19 krizė aiškiai parodė, kad to reikia, ypač tais 
atvejais, kai viešieji pirkimai vykdomi iš už Sąjungos ribų esančių gamintojų. 

Nuomonės referentas taip pat pabrėžia, kad reikia tinkamai apsaugoti Sąjungos finansinius 
interesus, ypač atsižvelgiant į numatomą netiesioginio valdymo metodo taikymą.  Jis nori 
atkreipti dėmesį į svarbų vaidmenį, kurį šiuo klausimu turi atlikti Europos prokuratūra.

Galiausiai nuomonės referentas palankiai vertina sustiprintas 20a straipsnio nuostatas dėl ES 
paramos, teikiamos pagal SCSM, matomumo ir nori pabrėžti, kad valstybės narės turi aktyviai 
viešai informuoti apie operacijas, finansuojamas pagal šį Sąjungos mechanizmą.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjungos mechanizmu skatinamas 
valstybių narių solidarumas pagal Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalį, kartu 
pripažįstant, kad už gamtinių ir žmogaus 
sukeltų nelaimių prevenciją, pasirengimą 
joms ir reagavimą į jas pirmiausia 
atsakingos valstybės narės;

(2) Sąjungos mechanizmu, įskaitant 
rezervą „rescEU“, skatinamas valstybių 
narių solidarumas pagal Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnio 3 dalį, kartu 
pripažįstant, kad už gamtinių ir žmogaus 
sukeltų nelaimių prevenciją, pasirengimą 
joms ir reagavimą į jas pirmiausia 
atsakingos valstybės narės, stiprinant 
esamus valstybių narių pajėgumus ir 
užtikrinant, kad pasirengimas ir 
reagavimas būtų veiksmingi, kai šių 
pajėgumų nepakanka;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) precedento neturinti kovos su (3) precedento neturinti kovos su 
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COVID-19 pandemija patirtis parodė, kad 
Sąjungos krizių valdymo veiksmingumą 
riboja ne tik jos valdymo sistemos aprėptis, 
bet ir nepakankamas Sąjungos 
pasirengimas nelaimėms, dėl kurių 
nukenčia dauguma valstybių narių;

COVID-19 pandemija patirtis parodė, kad 
Sąjungos krizių valdymo veiksmingumą 
riboja ne tik jos valdymo sistemos aprėptis, 
bet ir nepakankamas Sąjungos 
pasirengimas nelaimėms, dėl kurių 
nukenčia dauguma valstybių narių. Be to, 
akivaizdu, kad Sąjunga ir valstybės narės 
nėra pakankamai pasirengusios 
ekstremalesnėms ir sudėtingesnėms 
nelaimėms, kurių padariniai visame 
pasaulyje yra dideli ir ilgalaikiai, 
pavyzdžiui, plataus masto pandemijai. 
Todėl labai svarbu, kad valstybių narių 
civilinės saugos veiksmai būtų geriau 
koordinuojami ir kad „rescEU“ būtų 
sustiprintas;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) turint mintyje per COVID-19 
protrūkį įgytą patirtį ir atsižvelgiant į 
poreikį didinti Sąjungos reagavimo 
pajėgumus sveikatos ir civilinės saugos 
srityse, „rescEU“ turėtų būti gerokai 
sustiprintas, kad pagerėtų jo veiklos 
rezultatai pagal kiekvieną iš šių trijų 
Sąjungos mechanizmo ramsčių: 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant geriau pasirengti tokiems 
įvykiams ateityje, reikia imtis skubių 
veiksmų sustiprinti Sąjungos mechanizmą;

(5) siekiant geriau pasirengti tokiems 
įvykiams ateityje, reikia imtis skubių 
veiksmų sustiprinti Sąjungos mechanizmą. 
Sąjungos mechanizmo stiprinimas turėtų 
papildyti Sąjungos politikos sritis ir 
fondus ir neturėtų pakeisti atsparumo 
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nelaimėms principo integravimo į šias 
politikos sritis ir fondus;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kad pagerintų prevencijos ir 
pasirengimo planavimą, Sąjunga, glaudžiai 
bendradarbiaudama su atitinkamomis 
mokslininkų bendruomenėmis ir 
pagrindiniais ekonominės veiklos 
vykdytojais, turėtų toliau skatinti 
investuoti į nelaimių prevenciją visuose 
sektoriuose ir taikyti prevencijos ir 
pasirengimo pagrindą sudarančius 
visapusiško rizikos valdymo metodus, 
atsižvelgiant į įvairių pavojų įtraukimo 
principą, ekosisteminį metodą ir tikėtiną 
klimato kaitos poveikį. Šiuo tikslu visų 
pirma turėtų būti vadovaujamasi 
tarpsektorinio ir visų pavojų įtraukimo 
principais, jie turėtų būti grindžiami visos 
Sąjungos atsparumo didinimo tikslais ir 
jais remiantis turėtų būti suformuluota 
pradinė pajėgumų ir pasirengimo 
apibrėžtis. Apibrėždama visos Sąjungos 
atsparumo didinimo tikslus, Komisija turi 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis;

(6) kad pagerintų prevencijos ir 
pasirengimo planavimą, Sąjunga, glaudžiai 
bendradarbiaudama su atitinkamomis 
mokslininkų bendruomenėmis, 
pagrindiniais ekonominės veiklos 
vykdytojais ir regionų bei vietos valdžios 
institucijomis, kurios yra svarbiausi 
nelaimių valdymo ciklo subjektai, taip pat 
su šioje srityje veikiančiomis trečiojo 
sektoriaus ir savanorių organizacijomis, 
turėtų didinti investicijas į nelaimių 
prevenciją visuose sektoriuose ir taikyti 
prevencijos ir pasirengimo pagrindą 
sudarančius visapusiško rizikos valdymo 
metodus, atsižvelgiant į įvairių pavojų 
įtraukimo principą, ekosisteminį metodą ir 
tikėtiną klimato kaitos poveikį. Šiuo tikslu 
visų pirma turėtų būti vadovaujamasi 
tarpsektorinio ir visų pavojų įtraukimo 
principais, jie turėtų būti grindžiami visos 
Sąjungos atsparumo didinimo tikslais ir 
jais remiantis turėtų būti suformuluota 
pradinė pajėgumų ir pasirengimo 
apibrėžtis. Apibrėždama visos Sąjungos 
atsparumo didinimo tikslus, Komisija turi 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir 
Europos Parlamentu bei atsižvelgti į 
operacinius reagavimo į ekstremaliąsias 
situacijas planus, jau parengtus 
nacionaliniu, regioniniu ar vietos 
lygmenimis;

Pakeitimas 6

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

(6a) siekiant užtikrinti, kad nelaimių 
prevencija būtų veiksminga, pagrindiniai 
elementai turėtų būti testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis ir 
reagavimo pajėgumų sertifikavimo 
procesas. Būtina reguliariai atlikti rizikos 
vertinimus regioniniu ir vietos 
lygmenimis, kad nacionalinės valdžios 
institucijos prireikus galėtų imtis 
priemonių atsparumui didinti, be kita ko, 
naudodamos esamas Sąjungos lėšas. 
Atliekant tokius rizikos vertinimus 
daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 
kiekvienam regionui būdingiems 
ypatumams, kaip antai seisminiam 
aktyvumui, dažniems potvyniams ar miškų 
gaisrams. Į tuos vertinimus taip pat turėtų 
būti įtrauktas tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo lygis siekiant pagal 
Sąjungos mechanizmą gauti išsamią 
informaciją apie vietoje turimus 
pajėgumus, kad intervencija tarptų 
tikslingesnė;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) siekiant nustatyti Sąjungos 
atsparumo nelaimėms tikslus, kuriais 
būtų remiami prevencijos ir pasirengimo 
veiksmai, turėtų būti atliekamas tikslus 
vertinimas ir atsižvelgiama į civilinės 
saugos agentūrų valdomame pirmajame 
etape po ekstremaliųjų situacijų 
pastebėtas ilgalaikes socialines pasekmes, 
ypatingą dėmesį skiriant 
pažeidžiamiausiems asmenims;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
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9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) taikant Sąjungos mechanizmą 
turėtų būti naudojamasi Sąjungos kosmoso 
infrastruktūra, pvz., Europos Žemės 
stebėjimo programa („Copernicus“), 
GALILEO, informuotumo apie padėtį 
kosmose sistema ir vyriausybiniu 
palydoviniu ryšiu (GOVSATCOM), – tai 
svarbios Sąjungos lygmens priemonės, 
skirtos reaguoti į vidaus ir išorės 
ekstremaliąsias situacijas. Naudodamasis 
„Copernicus“ ekstremaliųjų situacijų 
valdymo sistemomis, RNKC gauna paramą 
įvairiais ekstremaliųjų situacijų etapais – 
nuo ankstyvojo perspėjimo ir prevencijos 
iki nelaimių ir atsigavimo po jų. 
GOVSATCOM turi suteikti saugius 
palydovinio ryšio pajėgumus, specialiai 
pritaikytus vyriausybių naudotojų 
poreikiams valdant ekstremaliąsias 
situacijas. GALILEO yra pirmoji pasaulinė 
palydovinės navigacijos ir padėties 
nustatymo infrastruktūra, sukurta specialiai 
civiliniams tikslams Europoje ir pasaulyje , 
kuri gali būti naudojama kitose srityse, 
pvz., ekstremaliųjų situacijų valdymo, 
įskaitant ankstyvojo perspėjimo veiklą. 
Viena iš svarbių GALILEO paslaugų bus 
ekstremaliųjų situacijų valdymo paslauga, 
kurią teikiant siunčiami signalai ir 
perspėjama apie gamtines nelaimes ar kitas 
ekstremaliąsias situacijas tam tikrose 
vietose. Valstybės narės turėtų turėti 
galimybę naudotis šia paslauga. Jeigu jos 
nusprendžia ja naudotis, sistemai patvirtinti 
jos turėtų nustatyti, kurioms nacionalinėms 
valdžios institucijoms leidžiama naudotis 
ta ekstremaliųjų situacijų valdymo 
paslauga, ir pranešti apie jas Komisijai;

(9) taikant Sąjungos mechanizmą 
turėtų būti naudojamasi Sąjungos kosmoso 
infrastruktūra, pvz., Europos Žemės 
stebėjimo programa („Copernicus“), 
GALILEO, informuotumo apie padėtį 
kosmose sistema ir vyriausybiniu 
palydoviniu ryšiu (GOVSATCOM), – tai 
svarbios Sąjungos lygmens priemonės, 
skirtos reaguoti į vidaus ir išorės 
ekstremaliąsias situacijas. Naudodamasis 
„Copernicus“ ekstremaliųjų situacijų 
valdymo sistemomis, RNKC gauna paramą 
įvairiais ekstremaliųjų situacijų etapais – 
nuo ankstyvojo perspėjimo ir prevencijos 
iki nelaimių ir atsigavimo po jų. 
GOVSATCOM turi suteikti saugius 
palydovinio ryšio pajėgumus, specialiai 
pritaikytus vyriausybių naudotojų 
poreikiams valdant ekstremaliąsias 
situacijas. GALILEO yra pirmoji pasaulinė 
palydovinės navigacijos ir padėties 
nustatymo infrastruktūra, sukurta specialiai 
civiliniams tikslams Europoje ir pasaulyje , 
kuri gali būti naudojama kitose srityse, 
pvz., ekstremaliųjų situacijų valdymo, 
įskaitant ankstyvojo perspėjimo veiklą. 
Viena iš svarbių GALILEO paslaugų bus 
ekstremaliųjų situacijų valdymo paslauga, 
kurią teikiant siunčiami signalai ir 
perspėjama apie gamtines nelaimes ar kitas 
ekstremaliąsias situacijas tam tikrose 
vietose. Atsižvelgiant į sistemos galimybes 
gelbėjant gyvybes ir palengvinant 
ekstremaliųjų situacijų valdymo 
koordinavimą, valstybės narės turėtų būti 
skatinamos naudotis šia paslauga. Jeigu jos 
nusprendžia ja naudotis, sistemai patvirtinti 
jos turėtų nustatyti, kurioms nacionalinėms 
valdžios institucijoms leidžiama naudotis 
ta ekstremaliųjų situacijų valdymo 
paslauga, ir pranešti apie jas Komisijai;
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Sąjungos mechanizmas ir 
„rescEU“ turėtų būti kuriami siekiant 
veiksmingai reaguoti į įvairias 
ekstremaliąsias situacijas, kurių daugumą 
lemia klimato kaita. Pastaraisiais metais 
gaivalinių nelaimių dažnumas ir 
intensyvumas Sąjungoje ir už jos ribų 
padidėjo, taip pat ir tose vietovėse, kuriose 
jų anksčiau nepasitaikydavo. Todėl 
būtina, kad Sąjungos mechanizmas 
apimtų pakankamus pajėgumus, siekiant 
reaguoti į dažnėjančias gaivalines 
nelaimes, pavyzdžiui, miškų gaisrus ir 
potvynius;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

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 

(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 ir tinkamai pagrįstų 
priežasčių dislokuoti per patikimus tokių 
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humanitarinės pagalbos centrai tinklus; centrų kaip JT humanitarinės pagalbos 
centrai tinklus. Rezervas „rescEU“ turėtų 
padėti padidinti nacionalinių logistikos 
centrų sąveiką, kad būtų lengviau 
užtikrinti veiksmingesnį operatyvinį 
atsaką, sustiprinti regioninius pajėgumus 
ir prisidėti prie ilgalaikio tikslo užtikrinti 
kuo didesnį lankstumą ir gebėjimą 
reaguoti į įvairių rūšių nelaimes, 
neapsiribojant dabartine pandemija. 
Pasinaudodamas savo glaudžiu 
bendradarbiavimu su valstybių narių 
valdžios institucijomis, Sąjungos 
mechanizmas turėtų padėti rinkti 
informaciją apie valstybių narių, kuriose 
įsikūrę centrai, turimus nacionalinius 
pajėgumus ir įvertinti nacionalinių krizių 
valdymo sistemų ir civilinės saugos 
institucijų pasirengimą, kad būtų galima 
pateikti specialias konkrečioms šalims 
skirtas rekomendacijas dėl tolesnio jų 
gerinimo;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) atsižvelgiant į bendrai sutartą 
solidarumo vertybę, Sąjungai tenka 
pagrindinis vaidmuo spartinti pažangą 
siekiant teisingo ir visuotinio kokybiškų 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
tikslo, kuriuo grindžiama Sąjungos 
politika civilinės saugos srityje;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į tai, kad pagal 
Sąjungos mechanizmą dislokuojant 

(16) atsižvelgiant į tai, kad pagal 
Sąjungos mechanizmą dislokuojant 
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reagavimo operacijoms skirtus „rescEU“ 
pajėgumus ir taip užtikrinant, kad 
ekstremaliosiose situacijose atsidūrusiems 
žmonėms būtų suteikta veiksminga ir greita 
pagalba, sukuriama didelė Sąjungos 
dalyvavimo pridėtinė vertė, turėtų būti 
nustatyti papildomi įpareigojimai užtikrinti 
matomumą, kad Sąjungos veikla būtų 
pastebima;

reagavimo operacijoms skirtus „rescEU“ 
pajėgumus ir taip užtikrinant, kad 
ekstremaliosiose situacijose atsidūrusiems 
žmonėms būtų suteikta veiksminga ir greita 
pagalba, sukuriama didelė Sąjungos 
dalyvavimo pridėtinė vertė, turėtų būti 
nustatyti papildomi įpareigojimai užtikrinti 
matomumą, kad Sąjungos piliečiams būtų 
teikiama informacija ir taip pat, kad 
Sąjungos veikla būtų pastebima. 
Nacionalinės valdžios institucijos turėtų 
gauti Komisijos komunikacijos gaires dėl 
kiekvienos konkrečios intervencijos 
siekiant užtikrinti, kad Sąjungos vaidmuo 
būtų tinkamai viešinamas;

Pakeitimas13

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant didinti lankstumą ir 
užtikrinti optimalų biudžeto vykdymą, kaip 
biudžeto vykdymo metodas turėtų būti 
įtrauktas netiesioginis valdymas;

(17) siekiant didinti lankstumą ir 
užtikrinti optimalų biudžeto įgyvendinimą, 
šiame sprendime kaip naudotinas biudžeto 
vykdymo metodas turėtų būti numatytas 
netiesioginis valdymas tik tais atvejais, kai 
tai pateisinama dėl atitinkamo veiksmo 
pobūdžio ir turinio;

Pagrindimas

Kai įmanoma, pirmenybė turėtų būti teikiama Komisijos, įskaitant Sąjungos delegacijas, 
vykdomam tiesioginiam valdymui. Netiesioginis valdymas turėtų būti taikomas tik tada, kai 
galima aiškiai įrodyti, kad tai yra veiksmingesnis ir efektyvesnis tokio pobūdžio veiksmo 
įgyvendinimo būdas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) pagal Europos Parlamento ir 
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Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/10461a (toliau – Finansinis 
reglamentas) 155 straipsnį subjektai, 
išvardyti to reglamento 62 straipsnio 1 
dalies c punkte ir šio sprendimo 25 
straipsnio 2 dalyje, turėtų kasmet vykdyti 
savo ataskaitų teikimo prievoles. Tiems 
subjektams taikomi ataskaitų teikimo 
reikalavimai nustatyti Finansinio 
reglamento 130 straipsnio 3 dalyje 
nurodytame susitarime dėl tikrinimo;
____________________
1a 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).

Pagrindimas

Kadangi netiesioginis valdymas yra naujas įgyvendinimo būdas pagal SCSM, svarbu 
prisiminti netiesioginio valdymo būdu veikiančių subjektų prievoles teikti ataskaitas, kaip 
nustatyta Finansinio reglamento 155 straipsnyje.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) kad būtų skatinamas nuspėjamumas 
ir ilgalaikis veiksmingumas, 
įgyvendindama Sprendimą 
Nr. 1313/2013/ES Komisija turėtų priimti 
metines arba daugiametes darbo 
programas, kuriose būtų nurodomi 
planuojami asignavimai. Tai turėtų padėti 

(18) kad būtų skatinamas nuspėjamumas 
ir ilgalaikis veiksmingumas, 
įgyvendindama Sprendimą 
Nr. 1313/2013/ES Komisija, 
pasikonsultavusi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais ir 
institucijomis, turėtų priimti metines ir 
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Sąjungai lanksčiau vykdyti biudžetą ir taip 
užtikrinti, kad prevencijos ir pasirengimo 
veiksmai būtų įgyvendinami veiksmingiau;

daugiametes darbo programas, kuriose būtų 
nurodomi planuojami asignavimai. Tai 
turėtų padėti Sąjungai lanksčiau vykdyti 
biudžetą ir taip užtikrinti, kad prevencijos 
ir pasirengimo veiksmai būtų įgyvendinami 
veiksmingiau;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) papildomų strateginių Sąjungos 
rezervų ir su krize susijusių produktų 
atsargų pagal programą „ES – sveikatos 
labui“ nustatymas ir valdymas turėtų 
papildyti „rescEU“ reagavimo pajėgumų 
rezervus;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Sąjungos mechanizmas taip pat 
turėtų sudaryti galimybę valstybėms 
narėms savanoriškai teikti papildomus 
įnašus;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) nors prevencijos ir pasirengimo 
priemonės yra labai svarbios siekiant 
užtikrinti didesnį Sąjungos atsparumą 
reaguojant į gamtines ir žmogaus sukeltas 
nelaimes, dėl šių nelaimių pobūdžio 
neįmanoma prognozuoti, ar jos įvyks, kada 

(23) nors prevencijos ir pasirengimo 
priemonės yra labai svarbios siekiant 
užtikrinti didesnį Sąjungos atsparumą 
reaguojant į gamtines ir žmogaus sukeltas 
nelaimes, dėl šių nelaimių pobūdžio 
neįmanoma prognozuoti, ar jos įvyks, kada 
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ir kokiu mastu. Kaip parodė dabartinė 
COVID-19 krizė, finansiniai ištekliai, 
kurių prašoma tinkamam atsakui užtikrinti, 
įvairiais metais gali labai skirtis ir turėtų 
būti skiriami nedelsiant. Derinant 
nuspėjamumo principą su poreikiu greitai 
reaguoti į naujus poreikius reikia koreguoti 
finansinį programų įgyvendinimą. Todėl, 
papildant tai, kas nurodyta Finansinio 
reglamento 12 straipsnio 4 dalyje, tikslinga 
leisti nepanaudotus asignavimus perkelti 
tik į kitus metus ir skirti juos tik reagavimo 
veiksmams;

ir kokiu mastu. Kaip parodė dabartinė 
COVID-19 krizė, finansiniai ištekliai, 
kurių prašoma tinkamam atsakui užtikrinti, 
įvairiais metais gali labai skirtis ir turėtų 
būti skiriami nedelsiant. Derinant 
nuspėjamumo principą su poreikiu greitai 
reaguoti į naujus poreikius reikia koreguoti 
finansinį programų įgyvendinimą. Todėl, 
papildant tai, kas nurodyta Finansinio 
reglamento 12 straipsnio 4 dalyje, tikslinga 
leisti nepanaudotus asignavimus perkelti 
tik į kitus metus ir skirti juos prevencijos, 
pasirengimo ir reagavimo veiksmams;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Sprendimo Nr. 1313/2013/ES I 
priedo nuostatos nėra pakankamai 
lanksčios, kad Sąjunga galėtų tinkamai 
koreguoti investicijas į prevenciją, 
pasirengimą ir reagavimą, todėl jis 
išbraukiamas. Pagal jį investicijų, skirtinų 
įvairiems nelaimių rizikos valdymo ciklo 
etapams, lygis turi būti nustatytas iš 
anksto. Dėl tokio lankstumo nebuvimo 
Sąjunga negali tinkamai reaguoti į 
nenuspėjamą nelaimių pobūdį;

Išbraukta.

Pagrindimas

Teisės aktų leidėjai turėtų stebėti santykinį finansavimo paskirstymą pagal ramsčius 
(prevencija, pasirengimas ir reagavimas). Pakankamas lankstumas užtikrinamas suteikiant 
galimybę iš dalies keisti priedą priimant deleguotąjį aktą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
4 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 4 straipsnyje įterpiamas šis 
punktas:
4a. Sąjungos atsparumo nelaimėms tikslai 
– tikslai, kuriais nustatomi prevencijos ir 
pasirengimo veiksmai siekiant užtikrinti 
Sąjungos ir jos valstybių narių reagavimo 
į nelaimes pajėgumus, kartu 
garantuojant, kad vidaus rinka tinkamai 
veiktų tais atvejais, kai nelaimė arba krizė 
gali turėti neigiamų tarpvalstybinių 
padarinių.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.  Komisija nustato Sąjungos 
atsparumo nelaimėms didinimo tikslus 
prevencijos ir pasirengimo veiksmams 
remti. Atsparumo nelaimėms didinimo 
tikslais užtikrinamas bendras atskaitos 
taškas, kuriuo remiantis, įvykus didelį 
grandininį poveikį turinčiai nelaimei, 
išsaugomos ypatingos svarbos visuomenės 
funkcijos ir užtikrinamas vidaus rinkos 
veikimas. Šie tikslai grindžiami į ateitį 
orientuotais scenarijais, kuriuose, be kita 
ko, atsižvelgiama į klimato kaitos poveikį 
nelaimių rizikai, praeities įvykių duomenis 
ir tarpsektorinę poveikio analizę, ypatingą 
dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims.

5. Komisija nustato Sąjungos 
atsparumo nelaimėms didinimo tikslus 
prevencijos ir pasirengimo veiksmams 
remti. Atsparumo nelaimėms didinimo 
tikslais užtikrinamas bendras atskaitos 
taškas, kuriuo remiantis, įvykus didelį 
grandininį poveikį turinčiai nelaimei, 
išsaugomos ypatingos svarbos visuomenės 
funkcijos ir užtikrinamas vidaus rinkos 
veikimas. Šie tikslai grindžiami į ateitį 
orientuotais scenarijais, kuriuose, be kita 
ko, atsižvelgiama į klimato kaitos ir 
biologinės įvairovės nykimo poveikį 
nelaimių rizikai, praeities įvykių duomenis, 
tarpsektorinę poveikio analizę ir ilgalaikio 
socialinio poveikio nukentėjusiems 
regionams analizę, ypatingą dėmesį 
skiriant pažeidžiamiems asmenims. 
Rengdama atsparumo nelaimėms tikslus, 
Komisija ypatingą dėmesį skiria 
pasikartojančioms nelaimėms, nuo kurių 
nukenčia valstybių narių regionai, ir 
siūlo, kad nacionalinės valdžios 
institucijos imtųsi konkrečių priemonių, 
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įskaitant tas, kurios turi būti įgyvendintos 
naudojant ES lėšas, kad būtų sustiprintas 
atsparumas krizėms.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
7 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reagavimo į nelaimes koordinavimo 
centras visų pirma tikruoju laiku 
koordinuoja, stebi ir remia reagavimo į 
ekstremaliąsias situacijas veiksmus 
Sąjungos lygmeniu. Reagavimo į nelaimes 
koordinavimo centras glaudžiai 
bendradarbiauja su nacionalinėmis krizių 
valdymo sistemomis, civilinės saugos 
institucijomis ir atitinkamomis Sąjungos 
įstaigomis.

Reagavimo į nelaimes koordinavimo 
centras visų pirma tikruoju laiku 
koordinuoja, stebi ir remia reagavimo į 
ekstremaliąsias situacijas veiksmus 
Sąjungos lygmeniu. Reagavimo į nelaimes 
koordinavimo centras glaudžiai 
bendradarbiauja su nacionalinėmis krizių 
valdymo sistemomis, civilinės saugos 
institucijomis, bendruomenių lygmens 
savanorių grupėmis ir atitinkamomis 
Sąjungos įstaigomis.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
8 straipsnio c punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– teikti techninę mokymo pagalbą vietos 
bendruomenėms siekiant stiprinti jų 
pajėgumus, skirtus pirmam nerememiam 
reagavimui į krizę;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktuose, 
priimtuose pagal 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą, apibrėžia, 
kokie pajėgumai sudaro „rescEU“, 
remdamasi 6 straipsnio 5 dalyje nurodytais 
atsparumo didinimo tikslais, 10 straipsnio 
1 dalyje nurodytu scenarijų rengimu ir 
atsižvelgdama į nustatytą ir naują riziką, 
bendrus pajėgumus ir trūkumus Sąjungos 
lygmeniu, visų pirma miškų gaisrų 
gesinimo iš oro, cheminių, biologinių, 
radiologinių ir branduolinių incidentų ir 
skubiosios medicininės pagalbos srityse.

2. Komisija įgyvendinimo aktuose, 
priimtuose pagal 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą, apibrėžia, 
kokie pajėgumai sudaro „rescEU“, 
remdamasi 6 straipsnio 5 dalyje nurodytais 
atsparumo didinimo tikslais, 10 straipsnio 
1 dalyje nurodytu scenarijų rengimu ir 
atsižvelgdama į nustatytą ir naują riziką, 
bendrus pajėgumus ir trūkumus Sąjungos 
lygmeniu, visų pirma miškų gaisrų 
gesinimo iš oro, seisminių, cheminių, 
biologinių, radiologinių ir branduolinių 
incidentų ir skubiosios medicininės 
pagalbos srityse. Komisija reguliariai 
atnaujina informaciją apie „rescEU“ 
pajėgumų skaičių ir klasifikavimą ir 
sudaro sąlygas kitoms Sąjungos 
institucijoms tiesiogiai su ja susipažinti.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiek tai susiję su pajėgumais, skirtais 
įveikti ekstremalioms medicinos 
situacijoms, pavyzdžiui, strateginiu 
atsargų kaupimu ir skubios medicinos 
pagalbos komandomis, Komisija 
užtikrina, kad jie būtų koordinuojami ir 
įgyvendintų sąveiką su kitomis 
atitinkamomis Sąjungos programomis, 
visų pirma su programa „ES – sveikatos 
labui“, siekiant užtikrinti nuoseklų 
reagavimą ir išvengti veiklos dubliavimo, 
taip galbūt sutaupant lėšų.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis
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Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija arba valstybės narės „rescEU“ 
pajėgumus perka, nuomojasi arba juos 
įsigyja finansinės nuomos būdu ir (arba) 
pagal kitas sutartis. Siekdama kaupti ir 
paskirstyti atsargas arba teikti paslaugas 
valstybėms narėms, Komisija gali pirkti, 
nuomotis arba finansinės nuomos būdu ar 
pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ 
pajėgumų. Tai daroma taikant viešųjų 
pirkimų procedūras ir laikantis Sąjungos 
finansinių taisyklių. Jei valstybės narės 
perka, nuomojasi arba finansinės nuomos 
būdu ar pagal kitas sutartis įsigyja 
„rescEU“ pajėgumų, Komisija gali skirti 
valstybėms narėms tiesiogines dotacijas 
nerengdama kvietimų teikti pasiūlymus.

Komisija arba valstybės narės „rescEU“ 
pajėgumus perka, nuomojasi arba juos 
įsigyja finansinės nuomos būdu ir (arba) 
pagal kitas sutartis. Siekdama kaupti ir 
paskirstyti aukštos kokybės atsargas arba 
teikti paslaugas valstybėms narėms, 
Komisija gali pirkti, nuomotis arba 
finansinės nuomos būdu ar pagal kitas 
sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumų. Tai 
daroma taikant viešųjų pirkimų procedūras 
ir laikantis Sąjungos finansinių taisyklių. 
Jei valstybės narės perka, nuomojasi arba 
finansinės nuomos būdu ar pagal kitas 
sutartis įsigyja „rescEU“ pajėgumų, 
Komisija gali skirti valstybėms narėms 
tiesiogines dotacijas nerengdama kvietimų 
teikti pasiūlymus.

Pagrindimas

COVID-19 krizė aiškiai parodė, kad svarbu patikrinti bet kokių medicinos reikmenų ir 
įrangos, ypač jei jie įsigyti už Sąjungos ribų, kokybę.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių pirktų, nuomotų arba 
finansinės nuomos būdu ar pagal kitas 
sutartis įsigytų „rescEU“ pajėgumų buvimo 
vieta yra tose valstybėse narėse. Siekiant 
didinti Sąjungos atsparumą, Komisijos 
nupirkti, išsinuomoti arba finansinės 
nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti 
„rescEU“ pajėgumai turi būti iš anksto 
strategiškai išdėstyti Sąjungoje. 
Konsultuojantis su valstybėmis narėmis 

Valstybių narių pirktų, nuomotų arba 
finansinės nuomos būdu ar pagal kitas 
sutartis įsigytų „rescEU“ pajėgumų buvimo 
vieta yra tose valstybėse narėse. Siekiant 
didinti Sąjungos atsparumą, Komisijos 
nupirkti, išsinuomoti arba finansinės 
nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti 
„rescEU“ pajėgumai turi būti iš anksto 
strategiškai išdėstyti Sąjungoje. 
Konsultuojantis su valstybėmis narėmis ir 
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Komisijos nupirkti, išsinuomoti arba 
finansinės nuomos būdu ar pagal kitas 
sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumai taip pat 
gali būti išdėstyti trečiosiose valstybėse per 
patikimus atitinkamų tarptautinių 
organizacijų valdomus tinklus.“;

Europos Parlamentu Komisijos nupirkti, 
išsinuomoti arba finansinės nuomos būdu 
ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ 
pajėgumai taip pat gali būti išdėstyti 
trečiosiose valstybėse per patikimus 
atitinkamų tarptautinių organizacijų 
valdomus tinklus.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 10 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„rescEU“ pajėgumai gali būti dislokuojami 
už Sąjungos ribų laikantis šio straipsnio 6–
9 dalių.

„rescEU“ pajėgumai gali būti dislokuojami 
už Sąjungos ribų laikantis šio straipsnio 6–
9 dalių. Komisija turi nustatyti konkrečias 
nuostatas, kuriomis būtų užtikrinta 
atskaitomybė ir teisingas „rescEU“ 
pajėgumų naudojimas trečiosiose šalyse, 
taip pat prieigos suteikimas Sąjungos 
kontroliuojantiesiems pareigūnams. 
Sąjungos mechanizmo matomumas 
trečiosiose šalyse užtikrinamas 
vadovaujantis šio sprendimo 20a 
straipsnio 1 ir 2 dalimi.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto d papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 5 ir 6 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 5 ir 6 dalys išbraukiamos; d) 5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

5. Komisija peržiūri I priede 
nustatytą suskirstymą atsižvelgdama į 
34 straipsnio 3 dalyje nurodyto vertinimo 
rezultatus. Jei būtina, atsižvelgiant į 
netikėtus įvykius, darančius poveikį 
biudžeto vykdymui, arba į „rescEU“ 
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pajėgumų sukūrimą, Komisijai pagal 30 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš 
dalies keičiamas I priedas, kad kiekvienas 
I priede nurodytas dydis būtų 
pakoreguotas daugiau kaip 10 
procentinių punktų. Be to, Komisija 
raginama rengti visų pasiūlymų iš dalies 
keisti I priedą poveikio vertinimus ir šiuo 
klausimu konsultuotis su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais.
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 
priede nurodytas dydis būtų pakoreguotas 
daugiau kaip 10 procentinių punktų, 
neviršijant turimų biudžeto asignavimų ir 
laikantis 31 straipsnyje numatytos 
tvarkos.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto d a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) 19 straipsnis papildomas 6a 
dalimi:
6a. Numatytus metinius asignavimus 
tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba, 
nepažeisdami Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. .../..., kuriuo nustatoma 
2021–2027 m. daugiametė finansinė 
programa, ir 2020 m. ... ... Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento [dėl ERI] 2 straipsnyje 
nurodytos priemonės pagal šį sprendimą 
įgyvendinamos panaudojant to reglamento 
3 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktyje 
nurodytas sumas, laikantis jo 4 straipsnio 
4 ir 8 dalių reikalavimų.

Reglamento [dėl ERI] 2 straipsnyje 
nurodytos priemonės pagal šį sprendimą 
įgyvendinamos panaudojant to reglamento 
3 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktyje 
nurodytą 2 187 620 000 EUR sumą 
einamosiomis kainomis, laikantis jo 4 
straipsnio 4 ir 8 dalių reikalavimų.

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir skaidrumo, pageidautina SCSM teisiniame pagrinde nurodyti tikslią 
sumą, kuri turi būti numatyta SCSM pagal Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
20a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užtikrinamas tinkamas bet kurios pagal šį 
sprendimą teikiamos pagalbos arba 
finansavimo matomumas. Visų pirma 
valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
viešą komunikaciją apie operacijas, 
finansuojamas pagal Sąjungos 
mechanizmą:

Užtikrinamas tinkamas bet kurios pagal šį 
sprendimą teikiamos pagalbos arba 
finansavimo matomumas, vadovaujantis 
konkrečiomis Komisijos parengtomis 
gairėmis dėl konkrečių intervencijų. Visų 
pirma valstybės narės užtikrina, kad 
vykdant viešą komunikaciją apie 
operacijas, finansuojamas pagal Sąjungos 
mechanizmą:

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
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25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija teikia Sąjungos finansinę 
paramą laikydamasi Finansinio 
reglamento tiesioginio valdymo arba 
netiesioginio valdymo su Finansinio 
reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodytomis įstaigomis būdu.

2. 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 papildomas 
šis sprendimas, nustatant pagal Sąjungos 
mechanizmą vykdomus veiksmus, kurie 
gali būti įgyvendinami taikant netiesioginį 
valdymą.

Pagrindimas

Kai įmanoma, pirmenybė turėtų būti teikiama Komisijos, įskaitant Sąjungos delegacijas, 
vykdomam tiesioginiam valdymui. Netiesioginis valdymas turėtų būti taikomas tik tada, kai 
galima aiškiai įrodyti, kad tai yra veiksmingesnis ir efektyvesnis tokio pobūdžio veiksmo 
įgyvendinimo būdas.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Be to, kas nustatyta Finansinio 
reglamento 12 straipsnio 4 dalyje, 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, 
kurie nebuvo panaudoti iki finansinių 
metų, kuriems jie buvo įtraukti į metinį 
biudžetą, pabaigos, automatiškai 
perkeliami ir gali būti priskiriami 
įsipareigojimams bei išmokami iki kitų 

5. Be to, kas nustatyta Finansinio 
reglamento 12 straipsnio 4 dalyje, 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, 
kurie nebuvo panaudoti iki finansinių 
metų, kuriems jie buvo įtraukti į metinį 
biudžetą, pabaigos, automatiškai 
perkeliami ir gali būti priskiriami 
įsipareigojimams bei išmokami iki kitų 
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metų gruodžio 31 d. Perkelti asignavimai 
naudojami tik reagavimo veiksmams. 
Perkelti asignavimai kitais finansiniais 
metais naudojami pirmiausia.

metų gruodžio 31 d. Perkelti asignavimai 
naudojami prevencijos, pasirengimo ir 
reagavimo veiksmams. Perkelti 
asignavimai kitais finansiniais metais 
naudojami pirmiausia.

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 6 straipsnio 5 dalyje ir 21 straipsnio 
3 dalies antroje pastraipoje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami iki 2027 m. gruodžio 
31 d.

2. 6 straipsnio 5 dalyje, 19 straipsnio 
5 ir 6 dalyse, 21 straipsnio 3 dalies antroje 
pastraipoje ir 25 straipsnio 2 dalyje 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami iki 2027 m. 
gruodžio 31 d.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 23 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23) I priedas išbraukiamas; Išbraukta.

Pagrindimas

Teisės aktų leidėjai turėtų stebėti santykinį finansavimo paskirstymą pagal ramsčius 
(prevencija, pasirengimas ir reagavimas). Pakankamas lankstumas užtikrinamas suteikiant 
galimybę iš dalies keisti priedą priimant deleguotąjį aktą.
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