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Pakeitimas 11
Eero Heinäluoma

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 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. Pačioms 
valstybėms narėms tenka pagrindinė 
atsakomybė už savo gelbėjimo pajėgumų 
ir pasirengimo gerinimą, o Komisijos 
veiksmais šios pastangos remiamos ir 
papildomos. Komisijos kompetencija 
neturėtų būti išplėsta tam, kad apimtų 
užduotis, susijusias su nacionaliniu 
pasirengimu;

Or. fi

Pakeitimas 12
Erik Bergkvist

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 veiksmingą pasirengimą ir 
reagavimą, kai valstybių narių pajėgumų 
nepakanka;
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Or. en

Pakeitimas 13
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) precedento neturinti kovos su 
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;

(3) precedento neturinti kovos su 
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, 
pasirodė, kad Sąjunga ir valstybės narės 
yra nepakankamai pasirengusios didelio 
masto pandemijai. Todėl labai svarbu 
sustiprinti „rescEU“;

Or. en

Pakeitimas 14
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) be to, atsižvelgiant į tai, kad 
pastaraisiais metais labai padaugėjo 
gamtinių nelaimių ir padidėjo jų mastas, 
ir į tai, kad ateityje nelaimės pasidarys dar 
ekstremalesnės ir sudėtingesnės, 
pavyzdžiui, kaip COVID-19 ekstremalioji 
sveikatos situacija, o jų padariniai visame 
pasaulyje bus didelio masto ir truks ilgiau, 
vis svarbesnis tampa Sąjungos lygmens 
kolektyvinis ir koordinuotas atsakas 
nelaimių valdymo srityje. Tam reikia, kad 
Sąjunga integruotų valstybių narių 
veiksmus civilinės saugos srityje ir 



AM\1210322LT.docx 5/33 PE655.689v01-00

LT

palengvintų jų koordinavimą, sukurdama 
geresnę sąveiką su šioje srityje 
veikiančiais regioniniais ir vietos 
subjektais bei organizuotomis savanorių 
organizacijomis, kad sustiprintų didelių 
nelaimių ir ekstremaliųjų situacijų 
prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo į jas sistemų veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 15
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) po COVID-19 protrūkio ir 
atsižvelgiant į poreikį stiprinti Sąjungos 
reagavimo pajėgumus sveikatos ir 
civilinės saugos srityse, „rescEU“ turėtų 
būti gerokai sustiprintas, kad pagerėtų jo 
veiklos rezultatai pagal kiekvieną iš šių 
trijų ramsčių: prevencijos, pasirengimo ir 
reagavimo;

Or. en

Pakeitimas 16
Eero Heinäluoma

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. 
Mechanizmas turėtų būti taikomas didelio 
masto tarpvalstybinėms krizėms, 
pavyzdžiui, dabartinei koronaviruso 
pandemijai ir panašioms situacijoms, 
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labiau tikėtinoms gaivalinėms nelaimėms 
ir toms nelaimėms, kurios daro didesnį 
poveikį dėl klimato kaitos, kitoms krizėms, 
kurios kyla dėl ekstremalių oro sąlygų, ir 
pramoninėms avarijoms. Valstybių narių 
solidarumas yra būtinas didelio masto 
krizinėse situacijose, kai vienos valstybės 
narės išteklių nepakanka;

Or. fi

Pakeitimas 17
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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 papildo 
atsparumo nelaimėms principo 
integravimą į visas Sąjungos politikos 
sritis ir fondus, o ne jį pakeičia;

Or. en

Pakeitimas 18
Victor Negrescu

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 
ir numatyti nuolatinių bendrų Europos 
skubios medicininės pagalbos padalinių, 
kurių pavadinimas būtų ES mėlynasis 
medicinos korpusas, įsteigimą;
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Or. en

Pakeitimas 19
Elisabetta Gualmini

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 ir 
pagrindiniais ekonominės veiklos 
vykdytojais, taip pat regionų ir vietos 
valdžios institucijomis, kurios yra 
svarbiausi nelaimių valdymo ciklo 
subjektai, 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;

Or. en

Pakeitimas 20
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(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 ir 
pagrindiniais ekonominės veiklos 
vykdytojais, apimančiais šioje srityje 
veikiančias trečiojo sektoriaus ir 
savanorių organizacijas, 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;

Or. it

Pakeitimas 21
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Moritz Körner, Martin Hojsík

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 

(6) kad pagerintų prevencijos ir 
pasirengimo planavimą, Sąjunga, glaudžiai 
bendradarbiaudama su atitinkamomis 
mokslininkų bendruomenėmis ir 
pagrindiniais ekonominės veiklos 
vykdytojais, 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 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 22
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) vykdant ekstremaliųjų situacijų ir 
krizių valdymą pirmenybė teikiama pagal 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmą 
numatytų priemonių integravimui į 
operacinius reagavimo į ekstremaliąsias 
situacijas planus ir programas, jau 
parengtus nacionaliniu, regioniniu ir 
vietos lygmenimis. Todėl Sąjungos 
mechanizmas turėtų vykdyti veiklą 
koordinuodamas veiksmus su įvairiais 
vietos veiklos vykdytojais, visų pirma su 
regionais, gerinant sąveiką su įvairiomis 
institucijomis ir vietoje veiklą vykdančiais 
subjektais, su šioje srityje veikiančiomis 
savanorių organizacijomis ir mokslininkų 
bendruomenės atstovais, kurie labai 
prisideda prie valdymo prieš 
ekstremaliąsias situacijas ir po jų. Jei yra 
parengti vietiniai reagavimo į nelaimes 
planai, juose galima nustatyti, kokių 
žmogiškųjų ir fizinių išteklių reikia 
ekstremaliosioms situacijoms įveikti, ir 
apibrėžti atsakomybę, veiksmus ir 
organizacinį koordinavimą regioniniu 
lygmeniu;
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Or. it

Pakeitimas 23
Clotilde Armand, Moritz Körner, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, 
Valérie Hayer

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) siekiant užtikrinti veiksmingą 
nelaimių prevenciją, 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 
regionų ypatumams, kaip antai seisminis 
aktyvumas, dažni potvyniai ar miškų 
gaisrai. Į tuos vertinimus taip pat turėtų 
būti įtrauktas tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo lygis, kad pagal 
Sąjungos mechanizmą būtų galima gauti 
išsamią informaciją apie vietoje turimus 
tikslingesnės intervencijos pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 24
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) siekiant nustatyti Sąjungos 
atsparumo nelaimėms tikslus, kuriais 
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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;

Or. it

Pakeitimas 25
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) įgyvendinant Sąjungos mechanizmą 
reikėtų ir toliau išnaudoti sąveiką su 
Europos programa dėl ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugos, o 
nustatant visos Sąjungos atsparumo 
didinimo tikslus turėtų būti atsižvelgiama į 
Sąjungos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų apsaugos ir atsparumo didinimo 
priemonę;

(7) įgyvendinant Sąjungos mechanizmą 
reikėtų ir toliau išnaudoti sąveiką su 
Europos programa dėl ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugos, o 
nustatant visos Sąjungos atsparumo 
didinimo tikslus turėtų būti atsižvelgiama į 
Sąjungos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų apsaugos ir atsparumo didinimo 
priemonę. Jeigu atliekant tinkamumo 
patikrą nustatoma, kad valstybei narei 
trūksta ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų arba tos infrastruktūros objektų 
kokybė yra nepakankama greitam 
pagalbos teikimui užtikrinti, ir jeigu 
paaiškėja, kad valstybė narė negali 
užtikrinti ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų kokybės, Sąjunga 
imasi veiksmų trūkstamiems 
infrastruktūros objektų elementams, pvz., 
greitkeliams, taisyti ir statyti;

Or. en

Pakeitimas 26
Victor Negrescu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) pagal programą „ES – sveikatos 
labui“ turėtų būti remiamas nuolatinių 
bendrų Europos skubios medicinos 
pagalbos padalinių, pavadintų ES 
mėlynuoju medicinos korpusu, kūrimas. 
Šį ES mėlynąjį medicinos korpusą turėtų 
sudaryti medicinos ir skubios pagalbos 
specialistai iš įvairių valstybių narių, o 
skubios medicinos pagalbos padaliniai 
turėtų būti atsakingi už paramos teikimą 
tarpvalstybinių ir visos Europos 
medicininių situacijų ar krizių atveju. 
Nauji nuolatiniai padaliniai turėtų remtis 
teigiamais sėkmingo savanoriško 
medicininio judumo, finansuojamo pagal 
ES civilinės saugos mechanizmą, 
rezultatais;

Or. en

Pakeitimas 27
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl sprendimo
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 

(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 
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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;

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 
išgelbėti gyvybes ir palengvinti 
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;

Or. en

Pakeitimas 28
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
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 

(9) taikant Sąjungos mechanizmą 
turėtų būti naudojamasi Sąjungos kosmoso 
infrastruktūra, pvz., Europos Žemės 
stebėjimo programa („Copernicus“), 
GALILEO ir vyriausybiniu palydoviniu 
ryšiu (GOVSATCOM), – tai svarbios 
Sąjungos lygmens priemonės, skirtos 
reaguoti į vidaus ir išorės ekstremaliąsias 
situacijas. Naudodamasis „Copernicus“ 
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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;

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. Su 
visomis šiomis programomis susijusiems 
veiksmams turėtų būti taikomas 
aukščiausias įmanomas privatumo 
apsaugos lygis ir Reglamentas 
(ES) 2016/679; 1a

_________________
1 a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Or. fi

Pakeitimas 29
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Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) klimato kaita parodė, kad 
Sąjungos mechanizmas ir „rescEU“ turi 
būti kuriami siekiant veiksmingai 
reaguoti į įvairias ekstremaliąsias 
situacijas. Pastaraisiais metais gaivalinių 
nelaimių dažnumas ir intensyvumas 
Sąjungoje ir už jos ribų padidėjo. 
Daugelis valstybių narių kasmet susiduria 
su pragaištingais miškų gaisrais, kurie 
sunaikina tūkstančius hektarų ir per 
kuriuos žūsta daug žmonių. Todėl būtina, 
kad Sąjungos mechanizmas turėtų 
pakankamus pajėgumus kovoti su miškų 
gaisrais ir kitomis gaivalinėmis 
nelaimėmis;

Or. en

Pakeitimas 30
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Sąjungos mechanizmas ir 
„rescEU“ turėtų būti kuriami taip, kad 
Sąjunga galėtų veiksmingai reaguoti į 
naujas ir precedento neturinčias 
ekstremaliąsias situacijas. Įvairios 
klimato kaitos sukeltos gaivalinės 
nelaimės, pavyzdžiui, miškų gaisrai ir 
potvyniai, taip pat tampa dažnesnės ir 
intensyvesnės tose vietovėse, kuriose jų 
anksčiau nebuvo. Todėl labai svarbu, kad 
Sąjungos mechanizmas taip pat turėtų 
tinkamus pajėgumus reaguoti į 
dažnėjančius gaivalinių nelaimių atvejus;
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Or. fi

Pakeitimas 31
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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 
humanitarinės pagalbos centrai tinklus;

(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. 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 padėties gerinimo rekomendacijas, 
pagrįstas surinktais duomenimis;

Or. en
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Pakeitimas 32
Eero Heinäluoma

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 
humanitarinės pagalbos centrai tinklus;

(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. 
Svarbu gerinti regionų gebėjimus. 
Gerinant gebėjimus taip pat reikėtų 
atkreipti dėmesį į ilgalaikį tikslą, kad jie 
būtų kuo lankstesni ir galėtų įvairiais 
būdais reaguoti į įvairių rūšių krizes ir 
nelaimes, o ne būtų nukreipti tik į 
dabartinę pandemiją;

Or. fi

Pakeitimas 33
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad Sąjunga turėtų pakankamų (10) kad Sąjunga turėtų pakankamų 
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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;

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. Rezervas 
„rescEU“ turėtų koordinuoti 
nacionalinius logistikos centrus ir didinti 
jų sąveiką, kad susidarius ekstremaliajai 
situacijai būtų lengviau operatyviai 
reaguoti. Tie pajėgumai turi būti iš anksto 
sutelkti Sąjungoje įsteigtuose logistikos 
centruose arba dėl strateginių ir tinkamai 
pagrįstų priežasčių dislokuoti per 
patikimus tokių centrų kaip JT 
humanitarinės pagalbos centrai tinklus;

Or. en

Pakeitimas 34
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) atsižvelgiant į bendrai sutartas 
solidarumo vertybes, Sąjungai tenka 
pagrindinis vaidmuo spartinti pažangą 
siekiant teisingos ir visuotinės kokybiškų 
sveikatos priežiūros paslaugų aprėpties 
tikslo, kuriuo grindžiama Sąjungos 
politika civilinės saugos srityje;

Or. en
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Pakeitimas 35
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) transporto paslaugos atlieka 
esminį vaidmenį vykdant pagrindines 
tarptautinės pagalbos operacijas. Todėl 
pagal Sąjungos logistikos sektoriaus 
taisykles turėtų būti užtikrintas kuo 
didesnis lankstumas ir gebėjimas reaguoti 
krizių atvejais. Kaip matyti per COVID-19 
pandemiją, vairuotojų trūkumas Sąjungos 
transporto sektoriuje ir kabotažo 
apribojimai yra didelė kliūtis skubiai 
pagalbai teikti. Todėl Komisija turėtų 
patikrinti, ar galiojantys Sąjungos 
logistikos sektoriaus teisės aktai atitinka 
pasirengimo krizėms ir reagavimo į krizes 
kriterijus, nustatyti nuostatas, kuriomis 
būtų sustabdyti apribojimai transporto 
sektoriuje gaivalinių ar žmogaus sukeltų 
nelaimių atveju, ir prireikus pasiūlyti 
galiojančių Sąjungos transporto 
sektoriaus teisės aktų pakeitimus;

Or. en

Pakeitimas 36
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į tai, kad pagal 
Sąjungos mechanizmą dislokuojant 
reagavimo operacijoms skirtus „rescEU“ 
pajėgumus ir taip užtikrinant, kad 
ekstremaliosiose situacijose atsidūrusiems 
žmonėms būtų suteikta veiksminga ir greita 
pagalba, sukuriama didelė Sąjungos 

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

dalyvavimo pridėtinė vertė, turėtų būti 
nustatyti papildomi įpareigojimai užtikrinti 
matomumą, kad Sąjungos veikla būtų 
pastebima. Nacionalinės valdžios 
institucijos turėtų gauti Komisijos 
komunikacijos gaires dėl kiekvienos 
konkrečios intervencijos siekiant 
užtikrinti, kad būtų tinkamai 
atstovaujama Sąjungos vaidmeniui;

Or. en

Pakeitimas 37
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 38
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant didinti lankstumą ir 
užtikrinti optimalų biudžeto vykdymą, kaip 

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

atsižvelgiant į numatytus papildomus 
išteklius, turėtų būti įsteigta ES agentūra, 
kuri būtų visiškai atsakinga už biudžeto 
vykdymą;

Or. en

Pakeitimas 39
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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 
Sąjungai lanksčiau vykdyti biudžetą ir taip 
užtikrinti, kad prevencijos ir pasirengimo 
veiksmai būtų įgyvendinami veiksmingiau;

(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 
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;

Or. en

Pakeitimas 40
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) didesnė pagrindinių Sąjungos 
subjektų kompetencija valdyti „rescEU“ 
pajėgumus, vadovauti viešųjų pirkimų 
procesui ir teikti rekomendacijas dėl 
konkrečių kiekių ir produktų, kurie turi 
būti laikomi geografiškai paskirstytuose 
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logistikos centruose, turėtų būti apibrėžta 
deleguotaisiais aktais;

Or. en

Pakeitimas 41
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 42
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Sąjungos mechanizmas pagal 
Europos kaimynystės politiką turėtų būti 
taikomas ir trečiosioms šalims;

Or. en

Pakeitimas 43
Victor Negrescu

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

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

Or. en

Pakeitimas 44
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel

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 
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;

(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 
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;

Or. en

Pakeitimas 45
Erik Bergkvist

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 46
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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

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 poveikį 
nelaimių rizikai, praeities įvykių duomenis 
ir tarpsektorinę poveikio analizę, ypatingą 
dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims. 
Rengdama atsparumo nelaimėms tikslus, 
Komisija ypatingą dėmesį skiria 
pasikartojančioms nelaimėms, nuo kurių 
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nukenčia valstybių narių regionai, ir 
nacionalinėms valdžios institucijoms siūlo 
konkrečias priemones, įskaitant tas, 
kurios turi būti įgyvendintos naudojant 
ES lėšas, kad būtų sustiprintas 
atsparumas krizėms.

Or. en

Pakeitimas 47
Elisabetta Gualmini

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

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 poveikį 
nelaimių rizikai, praeities įvykių duomenis, 
tarpsektorinę poveikio analizę ir ilgalaikio 
socialinio poveikio nukentėjusiems 
regionams analizę, ypatingą dėmesį 
skiriant pažeidžiamiems asmenims.

Or. it

Pakeitimas 48
Silvia Modig

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

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 
ir tarpsektorinę poveikio analizę, ypatingą 
dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims.

Or. fi

Pakeitimas 49
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

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.

Or. en
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Pakeitimas 50
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– teikti techninę mokymo pagalbą 
vietos bendruomenėms, kad būtų 
stiprinami jų pajėgumai, skirti pirmam 
nepriklausomam reagavimui į krizę;

Or. en

Pakeitimas 51
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiauja siekdamos gerinti 
tarpsektorinį atsparumo gamtinėms ir 
žmogaus sukeltoms nelaimėms, galinčioms 
turėti tarpvalstybinių padarinių, įskaitant 
neigiamus klimato kaitos padarinius, 
didinimo planavimą. Vykdant atsparumo 
didinimo planavimą, rengiami Sąjungos 
lygmens nelaimių prevencijos ir reagavimo 
į jas scenarijai, grindžiami 6 straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytais rizikos 
vertinimais ir 5 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodyta rizikos apžvalga, 6 straipsnio 1 
dalies c punkte nurodytu nelaimių rizikos 
valdymo planavimu, 6 straipsnio 1 dalies f 
punkte nurodytais dėl nelaimių patirtų 
nuostolių duomenimis, išteklių planavimu, 

1. Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiauja siekdamos gerinti 
tarpsektorinį atsparumo gamtinėms ir 
žmogaus sukeltoms nelaimėms, kurios 
galėtų turėti tarpvalstybinių padarinių, 
įskaitant neigiamus klimato kaitos 
padarinius, didinimo planavimą. Vykdant 
atsparumo didinimo planavimą, rengiami 
Sąjungos lygmens nelaimių prevencijos ir 
reagavimo į jas scenarijai, grindžiami 6 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytais 
rizikos vertinimais ir 5 straipsnio 1 dalies c 
punkte nurodyta rizikos apžvalga, 6 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytu 
nelaimių rizikos valdymo planavimu, 6 
straipsnio 1 dalies f punkte nurodytais dėl 
nelaimių patirtų nuostolių duomenimis, 
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reagavimo pajėgumų dislokavimo planais, 
ir tai daroma atsižvelgiant į 6 straipsnio 5 
dalyje nurodytus Sąjungos atsparumo 
nelaimėms didinimo tikslus.

išteklių planavimu, reagavimo pajėgumų 
dislokavimo planais, ir tai daroma 
atsižvelgiant į 6 straipsnio 5 dalyje 
nurodytus Sąjungos atsparumo nelaimėms 
didinimo tikslus.

Or. cs

Pakeitimas 52
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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

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 
atnaujins kitoms ES institucijoms 
tiesiogiai teikiamą informaciją apie 
„rescEU“ pajėgumų kiekį ir 
klasifikavimą.

Or. en

Pakeitimas 53
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis
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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 
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.“;

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 
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.

Or. en

Pakeitimas 54
Elisabetta Gualmini

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 
ekstremalioms medicinos situacijoms, 
pavyzdžiui, strateginiu atsargų kaupimu ir 
skubios medicinos pagalbos komandomis, 
Komisija užtikrina, kad būtų 
koordinuojama ir įgyvendinama sąveika 
su kitomis atitinkamomis ES 
programomis, visų pirma su programa 
„ES – sveikatos labui“, siekiant užtikrinti 
nuoseklų reagavimą ir išvengti veiklos 
dubliavimo, taip galbūt sutaupant lėšų.
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Or. en

Pakeitimas 55
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

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. Turi būti nustatytos konkrečios 
nuostatos, kuriomis būtų užtikrinta 
atskaitomybė ir teisingas „rescEU“ 
pajėgumų naudojimas trečiosiose šalyse, 
taip pat prieigos galimybė ES 
kontroliuojantiesiems pareigūnams. 
Sąjungos mechanizmo matomumas 
trečiosiose šalyse užtikrinamas pagal šio 
sprendimo 20a straipsnio 1 ir 2 dalis.“;

Or. en

Pakeitimas 56
Elisabetta Gualmini

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 tik dėl strateginių 
priežasčių ir tinkamai pagrįstais atvejais 
laikantis šio straipsnio 6–9 dalių.“;

Or. en
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Pakeitimas 57
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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:
Finansinio paketo paskirstymo Sąjungos 
mechanizmo įgyvendinimui procentinės 
dalys ir principai nustatomi atlikus 
poveikio vertinimą ir pasikonsultavus su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais.

Or. en

Pakeitimas 58
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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

Or. en

Pakeitimas 59
Elisabetta Gualmini
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
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 laikydamasi Finansinio reglamento 
tiesioginio valdymo būdu ir įsteigia ES 
agentūrą, kuri būtų atsakinga už paskirto 
biudžeto vykdymą ir įgyvendinimą. 
Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais papildomas šis sprendimas, 
nustatant ES agentūros vykdomus 
veiksmus ir įgyvendinamą veiklą.

Or. en

Pakeitimas 60
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

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 
metų gruodžio 31 d. Perkelti asignavimai 
naudojami tik reagavimo veiksmams. 
Perkelti asignavimai kitais finansiniais 
metais naudojami pirmiausia.

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

Or. en
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