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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 būtų 
proporcingas šio tikslingo persvarstymo paskirčiai ir taikymo sričiai. Jis mano, kad 
atsižvelgiant į tai, jog pagal dabartinį mechanizmą COVID-19 krizės metu netenkinami 
valstybių narių pagalbos poreikiai ir skiriamas papildomas finansavimas 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“, 



PE653.873v01-00 4/10 PA\1208138LT.docx

LT

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 
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
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 padidinti lankstumą ir 
pasiekti optimalų biudžeto vykdymą, 
šiame sprendime kaip naudotinas biudžeto 
vykdymo metodas turėtų būti numatytas 
netiesioginis valdymas tik tais atvejais, kai 
tai pateisinama dėl atitinkamo veiksmo 
pobūdžio ir turinio;

Or. en

Pagrindimas

Kai įmanoma, pirmenybė turėtų būti teikiama Komisijos, įskaitant Sąjungos delegacijas, 
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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 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) pagal Europos Parlamento ir 
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).

Or. en

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.
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Pakeitimas 3

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.

Or. en

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 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis
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 

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 
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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.

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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 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“ 
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.
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 
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daugiau kaip 10 procentinių punktų, 
neviršijant turimų biudžeto asignavimų ir 
laikantis 31 straipsnyje numatytos 
tvarkos.“

Or. en

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 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) 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.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 13 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 a straipsnio (naujas) 1 dalis
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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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 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 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.

Or. en



PE653.873v01-00 10/10 PA\1208138LT.docx

LT

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 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 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.;

Or. en

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23) I priedas išbraukiamas; Išbraukta.

Or. en

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.


