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TRUMPAS PAGRINDIMAS

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

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

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

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

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 4
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Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 6

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

-1) 16 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

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

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

Pakeitimas 7

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(2a) 23 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

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

2. Sąjungos finansinės paramos suma 
Europos civilinės saugos rezervui iš anksto 
skirtiems pajėgumams neviršija 75 % 
pajėgumų eksploatavimo išlaidų, įskaitant 
transportą, įvykus arba gresiant nelaimei 
Sąjungoje arba už jos ribų.
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Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) 23 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Pagrindimas

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