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Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Vystymosi komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę Jūsų 
komitetui. Savo 2020 m. birželio 29 d. komiteto koordinatoriai nusprendė pateikti šią 
nuomonę laiško forma.

Vystymosi komitetas apsvarstė šį klausimą 2020 m. liepos 15 d. posėdyje. Per šį posėdį1 
komitetas nusprendė paraginti atsakingą Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą įtraukti toliau pateikiamus pasiūlymus.

Pagarbiai

(parašas) Tomas Tobé

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Tomas Tobé (pirmininkas), Pierrette Herzberger-Fofana (pirmoji pirmininko 
pavaduotoja), Chrysoula Zacharopoulou (trečioji pirmininko pavaduotoja), Erik Marquardt (ketvirtasis 
pirmininko pavaduotojas), Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo 
Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, 
Mónica Silvana González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Ádám Kósa, Pierfrancesco 
Majorino, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Miguel Urbán 
Crespo, Bernhard Zimniok.
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PAKEITIMAI

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 
nepakankamai išvystytų pajėgumų 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių 
ir juos švelninti bei reaguoti į su klimatu 
susijusias nelaimes ir, kita vertus, dėl jų 
geografinio pažeidžiamumo potvyniams, 
sausroms ir miškų gaisrams;

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) miškų gaisrai kelia grėsmę 
gyvybei, pragyvenimo šaltiniams ir 
biologinei įvairovei, išmeta didelį anglies 
dioksido kiekį ir mažina planetos 
pajėgumą absorbuoti anglies dioksidą, o 
dėl to dar labiau didėja klimato kaita. 
Ypač didelį susirūpinimą kelia situacijos, 
kai gaisrai sunaikina neliestus miškus 
arba radioaktyviai užterštas teritorijas. 
Daugėjant su klimatu susijusių nelaimių, 
įskaitant miškų gaisrus, reikia stiprinti 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmo 
operacijas už Sąjungos ribų, įskaitant 
veiklą, kuria daugiausia dėmesio skiriama 
prevencijai ir pasirengimui nelaimėms;

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

(3 a) siekiant užtikrinti kuo didesnį 
skaidrumą ir atskaitomybę Sąjungos 
piliečiams, Komisija turėtų pateikti gaires, 
kaip nustatyti išlaidų dalį, kuri skiriama 
pagal Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmą ir turėtų būti laikoma 
oficialia parama vystymuisi;

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) prireikus Sąjunga yra suinteresuota 
reaguoti į ekstremaliąsias situacijas 
trečiosiose valstybėse. Nors „rescEU“, kaip 
pajėgumų rezervas, visų pirma yra skirtas 
naudoti Sąjungoje, tinkamai pagrįstais 
atvejais ir atsižvelgiant į humanitarinius 
principus „rescEU“ pajėgumai gali būti 
dislokuoti už Sąjungos ribų;

(12) prireikus Sąjunga yra suinteresuota 
reaguoti į ekstremaliąsias situacijas 
trečiosiose valstybėse. Nors „rescEU“, kaip 
pajėgumų rezervas, visų pirma yra skirtas 
naudoti Sąjungoje, tinkamai pagrįstais 
atvejais, prieš suteikiant pagalbą 
pasikonsultavus su humanitarinės 
pagalbos teikėjais ir atsižvelgiant į 
humanitarinius principus, „rescEU“ 
pajėgumai gali būti dislokuoti už Sąjungos 
ribų;

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/EB
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Planuodamos su atsparumo 
nelaimėms didinimu susijusias reagavimo į 
humanitarines krizes operacijas už 
Sąjungos ribų, Komisija ir valstybės narės 
nustato ir skatina civilinės saugos pagalbos 
ir humanitarinės pagalbos finansavimo, 
kurį teikia Sąjunga ir valstybės narės, 
sąveiką.

2. Planuodamos su atsparumo 
nelaimėms didinimu susijusias reagavimo į 
humanitarines krizes operacijas už 
Sąjungos ribų, Komisija ir valstybės narės 
nustato ir skatina civilinės saugos pagalbos 
ir humanitarinės pagalbos finansavimo, 
kurį teikia Sąjunga ir valstybės narės, 
sąveiką, konsultuodamosi su 
humanitarinės pagalbos teikėjais, 
įskaitant, kai įmanoma, vietos lygmeniu 
veikiančius humanitarinės pagalbos 
veikėjus ir vietos valdžios institucijas.
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas 
Sprendimas Nr. 1313/2013/EB
16 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

9a) 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, kai įmanoma, 
konsultuojasi su humanitarinės pagalbos 
teikėjais, įskaitant vietos lygmeniu 
veikiančius humanitarinės pagalbos 
veikėjus, ir užtikrina suderinamumą su 
Europos konsensusu dėl humanitarinės 
pagalbos ( * ) ir humanitarinių principų 
laikymąsi.


