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Pakeitimas 45
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 196 straipsnį 
ir 322 straipsnio 1 dalies a punktą,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 196 straipsnį,

Or. en

Pakeitimas 46
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmu (toliau – Sąjungos 
mechanizmas), reglamentuojamu Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1313/2013/ES4, stiprinamas Sąjungos 
ir valstybių narių bendradarbiavimas ir 
sudaromos lengvesnės sąlygos koordinuoti 
veiksmus civilinės saugos srityje siekiant 
pagerinti Sąjungos reagavimą į gamtines ir 
žmogaus sukeltas nelaimes;

(1) Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmu (toliau – Sąjungos 
mechanizmas), reglamentuojamu Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1313/2013/ES4, stiprinamas Sąjungos 
ir valstybių narių bendradarbiavimas ir 
sudaromos lengvesnės sąlygos koordinuoti 
veiksmus civilinės saugos srityje siekiant 
pagerinti Sąjungos reagavimą į gamtines ir 
žmogaus sukeltas nelaimes. Nelaimių 
padariniai žmonėms bei aplinkai ir 
socialiniai bei ekonominiai padariniai 
gali būti anksčiau nežinomo masto;

_________________ _________________
4 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmo (OL L 347, 
2013 12 20, p. 924).

4 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmo (OL L 347, 
2013 12 20, p. 924).

Or. el
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Pakeitimas 47
Petros Kokkalis

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. Tačiau 
valstybės narės turėtų imtis tinkamų 
veiksmų, kad išlaikytų nacionalinius 
pajėgumus atitinkamu lygiu, siekdamos 
užtikrinti tinkamą pandemijų valdymą;

Or. el

Pakeitimas 48
Nuno Melo

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. 
Poreikis sukurti lankstesnį, greičiau 
taikomą ir labiau koordinuotą Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmą, kad būtų 
galima reaguoti į didelio masto 
ekstremaliąsias situacijas, yra viena iš 
pamokų, išmoktų per COVID-19 protrūkį, 
kuris atskleidė dabartinės teisinės 
sistemos trūkumus;

Or. en

Pakeitimas 49
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Nuno Melo

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) dėl gaivalinių nelaimių ir miškų 
gaisrų dažnumo, intensyvumo ir 
sudėtingumo būtinas didesnis 
solidarumas Sąjungos lygmeniu. Ši 
padėtis buvo ypač akivaizdi 2017 m. miškų 
gaisrų sezonu Portugalijoje, todėl buvo 
pateiktas „rescEU“ pasiūlymas. 
Labiausiai nuo šių reiškinių nukentėjusių 
šalių prevencijos ir reagavimo pajėgumai 
dažnai yra nestabilūs arba nepakankami, 
todėl labai svarbu, kad šios valstybės 
narės, pavyzdžiui, Portugalija 
(nedalyvaujanti pereinamajame etape), 
Ispanija, Italija ar Graikija, siekdamos 
pagerinti savo nelaimių prevencijos, 
pasirengimo joms ir reagavimo į jas 
pajėgumus, būtų įtrauktos į Sąjungos 
mechanizmo pereinamuosius etapus;

Or. en

Pakeitimas 50
Rob Rooken

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 

(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. Šiuo tikslu visų pirma 
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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;

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. nl

Pakeitimas 51
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

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, turėtų toliau skatinti investuoti 
į nelaimių prevenciją visuose sektoriuose, 
įskaitant hidrogeologinį nestabilumą, 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
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Pakeitimas 52
María Soraya Rodríguez Ramos

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, turėtų toliau skatinti investuoti 
į nelaimių prevenciją visuose sektoriuose ir 
tarpvalstybiniu mastu 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, tarpvalstybinio 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 53
Petros Kokkalis

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 

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

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;

Or. el

Pakeitimas 54
Nicolae Ştefănuță

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 

(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 
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 
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apibrėžtis. Apibrėždama visos Sąjungos 
atsparumo didinimo tikslus, Komisija turi 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis;

atsparumo didinimo tikslus, Komisija ir 
Europos Parlamentas turi bendradarbiauti 
su valstybėmis narėmis;

Or. en

Pakeitimas 55
Marco Dreosto

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Reagavimo į nelaimes 
koordinavimo centras (toliau – RNKC) – 
tai visą parą, septynias dienas per savaitę 
veikiantis Sąjungos lygmens operacijų 
centras, galintis tikruoju laiku stebėti ir 
remti operacijas, vykdomas reaguojant į 
įvairias ekstremaliąsias situacijas 
Sąjungoje ir už jos ribų, todėl jis turėtų būti 
toliau stiprinamas. Be kita ko, RNKC 
turėtų geriau koordinuoti veiksmus su 
valstybių narių nacionalinėmis krizių 
valdymo sistemomis ir civilinės saugos 
institucijomis, taip pat su kitomis 
susijusiomis Sąjungos įstaigomis. RNKC 
darbas grindžiamas mokslinėmis, be kita 
ko, Europos Komisijos Jungtinio tyrimų 
centro teikiamomis, žiniomis;

(8) Reagavimo į nelaimes 
koordinavimo centras (toliau – RNKC) – 
tai visą parą, septynias dienas per savaitę 
veikiantis Sąjungos lygmens operacijų 
centras, galintis tikruoju laiku stebėti ir 
remti operacijas, vykdomas reaguojant į 
įvairias ekstremaliąsias situacijas 
Sąjungoje ir už jos ribų, todėl jis turėtų būti 
toliau stiprinamas. Be kita ko, RNKC 
turėtų geriau koordinuoti veiksmus su 
valstybių narių nacionalinėmis krizių 
valdymo sistemomis ir civilinės saugos 
institucijomis. RNKC darbas grindžiamas 
mokslinėmis, be kita ko, Europos 
Komisijos Jungtinio tyrimų centro 
teikiamomis, žiniomis;

Or. it

Pakeitimas 56
Marco Dreosto

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) reagavimo į nelaimes 
koordinavimo centras visada turėtų veikti 
koordinuodamas veiksmus su 
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nacionaliniais civilinės saugos 
departamentais, kurių strateginė svarba 
jau plačiai pripažinta. Iš tiesų, 
nacionaliniai civilinės saugos 
departamentai yra vertybė, kuria reikia 
naudotis, nes jie yra funkciškai ir 
veiksmingai organizuoti, kaip jau įrodyta 
per COVID-19 sukeltą ekstremaliąją 
situaciją, ir turėtų būti pagrindiniai 
partneriai siekiant išvengti informacijos ir 
išteklių švaistymo;

Or. it

Pakeitimas 57
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) sukūrus išteklių rezervą bus 
sutelktos įvairios gelbėjimo komandos, 
ekspertai ir įranga, kuriuos valstybės 
narės visada pasirengusios panaudoti 
Sąjungos civilinės saugos misijose. Labai 
svarbu, kad šios komandos atitiktų 
griežtus kokybės ir patikimumo kriterijus, 
kad būtų užtikrintas jų sąveikumas;

Or. en

Pakeitimas 58
Nicolae Ştefănuță

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 

(10) kad Sąjunga turėtų pakankamų 
veiklos pajėgumų ir galėtų sparčiai 
reaguoti į didelio masto ekstremaliąją 
situaciją arba mažai tikėtiną didelio 
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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;

poveikio įvykį, tokį kaip, pavyzdžiui, 
COVID-19 pandemija, jai turėtų būti 
suteikta galimybė savarankiškai 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. 
Sąjungos agentūros, pvz., EMA, turėtų 
vadovauti medicininių atsako priemonių 
reguliavimo valdymui ir paskirstymui, o 
ECDC turėtų nustatyti reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 59
María Soraya Rodríguez Ramos

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 

(10) kad Sąjunga turėtų pakankamų 
veiklos pajėgumų ir galėtų sparčiai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio masto 
ekstremaliąsias situacijas arba mažai 
tikėtinus didelio poveikio įvykius, 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 
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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;

ekstremaliosiomis situacijomis, ypač 
tarpvalstybinio pobūdžio. 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;

Or. en

Pakeitimas 60
Petros Kokkalis

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, ypač vyresnio 
amžiaus, 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;

Or. el

Pakeitimas 61
Jens Gieseke
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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) siekiant, kad valstybės narės turėtų 
veiklos pajėgumų, leidžiančių joms 
sparčiai reaguoti į didelio masto 
ekstremaliąją situaciją arba mažai tikėtiną 
didelio poveikio įvykį, tokį kaip COVID-
19 pandemija, Sąjungai ir toliau turėtų 
būti suteikta galimybė remti valstybių 
narių vykdomą „rescEU“ pajėgumų 
pirkimą, nuomą arba išperkamąją nuomą, 
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;

Or. de

Pagrindimas

Tai, kad Komisija turi savo veiklos pajėgumus, būtų nesuderinama su subsidiarumo principu. 
Pagal SESV 196 straipsnį Europos Sąjunga turi tik patariamąją ir paramos funkciją, bet ne 
valstybių narių veiklą pakeičiančią funkciją.

Pakeitimas 62
María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekdama užkirsti kelią smurtui 
prieš moteris ar smurtui šeimoje krizės 
metu, Komisija kartu su valstybėmis 
narėmis turėtų parengti Sąjungos 
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protokolą dėl paramos smurto dėl lyties 
aukoms pagal Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmą. Šis protokolas galėtų būti 
įtrauktas į valstybių narių parengties 
planus ir į jį turėtų būti įtrauktos 
pagrindinės nukentėjusių moterų 
apsaugos paslaugos, pavyzdžiui, pagalbos 
linijos ir keitimosi informacija priemonės, 
be kita ko, telefono numeriai, kuriais būtų 
galima saugiai ir anonimiškai skambinti, 
skubios pagalbos žinučių siuntimo 
paslaugos, kodinių žodžių signalai 
vaistinėms ir maisto prekių parduotuvėms, 
papildomos ir nuolatinės prieglaudos ir 
saugaus nukentėjusiųjų apgyvendinimo 
galimybės, nuolatinė ir garantuota prieiga 
prie sveikatos priežiūros paslaugų, visų 
pirma lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
bei teisių, taip pat psichologinės ir 
socialinės paramos tinklai ir 
nukentėjusiųjų konsultavimas;

Or. en

Pakeitimas 63
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) atsižvelgiant į bendrai sutartas 
solidarumo vertybes siekiant teisingos ir 
visuotinės kokybiškų sveikatos priežiūros 
paslaugų aprėpties, sudarančios šios 
srities Sąjungos politikos pagrindą, ir į 
tai, kad Sąjungai tenka pagrindinis 
vaidmuo spartinant pasaulinių sveikatos 
problemų sprendimą, taikant Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmą, užtikrinantį 
sinergiją ir papildomumą su kitomis 
atitinkamomis Sąjungos programomis, 
visų pirma su strategija „EU4Health“, 
turėtų būti parengti geresni prevencijos, 
pasirengimo ir reagavimo pajėgumai 
mažai tikėtinų didelio poveikio įvykių 
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atvejais;

Or. en

Pakeitimas 64
María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) valstybių narių pirkti, išsinuomoti 
arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas 
sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumai galėtų 
būti naudojami nacionaliniais tikslais, bet 
tik tada, kai jie nenaudojami ar nereikalingi 
pagal Sąjungos mechanizmą vykdomoms 
reagavimo operacijoms;

(11) valstybių narių pirkti, išsinuomoti 
arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas 
sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumai galėtų 
būti naudojami nacionaliniais tikslais, bet 
tik tada, kai jie nenaudojami ar nereikalingi 
pagal Sąjungos mechanizmą vykdomoms 
reagavimo operacijoms, pirmenybę 
teikiant kovai su tarpvalstybinėmis 
ekstremaliosiomis situacijomis;

Or. en

Pakeitimas 65
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekiant stiprinti 
bendradarbiavimą gesinant miškų gaisrus 
iš oro ir užtikrinti skubią intervenciją, 
reikėtų pašalinti visas nereikalingas 
biurokratines kliūtis, trukdančias greitai 
reaguoti ir naudoti tinkamiausius 
išteklius;

Or. it

Pakeitimas 66
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Rob Rooken

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) pagal Sąjungos mechanizmą, 
toliau taikant principą „teršėjas moka“ 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 191 straipsnio 2 dalį ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos 
apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir 
ją ištaisyti (atlyginti)7, taip pat turėtų būti 
teikiama ekologinių nelaimių atveju 
reikalinga pagalba transportu;

Išbraukta.

_________________
7 2004 m. balandžio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos 
apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir 
ją ištaisyti (atlyginti) (OL L 143, 
2004 4 30, p. 56).

Or. nl

Pakeitimas 67
Rob Rooken

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;

Išbraukta.
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Or. nl

Pakeitimas 68
Marco Dreosto

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 vykdymą, tik 
tais atvejais, kai tai pateisinama dėl 
atitinkamo veiksmo pobūdžio ir turinio, 
kaip biudžeto vykdymo metodas turėtų būti 
įtrauktas netiesioginis valdymas. Visais 
kitais atvejais pirmenybė visada turėtų 
būti teikiama tiesioginiam valdymui;

Or. it

Pakeitimas 69
Nicolae Ştefănuță

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, 
konsultuodamasi 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
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Pakeitimas 70
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 71
Nicolae Ştefănuță

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 72
Rob Rooken

Pasiūlymas dėl sprendimo
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(21) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti nedelsiant taikytinus 
įgyvendinimo aktus, kai tinkamai 
pagrįstais atvejais, susidarius 
ekstremaliajai situacijai, dėl kurios reikia 
nedelsiant imtis veiksmų, yra priežasčių, 
dėl kurių privaloma skubėti. Tai leistų 
Sąjungai nedelsiant reaguoti į didelio 
masto ekstremaliąsias situacijas, kurios 
gali daryti didelį poveikį žmonių gyvybei, 
sveikatai, aplinkai, turtui ir kultūros 
paveldui ir dėl kurių vienu metu nukenčia 
dauguma arba visos valstybės narės;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 73
Marco Dreosto

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. it

Pakeitimas 74
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
1 straipsnio 2 dalis



PE654.063v01-00 20/40 AM\1209349LT.docx

LT

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1) 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. Apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
Sąjungos mechanizmu, pirmiausia teikiama 
žmonėms, taip pat aplinkai ir turtui, 
įskaitant kultūros paveldą, nuo visų rūšių 
gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, 
įskaitant teroro aktų, technologinių, 
radiologinių arba ekologinių nelaimių, jūrų 
taršos ir staigių ekstremaliųjų sveikatai 
situacijų padarinius Sąjungoje arba už jos 
ribų. Teroro aktų ar radiologinių nelaimių 
padarinių atvejais Sąjungos mechanizmas 
gali apimti tik pasirengimo ir reagavimo 
veiksmus.

„2. Apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
Sąjungos mechanizmu, pirmiausia teikiama 
žmonėms, taip pat aplinkai ir turtui, 
įskaitant kultūros paveldą, nuo visų rūšių 
gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, 
įskaitant teroro aktų, technologinių, 
radiologinių arba ekologinių nelaimių, jūrų 
taršos, hidrogeologinio nestabilumo ir 
staigių ekstremaliųjų sveikatai situacijų 
padarinius Sąjungoje arba už jos ribų. 
Teroro aktų ar radiologinių nelaimių 
padarinių atvejais Sąjungos mechanizmas 
gali apimti tik pasirengimo ir reagavimo 
veiksmus.“

Or. it

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421

Pakeitimas 75
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos -1 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
1 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1a) 1 straipsnio 3 dalis pakeičiama 
taip:

3. Sąjungos mechanizmu, pasitelkus 
praktinį bendradarbiavimą ir veiklos 
koordinavimą, skatinamas valstybių narių 
solidarumas, nedarant poveikio 
svarbiausiai valstybių narių pareigai savo 
teritorijoje apsaugoti nuo nelaimių žmones, 
aplinką ir turtą, įskaitant kultūros paveldą, 
ir užtikrinti pakankamus nelaimių valdymo 
sistemų gebėjimus, kad jos galėtų tinkamai 

„3. Sąjungos mechanizmu, pasitelkus 
praktinį bendradarbiavimą ir veiklos 
koordinavimą, skatinamas valstybių narių 
solidarumas, nedarant poveikio 
svarbiausiai valstybių narių pareigai savo 
teritorijoje apsaugoti nuo nelaimių žmones, 
aplinką, žemę ir turtą, įskaitant kultūros 
paveldą, ir užtikrinti pakankamus nelaimių 
valdymo sistemų gebėjimus, kad jos galėtų 
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ir nuosekliai reaguoti į tokio pobūdžio ir 
masto nelaimes, kurių galima pagrįstai 
tikėtis ir joms pasirengti.

tinkamai ir nuosekliai užkirsti kelią tokio 
pobūdžio ir masto nelaimėms ir reaguoti į 
tokias nelaimes, kurių galima pagrįstai 
tikėtis ir joms pasirengti.“

Or. it

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421

Pakeitimas 76
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos -1 b punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1b) 3 straipsnio 1 dalies c punktas 
pakeičiamas taip:

c) sudaryti palankesnes sąlygas greitai ir 
veiksmingai reaguoti įvykus nelaimėms ar 
joms gresiant, be kita ko, imantis 
priemonių tų nelaimių tiesioginiams 
padariniams sušvelninti;

„c) sudaryti palankesnes sąlygas greitai ir 
veiksmingai reaguoti įvykus nelaimėms ar 
joms gresiant, be kita ko, pašalinant visas 
biurokratinio pobūdžio kliūtis.“

Or. it

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421

Pakeitimas 77
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos -1 c punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
5 straipsnio 1 dalies h punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1c) 5 straipsnio 1 dalies h punktas 
pakeičiamas taip:



PE654.063v01-00 22/40 AM\1209349LT.docx

LT

h) skatina naudotis įvairių Sąjungos 
fondų, kurie gali remti tvarią nelaimių 
prevenciją, parama ir skatina valstybes 
nares ir regionus išnaudoti tas finansavimo 
galimybes;

„h) skatina naudoti Sąjungos lėšas, 
kuriomis gali būti remiama tvari nelaimių, 
įskaitant hidrogeologinio nestabilumo 
sukeltas nelaimes, prevencija, ir skatina 
valstybes nares ir regionus išnaudoti tas 
finansavimo galimybes;

Or. it

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421

Pakeitimas 78
María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) gerina dėl nelaimių patirtų 
nuostolių duomenų rinkimą nacionaliniu 
arba atitinkamu subnacionaliniu lygmeniu, 
kad užtikrintų faktais pagrįstų scenarijų 
rengimą, kaip nurodyta 10 straipsnio 1 
dalyje.;

f) gerina dėl nelaimių patirtų 
nuostolių duomenų rinkimą nacionaliniu 
arba atitinkamu subnacionaliniu lygmeniu, 
kad užtikrintų faktais pagrįstų scenarijų 
rengimą, kaip nurodyta 10 straipsnio 1 
dalyje, ypač kai reikia nustatyti 
tarpvalstybinių reagavimo į nelaimes 
pajėgumų spragas.

Or. en

Pakeitimas 79
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
6 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Įterpiamas šis punktas:
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„fa) toliau plėtoja ir tobulina savo 
nelaimių rizikos valdymo planavimą 
nacionaliniu arba atitinkamu 
subnacionaliniu ir subregioniniu 
lygmenimis, įskaitant tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą, atsižvelgiant į 
6 straipsnio 5 dalyje nurodytus Sąjungos 
atsparumo nelaimėms tikslus ir riziką, 
susijusią su nelaimėmis, kurios daro arba 
gali daryti tarpvalstybinį poveikį;“

Or. en

Pakeitimas 80
Radan Kanev

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. Tokie 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, 
ir jais atsižvelgiama į esamus 
humanitarinės pagalbos teikėjų 
pajėgumus, visų pirma jų kompetencijos 
srityse, pavyzdžiui, skubios sveikatos 
priežiūros paslaugų srityje.

Or. en
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Pakeitimas 81
Rob Rooken

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 
atsižvelgiama į praeities įvykių duomenis ir 
tarpsektorinę poveikio analizę, ypatingą 
dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims.

Or. nl

Pakeitimas 82
Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reagavimo į nelaimes 
koordinavimo centras naudojasi veiklos, 
analitiniais, stebėsenos, informacijos 
valdymo ir ryšių pajėgumais, kad galėtų 
reaguoti į įvairias ekstremaliąsias situacijas 
Sąjungoje ir už jos ribų.“;

2. Reagavimo į nelaimes 
koordinavimo centras naudojasi 
analitiniais, stebėsenos, informacijos 
valdymo ir ryšių pajėgumais, kad galėtų 
reaguoti į įvairias ekstremaliąsias situacijas 
Sąjungoje ir už jos ribų ir teikti kuo 
tinkamesnę paramą valstybėms narėms;

Or. de
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Pagrindimas

Tai, kad pati Komisija imtųsi veiklos valdymo užduočių civilinės saugos srityje, būtų 
nesuderinama su subsidiarumo principu. Remiantis SESV 196 straipsniu, Sąjungai tenka tik 
patariamasis ir remiantis vaidmuo. Civilinės saugos padalinių veiklos valdymą geriausiai 
atlieka valstybėse narėse įsteigtos struktūros. Yra nusistovėjęs principas, kad piliečių apsauga 
turėtų būti koordinuojama vietose, kurios yra kuo arčiau suinteresuotųjų asmenų. 

Pakeitimas 83
Petros Kokkalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kurti tarpvalstybines Sąjungos 
svarbos nustatymo ir perspėjimo sistemas;

– kurti tarpvalstybines Sąjungos 
svarbos nustatymo ir ankstyvojo 
perspėjimo sistemas, siekiant sušvelninti 
tiesioginį nelaimių ar pandemijų poveikį 
žmonių gyvybei;

Or. el

Pakeitimas 84
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
9 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 9 straipsnis papildomas šia dalimi:
„10a. Valstybės narės imasi atitinkamų 
veiksmų siekdamos užtikrinti, kad pirmojo 
reagavimo pajėgos būtų tinkamai 
aprūpintos ir pasirengusios reaguoti į bet 
kokią nelaimę, kaip nurodyta 
1 straipsnyje. Tokie veiksmai apima 
apsaugą nuo biologinių grėsmių 
naudojant imunizaciją.“
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Or. en

Pakeitimas 85
Rob Rooken

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 86
María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
10 straipsnio 1 dalis
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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, 
reagavimo pajėgumų dislokavimo planais, 
ir tai daroma atsižvelgiant į 6 straipsnio 5 
dalyje nurodytus Sąjungos atsparumo 
nelaimėms didinimo tikslus.

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 ir vis dažnesnius 
tarpvalstybinius miškų gaisrus. 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, reagavimo pajėgumų 
dislokavimo planais, ir tai daroma 
atsižvelgiant į 6 straipsnio 5 dalyje 
nurodytus Sąjungos atsparumo nelaimėms 
didinimo tikslus.

Or. en

Pakeitimas 87
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 7 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) 11 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„2a. Komisija padeda nuosekliai 
įgyvendinti Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmą, kartu siekdama kuo 
didesnio administracinio supaprastinimo. 
Komisija ir valstybės narės, 
atsižvelgdamos į savo atitinkamas 
pareigas, skatina sinergiją ir užtikrina 
veiksmingą SCSM ir kitų Sąjungos 
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programų bei fondų, visų pirma 
„EU4Health“, koordinavimą.“

Or. en

Pakeitimas 88
Nicolae Ştefănuță

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 logistikos centruose 
sukuria Europos medicininių atsako 
priemonių ir įrangos rezervus, kurie 
apimtų medicinines atsako priemones, 
kuriomis reaguojama į didelio poveikio 
mažos tikimybės įvykius. 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, 
gelbėjimo nuo žemės drebėjimų ir 
potvynių, cheminių, biologinių, 
radiologinių ir branduolinių incidentų ir 
skubiosios medicininės pagalbos srityse.

Or. en

Pakeitimas 89
Radan Kanev

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

2a. Pajėgumų, skirtų reaguoti į 
skubios medicinos pagalbos poreikio 
situacijas, atveju (pavyzdžiui, dėl 
strateginių atsargų, skubios medicinos 
pagalbos komandų ir dėl visų kitų 
atitinkamų pajėgumų), Komisija užtikrina 
glaudų koordinavimą ir sąveiką su 
kitomis Sąjungos programomis, visų 
pirma su programa „EU4Health“, ir 
kitais subjektais, pavyzdžiui, Tarptautine 
Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo 
Pusmėnulio draugijų federacija ir 
Nacionalinėmis Raudonojo Kryžiaus 
draugijomis.

Or. en

Pakeitimas 90
Jens Gieseke

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 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.

3. Valstybės narės „rescEU“ 
pajėgumus perka, nuomojasi arba juos 
įsigyja finansinės nuomos būdu ir (arba) 
pagal kitas sutartis. 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.
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Or. de

Pagrindimas

Tai, kad pati Komisija įgytų ir išlaikytų veiklos pajėgumus civilinės saugos srityje, būtų 
nesuderinama su subsidiarumo principu. Tai valstybių narių, kurių kompetencijai priklauso 
civilinė sauga, užduotis. Remiantis SESV 196 straipsniu, Sąjungai tenka tik patariamasis ir 
remiantis vaidmuo. Tai, kad valstybės narės teikia finansinę paramą „rescEU“ pajėgumams 
įsigyti, yra deramas būdas šiam vaidmeniui atlikti.

Pakeitimas 91
Petros Kokkalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 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.

3. 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 skiria 
valstybėms narėms tiesiogines dotacijas 
nerengdama kvietimų teikti pasiūlymus.

Or. el

Pakeitimas 92
Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
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12 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad įsigytų „rescEU“ pajėgumų, Komisija 
ir visos to pageidaujančios valstybės narės 
gali dalyvauti bendrų viešųjų pirkimų 
procedūroje, vykdomoje pagal Finansinio 
reglamento 165 straipsnį.

Kad įsigytų „rescEU“ pajėgumų, visos to 
pageidaujančios valstybės narės gali 
dalyvauti bendrų viešųjų pirkimų 
procedūroje, vykdomoje pagal Finansinio 
reglamento 165 straipsnį.

Or. de

Pagrindimas

Tai, kad pati Komisija įgytų ir išlaikytų veiklos pajėgumus civilinės saugos srityje, būtų 
nesuderinama su subsidiarumo principu. Tai valstybių narių, kurių kompetencijai priklauso 
civilinė sauga, užduotis. Remiantis SESV 196 straipsniu, Sąjungai tenka tik patariamasis ir 
remiantis vaidmuo. Tai, kad valstybės narės teikia finansinę paramą „rescEU“ pajėgumams 
įsigyti, yra deramas būdas šiam vaidmeniui atlikti.

Pakeitimas 93
Jens Gieseke

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 
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.
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Or. de

Pagrindimas

Tai, kad pati Komisija įgytų ir išlaikytų veiklos pajėgumus civilinės saugos srityje, būtų 
nesuderinama su subsidiarumo principu. Tai valstybių narių, kurių kompetencijai priklauso 
civilinė sauga, užduotis. Remiantis SESV 196 straipsniu, Sąjungai tenka tik patariamasis ir 
remiantis vaidmuo. Tai, kad valstybės narės teikia finansinę paramą „rescEU“ pajėgumams 
įsigyti, yra deramas būdas šiam vaidmeniui atlikti.

Pakeitimas 94
Marco Dreosto

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 
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.“;

Or. it

Pakeitimas 95
Nuno Melo

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

Or. en

Pakeitimas 96
Nicolae Ştefănuță

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 
Komisijos nupirkti, išsinuomoti arba 
finansinės nuomos būdu ar pagal kitas 
sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumai taip pat 
gali būti išdėstyti trečiosiose valstybėse per 

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 
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patikimus atitinkamų tarptautinių 
organizacijų valdomus tinklus.;

trečiosiose valstybėse per patikimus 
atitinkamų tarptautinių organizacijų 
valdomus tinklus.

Or. en

Pakeitimas 97
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

aa) 5 dalis pakeičiama taip:
5. Valstybė narė, kuri „rescEU“ pajėgumus 
turi nuosavybės teise, juos nuomoja arba 
įgyja finansinės nuomos būdu, užtikrina, 
kad šie pajėgumai būtų užregistruoti 
Bendroje ekstremalių situacijų ryšių ir 
informacijos sistemoje (CESIS), kad juos 
būtų galima naudoti ir dislokuoti pagal 
Sąjungos mechanizmą vykdomoms 
operacijoms.

„5. Valstybė narė, kuri „rescEU“ 
pajėgumus turi nuosavybės teise, juos 
nuomoja arba įgyja finansinės nuomos 
būdu, užtikrina, kad šie pajėgumai būtų 
užregistruoti Bendroje ekstremalių 
situacijų ryšių ir informacijos sistemoje 
(CESIS), kad juos būtų galima naudoti ir 
dislokuoti pagal Sąjungos mechanizmą 
vykdomoms operacijoms.

Kaip nurodyta 23 straipsnio 4a dalyje 
„rescEU“ pajėgumai nacionaliniams 
tikslams gali būti naudojami tik tuo atveju, 
kai jie nenaudojami arba kai jų nereikia 
pagal Sąjungos mechanizmą vykdomoms 
reagavimo operacijoms.

Kaip nurodyta 23 straipsnio 4a dalyje 
„rescEU“ pajėgumai nacionaliniams 
tikslams gali būti naudojami tik tuo atveju, 
kai jie nenaudojami arba kai jų nereikia 
pagal Sąjungos mechanizmą vykdomoms 
reagavimo operacijoms.

„rescEU“ pajėgumai naudojami laikantis 
įgyvendinimo aktų, priimtų pagal 32 
straipsnio 1 dalies g punktą, ir 
vadovaujantis veiklos sutartimis, kurias 
sudaro Komisija ir valstybė narė, kuriai šie 
pajėgumai priklauso nuosavybės teise, kuri 
juos nuomoja arba įgyja finansinės nuomos 
būdu, kuriose tiksliau nustatomos 
„rescEU“ pajėgumų dislokavimo sąlygos, 
įskaitant dalyvaujantį personalą.

„rescEU“ pajėgumai naudojami laikantis 
įgyvendinimo aktų, priimtų pagal 32 
straipsnio 1 dalies g punktą, ir 
vadovaujantis veiklos sutartimis, kurias 
sudaro Komisija ir valstybė narė, kuriai šie 
pajėgumai priklauso nuosavybės teise, kuri 
juos nuomoja arba įgyja finansinės nuomos 
būdu, kuriose tiksliau nustatomos 
„rescEU“ pajėgumų dislokavimo sąlygos, 
įskaitant dalyvaujantį personalą.

Veiklos sutartyse nurodytomis sąlygomis 
taip pat užtikrinama, kad „rescEU“ 
pajėgumai būtų naudojami laikantis šio 
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sprendimo, visų pirma šio straipsnio 
6 dalyje nustatyto reikalavimo sudaryti 
galimybę naudotis „rescEU“ pajėgumais, 
ir 1 straipsnyje nustatytų bendrųjų tikslų. 
Tose sąlygose taip pat nurodomos 
priemonės, kurių reikia imtis tais atvejais, 
kai nesilaikoma reikalavimų, siekiant 
užtikrinti tinkamą Sąjungos lėšų 
naudojimą.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594134200012&from=LT)

Pakeitimas 98
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 8 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
13 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) 13 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:
„fa) kurti specialių reagavimo žinių, 
kurias būtų galima panaudoti įvykus 
nelaimėms, darančioms poveikį kultūros 
paveldui, pajėgumus.“

Or. en

Pakeitimas 99
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siekdama užtikrinti bendrą b) siekdama užtikrinti bendrą 
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informuotumą apie padėtį, kartu su 
nukentėjusiąja valstybe nare surenka ir 
analizuoja patvirtintą informaciją apie 
padėtį ir išplatina ją valstybėms narėms;“;

informuotumą apie padėtį ir 
atsakomuosius veiksmus, kartu su 
nukentėjusiąja valstybe nare surenka ir 
analizuoja patvirtintą informaciją apie 
padėtį ir tiesiogiai išplatina ją valstybėms 
narėms;“;

Or. el

Pakeitimas 100
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gavusi prašymą suteikti praktinių 
žinių apie prevenciją pagal 5 straipsnio 2 
dalį;

a) gavusi prašymą suteikti praktinių 
žinių apie prevenciją pagal 5 straipsnio 2 
dalį, ypač pandemijos atveju;

Or. el

Pakeitimas 101
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gavusi prašymą suteikti praktinių 
žinių apie pasirengimą pagal 13 straipsnio 
3 dalį;

b) gavusi prašymą suteikti praktinių 
žinių apie pasirengimą pagal 13 straipsnio 
3 dalį, ypač pandemijos atveju;

Or. el

Pakeitimas 102
María Soraya Rodríguez Ramos
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
18 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) parengdama kartografinę 
medžiagą, skirtą greitam išteklių 
panaudojimui ir sutelkimui, ypač 
atsižvelgiant į tarpvalstybinių regionų 
ypatumus, susijusius su tarpvalstybine 
rizika, pvz., miškų gaisrais;

Or. en

Pakeitimas 103
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto b a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įterpiama ši dalis:
3a. Sąjungos mechanizmui įgyvendinti 
skirtas finansinis paketas skiriamas 
atlikus poveikio vertinimą ir 
pasikonsultavus su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Or. en

Pakeitimas 104
Rob Rooken

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
20 a straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) 20a straipsnis pakeičiamas taip: Išbraukta.
„20a straipsnis
Matomumas ir apdovanojimai
1. Sąjungos finansavimo gavėjai ir 
suteiktos pagalbos gavėjai nurodo 
pagalbos ir Sąjungos finansavimo kilmę ir 
užtikrina jo matomumą (visų pirma 
viešindami veiksmus ir jų rezultatus), 
teikdami nuoseklią, veiksmingą ir 
proporcingą tikslinę informaciją įvairiai 
auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir 
visuomenę.
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:
– būtų daromos atitinkamos 
nuorodos į Sąjungos mechanizmą;
– su pagal Sąjungos mechanizmą 
finansuojamais arba bendrai 
finansuojamais pajėgumais būtų 
susiejamas matomas ženklas;
– veiksmai būtų vykdomi naudojant 
Sąjungos emblemą;
– informacija apie Sąjungos paramą 
būtų aktyviai teikiama nacionalinei 
žiniasklaidai ir suinteresuotiesiems 
subjektams, taip pat savais valstybių narių 
ryšių kanalais;
– būtų remiami su operacijomis 
susiję Komisijos komunikacijos veiksmai.
2. Komisija vykdo su šiuo sprendimu ir jo 
veiksmais bei rezultatais susijusius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus. 
Šiam sprendimui skirtais finansiniais 
ištekliais taip pat prisidedama prie 
institucinės komunikacijos apie Sąjungos 
politinius prioritetus, susijusius su 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, 
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finansavimo.
3. Pripažindama ir pagerbdama 
ilgalaikius įsipareigojimus ir neeilinį 
įnašą į Sąjungos mechanizmo veiklą, 
Komisija apdovanoja medaliais.“

Or. nl

Pakeitimas 105
María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto a a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
21 straipsnio 1 dalies h punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

aa) 21 straipsnio 1 dalies h punktas 
pakeičiamas taip:

h) parama 13 straipsnyje nurodytai 
pasirengimo veiklai;

„h) parama 13 straipsnyje nurodytai 
pasirengimo veiklai, visų pirma stiprinant 
esamus mokymo tinklus, jų sinergiją ir 
skatinant naujų tinklų kūrimą, 
daugiausia dėmesio skiriant 
novatoriškiems sprendimams ir naujiems 
pavojams bei uždaviniams;“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594134200012&from=LT)

Pakeitimas 106
Marco Dreosto

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

paramą laikydamasi Finansinio reglamento 
tiesioginio valdymo arba netiesioginio 
valdymo su Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytomis 
įstaigomis būdu. Pasirenkant finansinės 
paramos įgyvendinimo būdą pirmenybė 
teikiama tiesioginiam valdymui. Kai tai 
pateisinama dėl atitinkamos veiklos 
pobūdžio ir turinio, Komisija gali taikyti 
netiesioginį valdymą.

Or. it

Pakeitimas 107
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kad galėtų įgyvendinti šį 
sprendimą, Komisija priima įgyvendinimo 
aktus dėl metinių arba daugiamečių darbo 
programų priėmimo. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. 
Metinėse arba daugiametėse darbo 
programose nurodomi siekiami tikslai, 
tikėtini rezultatai, įgyvendinimo būdas ir jų 
visa suma. Jose taip pat apibūdinami 
finansuotini veiksmai, nurodoma 
kiekvienam veiksmui skirtų lėšų suma ir 
orientacinis įgyvendinimo tvarkaraštis. 28 
straipsnio 2 dalyje nurodytos finansinės 
paramos atveju metinėse ir daugiametėse 
darbo programose apibūdinami su jose 
nurodytomis valstybėmis susiję numatomi 
veiksmai.

4. Kad galėtų įgyvendinti šį 
sprendimą, Komisija priima įgyvendinimo 
aktus dėl metinių ir daugiamečių darbo 
programų priėmimo. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. 
Metinėse ir daugiametėse darbo 
programose nurodomi siekiami tikslai, 
tikėtini rezultatai, įgyvendinimo būdas ir jų 
visa suma. Jose taip pat apibūdinami 
finansuotini veiksmai, nurodoma 
kiekvienam veiksmui skirtų lėšų suma ir 
orientacinis įgyvendinimo tvarkaraštis. 28 
straipsnio 2 dalyje nurodytos finansinės 
paramos atveju metinėse ir daugiametėse 
darbo programose apibūdinami su jose 
nurodytomis valstybėmis susiję numatomi 
veiksmai.

Or. en


