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PAKEITIMAI 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas teikia atsakingam Konstitucinių reikalų komitetui 

šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) kadangi lyčių lygybė yra 

pagrindinė Sutartyse ir Pagrindinių teisių 

chartijoje pripažinta ES vertybė, kurią ji 

įsipareigojo įtraukti į visas savo veiklos 

sritis; kadangi Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 8 straipsnis ir Europos 

Sąjungos sutarties 2 straipsnis skirti lyčių 

lygybės principui ir juose nustatyta, kad 

visais savo veiksmais Sąjunga didžiausią 

dėmesį skiria tikslui pašalinti vyrų ir 

moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę; 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) siekiant apsisaugoti nuo nelaimių, 

svarbiausia – prevencija, ir šioje srityje 

reikia imtis daugiau veiksmų. Šiuo tikslu 

valstybės narės turėtų reguliariai dalytis 

rizikos vertinimais ir savo nelaimių rizikos 

valdymo planavimo santraukomis, kad 

būtų užtikrintas integruotas požiūris į 

nelaimių valdymą ir susiejami rizikos 

prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 

veiksmai. Be to, Komisijai turėtų būti 

suteikta galimybė reikalauti valstybių narių 

pateikti konkrečius prevencijos ir 

pasirengimo planus, susijusius su 

konkrečiomis nelaimėmis, visų pirma 

siekiant kuo labiau padidinti bendrą 

Sąjungos paramą nelaimių rizikos 

(5) siekiant apsisaugoti nuo nelaimių, 

svarbiausia – prevencija, ir šioje srityje 

reikia imtis daugiau veiksmų. Šiuo tikslu 

valstybės narės turėtų reguliariai dalytis 

rizikos vertinimais ir savo nelaimių rizikos 

valdymo planavimo santraukomis, kad 

būtų užtikrintas integruotas požiūris į 

nelaimių valdymą ir susiejami rizikos 

prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 

veiksmai. Valstybės narės turėtų 

užtikrinti, kad sudarant programas būtų 

visapusiškai atsižvelgiama į lyčių aspektą, 

nes gaivalinių ir žmogaus sukeltų 

nelaimių, taip pat aplinkos politikos 

poveikis vyrams ir moterims skiriasi. 

Todėl, siekiant sukurti teisingus ir 
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valdymui. Turėtų būti sumažinta 

administracinė našta ir sustiprinta 

prevencijos politika, be kita ko, užtikrinant 

būtinus ryšius su kitomis pagrindinėmis 

Sąjungos politikos sritimis ir priemonėmis, 

būtent Europos struktūriniais ir investicijų 

fondais, išvardytais Reglamento (ES) 

Nr. 1303/20131 2 konstatuojamojoje 

dalyje; 

veiksmingus nelaimių rizikos mažinimo 

mechanizmus ir stiprinti civilinės saugos 

mechanizmus, lyčių lygybės klausimai turi 

būti įtraukti į visus etapus – nuo 

prevencijos iki pasirengimo ir reagavimo 

procesų, įskaitant bendrus rizikos 

vertinimus ir krizės valdymo veiksmus 

konfliktinėse ir pokonfliktinėse 

situacijose. Be to, Komisijai turėtų būti 

suteikta galimybė reikalauti valstybių narių 

pateikti konkrečius prevencijos ir 

pasirengimo planus, susijusius su 

konkrečiomis nelaimėmis, visų pirma 

siekiant kuo labiau padidinti bendrą 

Sąjungos paramą nelaimių rizikos 

valdymui. Turėtų būti sumažinta 

administracinė našta ir sustiprinta 

prevencijos politika, be kita ko, užtikrinant 

būtinus ryšius su kitomis pagrindinėmis 

Sąjungos politikos sritimis ir priemonėmis, 

būtent Europos struktūriniais ir investicijų 

fondais, išvardytais Reglamento (ES) 

Nr. 1303/20131 2 konstatuojamojoje 

dalyje; 

_____________________ _____________________ 

2013 m. gruodžio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos 

regioninės plėtros fondui, Europos 

socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 

Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 

fondui bendros nuostatos ir Europos 

regioninės plėtros fondui, Europos 

socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir 

Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 

fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, 

p. 320). 

2013 m. gruodžio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos 

regioninės plėtros fondui, Europos 

socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 

Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 

fondui bendros nuostatos ir Europos 

regioninės plėtros fondui, Europos 

socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir 

Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 

fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, 

p. 320). 

 



 

AD\1150128LT.docx 5/12 PE619.422v01-00 

 LT 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) visuose savo veiksmuose Sąjunga 

turėtų atsižvelgti į tai, kad moteris veikia 

ne tik tiesioginiai nelaimės padariniai, bet 

jos gali turėti ir specialių sveikatos 

priežiūros poreikių; valstybės narės ir 

Sąjunga turėtų pirmiausia užtikrinti, kad 

besilaukiančioms moterims būtų suteikta 

būtina sveikatos priežiūra; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

7 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7b) visais rizikos valdymo etapais 

turėtų būti pasirūpinta sanitarijos ir 

higienos patalpomis, paslaugomis ir 

ištekliais, skiriant ypatingą dėmesį moterų 

ir mergaičių poreikiams; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

7 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7c) ekstremaliose situacijose moterims 

ir mergaitėms kyla didesnis pavojus patirti 

fizinę ir seksualinę prievartą; todėl labai 

svarbu, kad nelaimių valdymo projektai 

apimtų priemones, skirtas užkirsti kelią 

smurtui dėl lyties ir veiksmingai į jį 

reaguoti, pavyzdžiui, priemones, skirtas 

užtikrinti, kad moterys liktų saugios po 

nelaimės, teikiant paslaugas, kuriomis 

siekiama paremti smurto dėl lyties aukas, 

t. y. sveikatos priežiūros paslaugas, 
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psichologinę ir kitokią pagalbą. Su 

smurtu prieš moteris ir mergaites susiję 

klausimai turėtų būti įtraukti į esamas 

rizikos mažinimo ir reagavimo į nelaimes 

mokymus ir vadovus; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) siekiant užkirsti kelią konkretiems 

pavojams, su kuriais susiduria moterys ir 

mergaitės ekstremaliose situacijose, ir į 

juos efektyviau reaguoti, nelaimių rizikos 

valdymo ir civilinės saugos darbuotojams, 

dirbantiems planavimo, dislokavimo ir 

valdymo srityse, turėtų būti surengti 

mokymai lyčių klausimais. Tuo tikslu 

labai svarbus nuolatinis Sąjungos 

civilinės saugos žinių tinklo dialogas ir 

bendradarbiavimas su moterų teisių 

gynėjų tinklais ir organizacijomis, 

turinčiais ekspertinių žinių ekologinių 

nelaimių srityje, siekiant visiškai 

horizontalaus požiūrio į nelaimių 

prevenciją, pasirengimą joms ir 

reagavimą į nelaimes Sąjungoje ir 

valstybėse narėse; 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) siekiant, kad „rescEU“ pajėgumai 

veiktų, reikėtų skirti papildomų finansinių 

asignavimų veiksmams pagal Sąjungos 

mechanizmą finansuoti; 

(10) siekiant, kad veiktų „rescEU“ 

pajėgumai, reikėtų skirti papildomų 

finansinių asignavimų veiksmams pagal 

Sąjungos mechanizmą finansuoti, 

nemažinant finansinių paketų, kurie 

skiriami kitoms pagrindinėms Sąjungos 

politikos sritims, pvz., skatinančioms 

teises, lygybę ir pilietiškumą, teisingumą 
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ar žmogaus socialinę raidą visame 

pasaulyje, įskaitant visas lėšas, skirtas 

lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo 

programoms ir projektams, visų pirma 

turint galvoje tai, kad kai kurios iš šių 

programų buvo įgyvendinamos itin 

sėkmingai (Teisių, lygybės ir pilietiškumo 

programos mokėjimų asignavimai per 

trejus pastaruosius metus siekė daugiau 

kaip 99 proc.); 

Pagrindimas 

Naujiems politikos pasiūlymams turėtų būti skiriami nauji ištekliai. Nuomonės referentė 

griežtai nepritaria bet kokiam lėšų perskirstymui, kuris pakenktų sėkmingai įgyvendinamoms, 

bet nuolat nepakankamai finansuojamoms programoms, pvz., Teisės, lygybė ir pilietiškumo 

programai ir Teisingumo programoms. Beveik 100 proc. siekiantis Teisių, lygybės ir 

pilietiškumo programos lėšų panaudojimo lygis reiškia, kad jokie nauji ištekliai negali būti 

paimti iš šios programos lėšų neigiamai nepaveikiant konkrečių projektų ir organizacijų. 

FEMM komitetas nuolat pabrėžė poreikį didinti Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos 

finansavimą, atsižvelgiant į programą „Daphne“ ir lyčių lygybės programas. 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10a) persvarstytam Sąjungos civilinės 

saugos mechanizmui turėtų būti 

užtikrintas atskiras finansavimas ir 

biudžeto asignavimai. Atsižvelgiant į tai, 

kad reikia vengti bet kokio neigiamo 

poveikio esamų daugiamečių programų 

finansavimui, didinant finansavimą 

tikslinei Sąjungos civilinės saugos 

mechanizmo peržiūrai 2018, 2019 ir 

2020 m. turėtų būti naudojamos tik visos 

priemonės, numatytos Tarybos 

reglamente (ES, Euratomas) 

Nr. 1311/20131a, visų pirma taikant 

lankstumo priemonę; 

 ___________________ 

 1a 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos 

reglamentas (ES, Euratomas) 
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Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–

2020 m. daugiametė finansinė programa 

(OL L 347, 2013 12 20, p. 884). 

Pagrindimas 

Naujiems politikos pasiūlymams turėtų būti skiriami nauji ištekliai. Nuomonės referentė 

griežtai nepritaria bet kokiam lėšų perskirstymui, kuris pakenktų sėkmingai įgyvendinamoms, 

bet nuolat nepakankamai finansuojamoms programoms, pvz., Teisės, lygybė ir pilietiškumo 

programai ir Teisingumo programoms. 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

10 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10b) planuojant ir skirstant persvarstyto 

Sąjungos civilinės saugos mechanizmo 

finansavimą ir biudžeto lėšas turėtų būti 

atsižvelgiama į lyčių aspektą, įtraukiant 

vertinimą lyčių požiūriu, kad lyčių 

aspektas būtų geriau integruotas į rizikos 

valdymo ir nelaimių prevencijos 

pastangas siekiant įveikti ekstremalias 

situacijas; 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

3 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) pažanga, padaryta įgyvendinant 

nelaimių prevencijos sistemos priemones: 

vertinama pagal valstybių narių, pateikusių 

Komisijai savo rizikos vertinimus, rizikos 

valdymo gebėjimų vertinimą ir savo 

nelaimių valdymo planavimo santrauką, 

kaip nurodyta 6 straipsnyje, skaičių; 

a) pažanga, padaryta įgyvendinant 

nelaimių prevencijos sistemos priemones: 

vertinama pagal valstybių narių, pateikusių 

Komisijai savo rizikos vertinimus, rizikos 

valdymo gebėjimų vertinimą ir savo 

nelaimių valdymo planavimo santrauką, 

kaip nurodyta 6 straipsnyje, skaičių. 

Vertinimuose atsižvelgiama į lyčių 

aspektą; 
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Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

12a straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija kas dvejus metus informuoja 

Europos Parlamentą ir Tarybą apie 

operacijas ir padarytą pažangą pagal 11 ir 

12 straipsnius. 

Komisija kas dvejus metus informuoja 

Europos Parlamentą ir Tarybą apie 

operacijas ir padarytą pažangą pagal 11 ir 

12 straipsnius ir pateikia konkrečių 

duomenų apie lyčių aspekto įtraukimą. 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kai tinkama, tinklas, glaudžiai 

bendradarbiaudamas su atitinkamais žinių 

centrais, atlieka toliau nurodytas užduotis, 

susijusias su mokymu, pratybomis, įgyta 

patirtimi ir žinių sklaida:“. 

Kai tinkama, tinklas, siekdamas lyčių 

atžvilgiu proporcingos sudėties ir 

glaudžiai bendradarbiaudamas su 

atitinkamais žinių centrais, atlieka toliau 

nurodytas užduotis, susijusias su mokymu, 

pratybomis, įgyta patirtimi ir žinių 

sklaida:“.  

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas) 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

13 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9a) 13 straipsnis papildomas šia 

dalimi: 

 2a. Vykdydamos 1 dalyje nustatytas 

užduotis, Komisija ir valstybės narės 
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užtikrina, kad į mokymus ir kvalifikacijos 

kėlimo procesus, taip pat į rizikos 

mažinimo ir reagavimo į nelaimes 

vadovus būtų įtrauktas lyčių aspektas, 

ypatingą dėmesį skiriant smurto prieš 

moteris ir mergaites prevencijai ir 

reagavimui į jį; 

Pagrindimas 

Šia papildoma dalimi siekiama, kad būtų skiriama daugiau dėmesio lyčių klausimams 

Sąjungos civilinės saugos žinių tinklo darbe pasitelkiant mokymus ir vadovus. 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 9 b punktas (naujas) 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

13 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9b) 13 straipsnis papildomas šia 

dalimi: 

 3a. Komisija užtikrina, kad nelaimių 

duomenys būtų pateikiami pagal lytį, kaip 

reikalaujama pagal Sendajaus nelaimių 

rizikos mažinimo programą, siekiant 

išsiaiškinti moterų vaidmenį planuojant 

rizikos mažinimą ir įtraukti lyčių aspektą 

viso proceso metu; 

Pagrindimas 

Šia papildoma dalimi siekiama, kad būtų skiriama daugiau dėmesio lyčių klausimams renkant 

nelaimių duomenis. Bendradarbiavimui skatinti ir stiprinti labai svarbūs duomenys ir 

statistika, padedantys suprasti ir vėliau reaguoti į nelaimių riziką. Sendajaus nelaimių rizikos 

mažinimo programoje aiškiai numatyta, kad atitinkami duomenys turėtų būti išskaidyti. 
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Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

480 630 000 EUR dabartinėmis kainomis 

skiriama iš finansinės programos 

3 išlaidų kategorijos „Saugumas ir 

pilietybė“, o 150 936 000 EUR 

dabartinėmis kainomis – iš 4 išlaidų 

kategorijos „Europos vaidmuo 

pasaulyje“.“. 

Pagal metinę biudžeto procedūrą Europos 

Parlamentas ir Taryba laipsniškai 

patvirtina Sąjungos mechanizmui 

reikalingus asignavimus, tinkamai 

atsižvelgdami į visas priemones, 

numatytas Tarybos reglamente (ES, 

Euratomas) Nr. 1311/2013*, visų pirma 

taikant lankstumo priemonę.“. 

 ____________________ 

 * 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos 

reglamentas (ES, Euratomas) 

Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–

2020 m. daugiametė finansinė programa 

(OL L 347, 2013 12 20, p. 884). 

Pagrindimas 

Naujiems politikos pasiūlymams turėtų būti skiriami nauji ištekliai. Nuomonės referentė 

griežtai nepritaria bet kokiam lėšų perskirstymui, kuris pakenktų sėkmingai įgyvendinamoms, 

bet nuolat nepakankamai finansuojamoms programoms, pvz., Teisės, lygybė ir pilietiškumo 

programai ir Teisingumo programoms. 
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