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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 33
Antraštinė dalis

Pasiūlymas Pasiūlymas
TARYBOS REGLAMENTAS TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo įkuriama Greitojo reagavimo ir 
pasirengimo didelio masto ekstremalioms 
situacijoms priemonė

kuriuo įkuriama Civilinės saugos 
intervencijos ir pasirengimo priemonė

(Šis pakeitimas taikomas visame teisės akto 
tekste; jei jis bus patvirtintas, visame tekste 
reikės įvykdyti techninius pakeitimus).

Or. de
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Pagrindimas

Pirminę antraštinę dalį galima suvokti taip, tarsi būtų galima finansuoti bet kokius veiksmus 
ir subjektus, – ji per daug neapibrėžta. Siekiant pridėtinės vertės Bendrijai ir valstybėms 
narėms, būtų protinga, kad priemonė apsiribotų civiline sauga ir pasirengimu jai.

Pakeitimą pateikė Sebastiano (Nello) Musumeci

Pakeitimas 34
Antraštinė dalis

Pasiūlymas Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS TARYBOS REGLAMENTAS
kuriuo įkuriama Greitojo reagavimo ir 
pasirengimo didelio masto ekstremalioms 
situacijoms priemonė

kuriuo įkuriama Prognozavimo, prevencijos,
greitojo reagavimo ir pasirengimo didelio 
masto ekstremalioms situacijoms priemonė

Or. it

Pagrindimas

Priemonė taip pat turi apimti ir stichinių ar žmogaus sukeltų katastrofų prognozavimą ir 
prevenciją.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Pakeitimas 35
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Žemės valdymas ir naudojimas yra 
svarbus politikos sričių ir planų, skirtų 
katastrofų prevencijai ir padarinių 
likvidavimui, aspektas. Todėl tokiuose 
planuose ir politikos srityse turi būti 
numatytas integruotas aplinkos ir gamtos 
išteklių valdymas, kuris apimtų katastrofų 
rizikos mažinimą, pvz., integruotą potvynių 
ir miškų valdymą, tinkamą pelkių ir kitų 
jautrių ekosistemų valdymą, taip pat rizikos 
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įvertinimą miestų gyvenvietėse.

Or. en

Pagrindimas

Katastrofų valdymo aplinkos apsaugos aspektai tapo svarbiausiu prioritetu; būtina protingai 
valdyti gamtos išteklius, nes tai yra priemonė išvengti katastrofų ar sumažinti jų poveikį 
žmonėms, jų namams ir aplinkai.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Pakeitimas 36
2b konstatuojamoji dalis (nauja)

(2b) Atskirti ir tolimiausi ES regionai yra 
specifiniai, tad jiems būtina skirti ypatingą 
dėmesį dėl jų geografijos, vietovės, 
socialinių ir ekonominių ypatybių. Mat šios 
ypatybės gali turėti neigiamą įtaką –
apsunkinti pagalbos teikimą ir intervenciją 
ir sukurti ypatingas sąlygas didelio masto 
ekstremalių situacijų atveju. 

Or. en

Pagrindimas

Atskirtiems ir tolimiausiems regionams reikia skirti daugiau įvairių Bendrijos mechanizmų ir 
priemonių.

Pakeitimą pateikė Sebastiano (Nello) Musumeci

Pakeitimas 37
3 konstatuojamoji dalis

(3) Būtina įkurti Greitojo reagavimo ir 
pasirengimo didelio masto ekstremalioms 
situacijoms priemonę, pagal kurią būtų 

(3) Būtina įkurti Prognozavimo, 
prevencijos, greitojo reagavimo ir 
pasirengimo didelio masto ekstremalioms 
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galima teikti finansinę pagalbą gerinant 
pasirengimo didelio masto ekstremalioms 
situacijoms ir reagavimo į jas sistemų 
veiksmingumą, ypač atsižvelgiant į 
Sprendimą 2001/792/EB.

situacijoms priemonę, pagal kurią būtų 
galima teikti finansinę pagalbą gerinant 
pasirengimo didelio masto ekstremalioms 
situacijoms ir reagavimo į jas sistemų 
veiksmingumą, ypač atsižvelgiant į 
Sprendimą 2001/792/EB.

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas remiantis antraštinės dalies pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 38
4 konstatuojamoji dalis

Sudarant sąlygas teikti abipusę pagalbą 
mobilizuojant valstybių narių pagalbos 
priemones, šia priemone bus akivaizdžiai 
užtikrintas Bendrijos solidarumas su didelio 
masto ekstremalių situacijų ištiktomis 
šalimis.

Sudarant sąlygas teikti abipusę pagalbą 
mobilizuojant valstybių narių pagalbos 
priemones, šia priemone bus akivaizdžiai 
užtikrintas Bendrijos solidarumas su didelio 
masto ekstremalių situacijų ištiktomis 
šalimis. Tačiau ji turi būti naudojama tik 
tada, kai atitinkamos valstybės ar valstybių 
išteklių susidoroti su pasekmėmis aiškiai 
neužtenka arba kai vykdomos pasirengimo 
priemonės, sukuriančios Bendrijai 
pridėtinę vertę.

Or. de

Pagrindimas

Prieš nusprendžiant naudoti Bendrijos fondus, būtina įsitikinti, kad nacionalinių išteklių 
nepakanka ir kad Bendrijos finansuojamos priemonės sukurs Bendrijai pridėtinę vertę.
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Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 39
4 konstatuojamoji dalis

(4) Sudarant sąlygas teikti abipusę pagalbą 
mobilizuojant valstybių narių pagalbos 
priemones, šia priemone bus akivaizdžiai 
užtikrintas Bendrijos solidarumas su didelio 
masto ekstremalių situacijų ištiktomis
šalimis. 

(4) Sudarant sąlygas teikti abipusę pagalbą 
mobilizuojant valstybių narių pagalbos 
priemones, šia priemone bus akivaizdžiai 
užtikrintas Bendrijos solidarumas su šalimis, 
susidūrusiomis su didelio masto 
ekstremaliomis situacijomis (tiek ES, tiek 
už jos ribų), kilusiomis dėl stichinių 
nelaimių, pramonės ar technologijos 
katastrofų, įskaitant jūrų taršą, arba dėl 
teroristų išpuolių. 

Or. en

Pagrindimas

Katastrofų valdymo aplinkos apsaugos aspektai tapo svarbiausiu prioritetu; būtina protingai 
valdyti gamtos išteklius, nes tai yra priemonė išvengti katastrofų ar sumažinti jų poveikį 
žmonėms, jų namams ir aplinkai.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 40
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) atsižvelgiant į Tarybos išvadas dėl 
Europos civilinės saugos gebėjimų 
gerinimo1,
1 OL C 304, 2005 12 1, p. 1. 

Or. el

Pagrindimas

Būtina, kad priemonėje būtų numatyti veiksmai, kaip sujungti pranešimus dėl pavojaus ir 
išankstinius įspėjimus į bendrą tinklą. 
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Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 41
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) Siekiant solidarumo ir padėti ES 
piliečiams trečiosiose šalyse, turi būti 
įmanoma naudoti priemonę veiksmams tiek 
Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų.

Or. sv

Pagrindimas

Daugelis ES piliečių keliauja už ES ribų. Todėl didelio masto ekstremalios situacijos už ES 
ribų jiems taip pat gali būti pavojingos.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 42
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) Bendrijos veiksmai neturi atleisti 
trečiųjų šalių nuo jų atsakomybės: pagal 
principą „moka teršėjas“ dėl trečiųjų šalių 
sukeltos žalos pirmiausia atsakingos jos 
pačios. 

Or. en

Pagrindimas

Principas „moka teršėjas“ reikalauja, kad operatorius būtų atsakingas tiek, kiek jis prisidėjo 
prie žalos atsiradimo.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Pakeitimas 43
4b konstatuojamoji dalis (nauja)
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(4b) Būtina toliau bendradarbiauti didinant 
karinių išteklių ir gebėjimų, svarbių 
civilinės saugos operacijoms kovojant su 
stichinėmis ar žmogaus sukeltomis 
katastrofomis, duomenų bazės 
veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagerinti ES veiksmus, turi būti naudojamos visos įmanomos priemonės ir gebėjimai.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Pakeitimas 44
4c konstatuojamoji dalis (nauja)

(4c) Siekiant sudaryti sąlygas ir užtikrinti 
geresnę didelio masto ekstremalių situacijų 
prevenciją, pasirengimą ir reagavimą,
būtina vykdyti plačias informavimo 
kampanijas, taip pat visuomenės ir ypač 
jaunimo švietimo ir sąmoningumo ugdymo 
iniciatyvas, skirtas gerinti savisaugą ir 
pasiruošimo katastrofoms priemones.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant gerinti supratimą apie didelio masto ekstremalių situacijų prevenciją, pasirengimą ir 
reagavimą ir užtikrinti pilietinės visuomenės dalyvavimą prevenciniuose ir reagavimo 
veiksmuose, civilinės saugos priemonės turi būti integruotos į mokymo planus ir informavimo 
kampanijas.
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Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Pakeitimas 45
4d konstatuojamoji dalis (nauja)

(4d) Savanorių veikla valdant katastrofas 
yra labai svarbi, jie taip pat svarbūs 
civilinės saugos veikloje, savanoriai tiek 
kaip savanoriškų organizacijų nariai, tiek 
kaip atskiri asmenys labai prisideda prie 
reagavimo į didelio masto ekstremalias 
situacijas planavimo ir prie paties 
reagavimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad Bendrija sugebėtų atsigauti po katastrofų, būtina, kad piliečiai aktyviai planuotų 
ir dalyvautų pasirengime. Savanoriai gali suteikti svarbiausias paslaugas, kai gelbėjimo 
tarnybos dėl didelio nelaimės masto vėluoja atvykti.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 46
5 konstatuojamoji dalis

(5) Didelio masto ekstremalias situacijas gali 
sukelti stichinės gamtos nelaimės, pramonės 
ar technologijos katastrofos, arba teroristų 
išpuoliai.

(5) Didelio masto ekstremalias situacijas gali 
sukelti kosminės katastrofos, stichinės 
gamtos nelaimės, pramonės ar technologijos 
katastrofos, arba teroristų išpuoliai.

Or. pl

Pagrindimas

XX a. pradžioje centriniame Sibire, Tunguskoje meteoritas sunaikino šimtus akrų miško.
Sprogimą užregistravo meteorologinės stotys visoje Rusijoje ir net Vašingtone. Po sprogimo 
pakilo didelis 20 km ilgio debesis. Europoje kelios naktys po sprogimo buvo šviesios. Taigi 
būtina atsižvelgti ir į tokios rūšies pavojus.
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Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 47
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5a) Kai priemonė naudojama už ES ribų, 
svarbu, kad šie veiksmai būtų derinami su 
Jungtinėmis Tautomis.

Or. sv

Pagrindimas

JT jau turi veikimo sistemą, skirtą padėti šalims, kurias ištiko katastrofos ar didelio masto 
ekstremalios situacijos. Kad nereikėtų dirbti jau nudirbtų darbų, ir siekiant pasinaudoti 
bendrų išteklių teikiamais privalumais, ES greitojo reagavimo ir pasirengimo priemonė turėtų 
būti derinama su atitinkamais JT sistemos darbuotojais. Ši konstatuojamoji dalis teikiama 
remiantis 8 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 48
6 konstatuojamoji dalis

(6) Ši priemonė taip pat turėtų padėti 
Bendrijai pasiruošti dėl didelio masto 
ekstremalių situacijų kylančiam pavojui 
visuomenės sveikatai ir greitai į jį reaguoti, 
nepaveikiant veiksmų ir priemonių, 
numatytų Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime [...]/2005, kuriuo įkuriama 
Bendrijos veiksmų programa sveikatos ir 
vartotojų apsaugos srityse (2007/2013).

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Didelio masto ekstremalios situacijos beveik visada paveikia nukentėjusiųjų sveikatą, ir nėra 
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prasmės to atskirai minėti. Priemonės taikymo išplėtimas į sveikatos sritį būtų per didelis 
žingsnis ir viršytų taikymo apimtį, kurios šiuo reglamentu siekiama.  

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 49
10 konstatuojamoji dalis

(10) Turėtų būti numatyta galimybė 
dalyvauti trečiosioms šalims, nes dėl to 
priemonė taptų dar našesnė ir 
veiksmingesnė.

(10) Turėtų būti numatyta galimybė 
dalyvauti trečiosioms šalims, nes 
ekstremalios situacijos trečiosiose šalyse 
gali iš esmės paveikti ES valstybes nares, ir 
ši priemonė taptų dar našesnė ir 
veiksmingesnė.

Or. de

Pagrindimas

Didelio masto ekstremalios situacijos, ypač šalia ES esančiose šalyse, gali taip pat paveikti 
ES valstybes nares.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 50
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

(11a) Siekiant, kad šis reglamentas būtų 
veiksmingai įgyvendinamas, Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turi kuo greičiau parengti išsamų 
Europos Sąjungos civilinės saugos išteklių 
sąrašą (personalas, įranga ir t. t.). 

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant panaudoti kovai su katastrofomis skirtus išteklius, svarbu iš anksto žinoti, kokia yra 
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įranga ir personalas.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 51
12 konstatuojamoji dalis

(12) Reiktų priimti atitinkamas nuostatas dėl 
adekvačios priemone remiamų veiksmų 
įgyvendinimo stebėsenos.

(12) Reiktų priimti atitinkamas nuostatas dėl 
adekvačios priemone remiamų veiksmų 
įgyvendinimo stebėsenos. Įgyvendinant 
Bendrijos finansinę paramą būtinas 
didžiausias įmanomas skaidrumas ir 
tinkama išteklių naudojimo stebėsena.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas atsižvelgiant į 2005 m. kovo mėn. paskelbtą Europos skaidrumo 
iniciatyvą, kuria siekiama pagerinti ES institucijų atskaitingumą ir skaidrumą.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 52
1 straipsnio 1 dalis

Šiuo reglamentu laikotarpiu nuo 2007 m. 
sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
įkuriama Greitojo reagavimo ir pasirengimo 
priemonė (toliau – „priemonė“), skirta 
paremti ir papildyti valstybių narių 
pastangas apsaugoti gyventojus, aplinką ir
turtą įvykus didelio masto ekstremalioms 
situacijoms.

Šiuo reglamentu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 
2013 m. gruodžio 31 d. įkuriama 
Prevencijos, greitojo reagavimo ir 
pasirengimo priemonė (toliau –
„priemonė“), skirta paremti ir papildyti 
valstybių narių pastangas apsaugoti 
gyventojus, visuomenės sveikatą, aplinką, 
turtą ir kultūrinį paveldą įvykus didelio 
masto ekstremalioms situacijoms.

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas remiantis antraštinės dalies pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Sebastiano (Nello) Musumeci

Pakeitimas 53
1 straipsnio 1 dalis

Šiuo reglamentu laikotarpiu nuo 2007 m. 
sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
įkuriama Greitojo reagavimo ir pasirengimo 
priemonė (toliau – „priemonė“), skirta 
paremti ir papildyti valstybių narių 
pastangas apsaugoti gyventojus, aplinką ir 
turtą įvykus didelio masto ekstremalioms 
situacijoms. 

Šiuo reglamentu laikotarpiu nuo 2007 m. 
sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
įkuriama Prognozavimo, prevencijos, 
greitojo reagavimo ir pasirengimo priemonė 
(toliau – „priemonė“), skirta paremti ir 
papildyti valstybių narių pastangas apsaugoti 
gyventojus, aplinką ir turtą įvykus didelio 
masto ekstremalioms situacijoms.

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas remiantis antraštinės dalies pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 54
1 straipsnio 2 dalis

Juo nustatomos taisyklės, kaip priemone 
turėtų būti finansiškai remiami veiksmai, 
skirti padidinti Bendrijos pasirengimo 
didelio masto ekstremalioms situacijoms 
lygį.

Juo nustatomos taisyklės, kaip priemone 
turėtų būti finansiškai remiami veiksmai, 
skirti padidinti Bendrijos pasirengimo 
reaguoti į didelio masto ekstremalias 
situacijas lygį.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 55
1 straipsnio 2 dalis

Juo nustatomos taisyklės, kaip priemone 
turėtų būti finansiškai remiami veiksmai, 
skirti padidinti Bendrijos pasirengimo 
didelio masto ekstremalioms situacijoms 
lygį.

Juo nustatomos taisyklės, kaip priemone 
turėtų būti finansiškai ir techniškai remiami 
veiksmai, skirti padidinti Bendrijos rizikos 
prevencijos gebėjimus ir pasirengimo 
didelio masto ekstremalioms situacijoms 
lygį.

Or. en

Pagrindimas

Techninė parama numatyta 10 straipsnyje.

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 56
1 straipsnio 3 dalis

Reglamente taip pat yra speciali nuostata dėl 
finansinės paramos susidarius didelio masto 
ekstremaliai situacijai, kuria siekiama
padėti greitai ir veiksmingai į ją reaguoti.

Reglamente taip pat yra speciali nuostata dėl 
finansinės paramos civilinės saugos 
intervencijoms ir rengimosi joms, siekiant
padėti greitai ir veiksmingai reaguoti 
ekstremalių situacijų atveju.

Or. de

Pagrindimas

Tik aiškiomis formuluotėmis galima užtikrinti, kad parama būtų skiriama priemonėms, kurios 
Bendrijai iš tikrųjų sukuria pridėtinę vertę ir padeda vykdyti geriausią intervenciją 
ekstremalių situacijų atveju.
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Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 57
2 straipsnio 1 dalis

1. Šis reglamentas taikomas pasiruošimui
didelio masto ekstremalioms situacijoms 
nepriklausomai nuo jų pobūdžio.

1. Šis reglamentas taikomas visų formų 
didelio masto ekstremalių situacijų 
prevencijai, pasirengimui ir greitajam 
reagavimui, kaip nurodyta 3 straipsnio a 
dalyje, Bendrijos ribose ir už jos ribų, ypač 
pabrėžiant visuomenės sveikatos aspektus.

Jis taip pat taikomas tiesioginių pasekmių 
valdymui tokiai didelio masto ekstremaliai 
situacijai įvykus Bendrijoje arba valstybėse, 
dalyvaujančiose Sprendimu 2001/792 
sukurtame Bendrijos mechanizme.

Jis taip pat taikomas tiesioginių pasekmių 
valdymui tokiai didelio masto ekstremaliai 
situacijai įvykus Bendrijoje arba už jos ribų.

Jis taip pat taikomas pasirengimo tokių 
didelio masto ekstremalių situacijų 
sukeliamam poveikiui visuomenės 
sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Bendrija turėtų sugebėti pademonstruoti solidarumą su trečiosiomis šalimis, reaguodama į 
ekstremalias situacijas jų teritorijose. Todėl greitasis reagavimas į didelio masto ekstremalias 
situacijas už ES ribų turi būti įtrauktas į priemonės taikymo apimtį.

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 58
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Šis reglamentas taikomas pasiruošimui 
didelio masto ekstremalioms situacijoms 
nepriklausomai nuo jų pobūdžio.

1. Šis reglamentas taikomas pasiruošimui 
civilinės saugos intervencijoms 
nepriklausomai nuo ekstremalios situacijos 
pobūdžio.

Or. de
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Pagrindimas

Sąvoka „pasiruošimas didelio masto ekstremalioms situacijoms“ šiai priemonei yra per plati.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 59
3 straipsnio a punktas

a) „didelio masto ekstremali situacija“ – bet 
kokia situacija, sukelianti arba galinti sukelti 
neigiamą poveikį žmonėms, turtui arba 
aplinkai, dėl kurios gali reikėti kreiptis 
pagalbos;

a) „didelio masto ekstremali situacija“ – bet 
koks įvykis ar situacija, sukelianti arba 
galinti sukelti neigiamą poveikį žmonėms, 
visuomenės sveikatai, turtui, kultūriniam 
paveldui arba aplinkai ir kilusi dėl stichinių 
nelaimių, pramonės arba technologijos 
katastrofų, įskaitant jūrų taršą, arba dėl 
teroristų išpuolių;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas apibrėžimas yra per daug neaiškus. Naujasis apibrėžimas geriau atspindi 
reglamento turinį.

Pakeitimą pateikė Sebastiano (Nello) Musumeci

Pakeitimas 60
3 straipsnio a punktas

a) „didelio masto ekstremali situacija“ – bet 
kokia situacija, sukelianti arba galinti sukelti 
neigiamą poveikį žmonėms, turtui arba 
aplinkai, dėl kurios gali reikėti kreiptis 
pagalbos;

a) „didelio masto ekstremali situacija“ – bet 
kokia situacija, atsiradusi dėl stichinės arba 
žmogaus sukeltos katastrofos, sukelianti 
arba galinti sukelti neigiamą poveikį 
žmonėms, turtui arba aplinkai, dėl kurios 
gali reikėti kreiptis pagalbos;

Or. it
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Pagrindimas

Turi būti įvardytos didelio masto ekstremalių situacijų priežastys.

Pakeitimą pateikė Sebastiano (Nello) Musumeci

Pakeitimas 61
3 straipsnio aa punktas (naujas)

aa) „prognozavimas“ – visi veiksmai tiriant 
ir nustatant katastrofų priežastis, nustatant 
riziką ir labiausiai šiai rizikai jautrias 
geografines teritorijas;

Or. it

Pagrindimas

Prognozavimas yra būtinas siekiant veiksmingai kovoti su gamtos katastrofomis. 

Pakeitimą pateikė Sebastiano (Nello) Musumeci

Pakeitimas 62
3 straipsnio b punktas

b) „greitasis reagavimas“ – bet koks didelio 
masto ekstremalios situacijos metu arba jai 
įvykus atliekamas veiksmas likviduojant 
tiesioginius jos padarinius;

b) „greitasis reagavimas“ – bet koks didelio 
masto ekstremalios situacijos metu arba jai 
įvykus atliekamas veiksmas likviduojant 
tiesioginius jos padarinius ir apribojant 
žalą;

Or. it

Pagrindimas

Turi būti atskirtas ekstremalios situacijos valdymas nuo tuoj pat vykdomų veiksmų siekiant 
apriboti asmenims ir turtui padarytą žalą.
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Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 63
3 straipsnio b punktas

b) „greitasis reagavimas“ – bet koks didelio 
masto ekstremalios situacijos metu arba jai 
įvykus atliekamas veiksmas likviduojant 
tiesioginius jos padarinius;

b) „civilinės saugos intervencija“ – bet koks 
didelio masto ekstremalios situacijos metu 
arba jai įvykus atliekamas veiksmas 
likviduojant tiesioginius jos padarinius;

Or. de

Pagrindimas

Sąvokų „ekstremali situacija“ ir „greitasis reagavimas (į ekstremalią situaciją)“ prasmė 
kitokia ir jų negalima prilyginti civilinės saugos intervencijoms ar situacijoms, kai jos 
vykdomos.

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 64
3 straipsnio c punktas

c) „pasirengimas“ – bet koks išankstinis 
veiksmas, kuriuo užtikrinamas veiksmingas 
greitasis reagavimas.

c) „pasirengimas“ – bet koks išankstinis 
veiksmas, kuriuo užtikrinama veiksminga 
civilinės saugos intervencija.

Or. de

Pagrindimas

Sąvokų „ekstremali situacija“ ir „greitasis reagavimas (į ekstremalią situaciją)“ prasmė 
kitokia ir jų negalima prilyginti civilinės saugos intervencijoms ar situacijoms, kai jos 
vykdomos.
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Pakeitimą pateikė Sebastiano (Nello) Musumeci

Pakeitimas 65
3 straipsnio c punktas

c) „pasirengimas“ – bet koks išankstinis 
veiksmas, kuriuo užtikrinamas veiksmingas 
greitasis reagavimas.

c) „prevencija“ – bet koks išankstinis 
veiksmas, kuriuo užtikrinamas veiksmingas 
greitasis reagavimas.

Or. it

Pagrindimas

Nepakanka tiesiog paprastai užtikrinti veiksmingą reagavimą; svarbiausia turi būti užkirsti 
kelią ekstremaliai situacijai.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 66
3 straipsnio ca punktas (naujas)

ca) „inventorius“ – ES civilinės saugos 
įrangos ir darbuotojų sąrašas. Komisija 
inventorių reguliariai atnaujina.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant panaudoti kovai su katastrofomis skirtus išteklius, svarbu iš anksto žinoti, kokią 
įrangą ir personalą įmanoma pasitelkti.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 67
3a straipsnis (naujas)

3a straipsnis
Tolimi regionai

Šiuo reglamentu teikiama tinkama ir 
vienoda parama visiems regionams, taip pat 
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užtikrinama, kad piliečių, gyvenančių 
sunkiai pasiekiamuose tolimiausiuose, 
atskirtuose regionuose ar salose, saugumo 
lygis būtų toks pat kaip ir kituose ES 
regionuose. Tokiuose regionuose turi būti 
įkurtos specialios pagalbos teikimo 
komandos.

Or. en

Pagrindimas

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas atskirtiems ir tolimiausiems regionams, kuriuose 
geografinės sąlygos sukelia rimtų problemų atvykstančioms ir pradedančioms dirbti pagalbos 
komandoms.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 68
4 straipsnio įžanginė dalis

Finansinė parama pagal priemonę teikiama 
tokiems veiksmams:

Finansinė parama pagal priemonę teikiama 
tokiems veiksmams tiek ES, tiek už jos ribų:

Or. sv

Pagrindimas

Daugelis ES piliečių keliauja už ES ribų. Todėl už ES ribų susidarančios didelio masto 
ekstremalios situacijos jiems taip pat gali būti pavojingos.

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 69
4 straipsnio a punktas

a) studijoms, tyrimams, modeliavimui, 
veiksmų planų sudarymui ir nenumatytų 
atvejų planavimui;

a) studijoms, tyrimams, modeliavimui, 
veiksmų planų, susijusių su civilinės saugos 
intervencija, sudarymui ir nenumatytų 
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atvejų planavimui;

Or. de

Pagrindimas

Kaip įprasta, nacionaliniai gebėjimai neturėtų būti finansuojami pagal šią priemonę. Gali 
būti finansuojami tik tie viršvalstybiniai ištekliai ir veiksmai, kurie Bendrijai sukuria pridėtinę 
vertę.

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 70
4 straipsnio b punktas

b) pagalbai gebėjimų ugdymui; b) pagalbai viršvalstybinių gebėjimų 
ugdymui;

Or. de

Pagrindimas

Kaip įprasta, nacionaliniai gebėjimai neturėtų būti finansuojami pagal šią priemonę. Gali 
būti finansuojami tik tie viršvalstybiniai ištekliai ir veiksmai, kurie Bendrijai sukuria pridėtinę 
vertę.

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 72
4 straipsnio c punktas

c) mokymams, pratyboms, seminarams, 
personalo ir ekspertų mainams;

c) mokymams, pratyboms, seminarams, 
personalo ir ekspertų mainams tarp 
valstybių narių;

Or. de
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Pagrindimas

Kaip įprasta, nacionaliniai gebėjimai neturėtų būti finansuojami pagal šią priemonę. Gali 
būti finansuojami tik tie viršvalstybiniai ištekliai ir veiksmai, kurie Bendrijai sukuria pridėtinę 
vertę.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 71
4 straipsnio b punktas

b) pagalbai gebėjimų ugdymui; b) pagalbai gebėjimų ugdymui ir veiksmų 
koordinavimui;

Or. fr

Pagrindimas

Veiksmų koordinavimas yra vienas svarbiausių dalykų siekiant, kad šis reglamentas būtų 
sėkmingas. 

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi, Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 73
4 straipsnio ca punktas (naujas)

ca) specialiam personalo, kuris dalyvaus 
didelio masto ekstremalių situacijų 
prevencijos, greitojo reagavimo ir 
pasirengimo operacijose, apmokymui, 
siekiant geriau spręsti ypatingas neįgalių 
žmonių problemas;

Or. el
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Pagrindimas

Prevenciniuose, greitojo reagavimo ir pasirengimo veiksmuose didelio masto ekstremalių 
situacijų atveju dalyvaujantys žmonėms turi nusimanyti apie ypatingus įvairių neįgalių 
žmonių poreikius (pvz., susikalbėjimo, judėjimo klausimais), kas leistų jiems geriau atlikti 
savo užduotis. Apmokant personalą turi būti įtraukti dalykai, susiję su ypatingomis neįgalių 
žmonių gyvenimo sąlygomis.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 74
4 straipsnio e punktas 

e) technologijų perdavimui; e) žinių, technologijų ir kompetencijos
perdavimui; dalijimuisi išmoktomis 
pamokomis ir pažangiausia patirtimi;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pateikti visus remtinus veiksmus, numatytus šiame reglamente.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 75
4 straipsnio f punktas

f) informavimo ir informacijos skleidimo 
veiksmams;

f) informavimo ir informacijos skleidimo 
tikslais, ypač skirtais skatinti žmones būti 
budrius;

Or. fr

Pagrindimas

Ugnies katastrofas beveik visada sukelia žmonės. Skatinimas žmones būti budrius ir jų 
informavimas apie taikomas nuobaudas yra naudingi prevencijos būdai. 
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 76
4 straipsnio f punktas 

f) informavimo ir informacijos skleidimo 
veiksmams;

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Naudoti šiai priemonei skirtą biudžetą finansuojant informacijos skleidimo veiksmus nėra 
veiksminga. Nacionalinės institucijos, kurios turi dirbti kartu, jau žino apie šią priemonę, ir 
nėra prasmės plačiąją visuomenę apie tai informuoti. Būtų naudingiau panaudoti pinigus 
tikslams, dėl kurių reglamentas yra priimamas, t. y. veiksmingam paramos koordinavimui 
ekstremalių situacijų atveju.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi

Pakeitimas 77
4 straipsnio fa punktas (naujas)

f) žemėlapio, kuriame būtų nurodytos 
pažeidžiamos vietovės, parengimui ir 
platinimui;

Or. en

Pagrindimas

Ištyrus pažeidžiamų vietovių riziką ir parengus jų žemėlapį bus galima geriau nustatyti, kokių 
katastrofų prevencijos priemonių reikia imtis.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 78
4 straipsnio fa punktas (naujas)



PE 365.136v02-00 24/39 AM\594594LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

fa) švietimo įstaigų (ikimokyklinėse 
įstaigose ir mokyklose) vykdomiems 
užsiėmimams, švietimo programoms, 
treniruotėms ir rengiamiems elgesio 
katastrofos atveju planams;

Or. pl

Pagrindimas

Esant ugnikalnių išsiveržimų, potvynių, liūčių ir kitoms grėsmėms, ES valstybėse narėse 
būtina parengti švietimo programas ir treniruoti vaikus ir jaunimą.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 79
4 straipsnio g punktas 

g) ryšių veiksmams ir Europos reagavimo 
matomumą skatinančioms priemonėms;

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Žr. to paties nario pateiktą f punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 80
4 straipsnio g punktas

g) ryšių veiksmams ir Europos reagavimo 
matomumą skatinančioms priemonėms;

g) ryšių veiksmams ir Europos reagavimo 
matomumą skatinančioms priemonėms, 
įskaitant skiriamuosius ženklus;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant pateikti visus remtinus veiksmus, numatytus šiame reglamente.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 81
4 straipsnio ga punktas (naujas)

ga) pranešimo apie pavojų, išankstinio 
įspėjimo ir reagavimų sistemų sujungimui į 
tinklą,

Or. el

Pagrindimas

Būtina, kad priemonėje būtų numatyti veiksmai, susiję su pranešimų apie pavojų ir išankstinių 
įspėjimų sistemų sujungimu į bendrą tinklą. 

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 82
4 straipsnio h punktas 

h) atitinkamų priemonių bei įrangos 
tiekimui;

h) atitinkamų viršvalstybinių priemonių bei 
įrangos tiekimui, kuris Bendrijai sukurtų 
pridėtinę vertę;

Or. de

Pagrindimas

Kaip įprasta, nacionaliniai gebėjimai neturėtų būti finansuojami pagal šią priemonę. Gali 
būti finansuojami tik tie viršvalstybiniai ištekliai ir veiksmai, kurie Bendrijai sukuria pridėtinę 
vertę.



PE 365.136v02-00 26/39 AM\594594LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 83
4 straipsnio j punktas 

j) stebėsenai ir įvertinimui; Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kaip įprasta, nacionaliniai gebėjimai neturėtų būti finansuojami pagal šią priemonę. Gali 
būti finansuojami tik tie viršvalstybiniai ištekliai ir veiksmai, kurie Bendrijai sukuria pridėtinę 
vertę.

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 84
4 straipsnio l punktas

l) ekspertų, ryšių palaikymo pareigūnų ir 
stebėtojų siuntimui;

l) ekspertų, ryšių palaikymo pareigūnų ir 
stebėtojų, turinčių tinkamas priemones ir 
įrangą, siuntimui;

Or. de

Pagrindimas

Kaip įprasta, nacionaliniai gebėjimai neturėtų būti finansuojami pagal šią priemonę. Gali 
būti finansuojami tik tie viršvalstybiniai ištekliai ir veiksmai, kurie Bendrijai sukuria pridėtinę 
vertę.
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Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Pakeitimas 85
4 straipsnio la punktas (naujas)

la) vietinės rizikos įvertinimo ir 
pasiruošimo katastrofoms programų ir 
veiklų vidurinėse ir aukštosiose mokyklos 
įgyvendinimo skatinimui, taip pat kitiems 
būdams siekiant informuoti jaunimą ir 
vaikus;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant gerinti supratimą apie rizikos šaltinius ir užtikrinti pilietinės visuomenės dalyvavimą 
prevenciniuose ir reagavimo veiksmuose, civilinės saugos priemonės turi būti integruotos į 
mokymo planus ir informavimo kampanijas.

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 86
4 straipsnio m punktas

m) atitinkamų priemonių bei įrangos 
greitam mobilizavimui;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kaip įprasta, nacionaliniai gebėjimai neturėtų būti finansuojami pagal šią priemonę. Gali 
būti finansuojami tik tie viršvalstybiniai ištekliai ir veiksmai, kurie Bendrijai sukuria pridėtinę 
vertę.
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Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 87
4 straipsnio n punktas

n) kilnojamų laboratorijų, kilnojamų 
padidinto saugumo priemonių ir apsauginės 
medicininės įrangos diegimui ir 
transportavimui.

n) specialių viršvalstybinių civilinės saugos 
technologijų ir įrangos, pvz., kilnojamų 
laboratorijų, kilnojamų padidinto saugumo 
priemonių ir apsauginės medicininės įrangos 
diegimui ir transportavimui.

Or. de

Pagrindimas

Kaip įprasta, nacionaliniai gebėjimai neturėtų būti finansuojami pagal šią priemonę. Gali 
būti finansuojami tik tie viršvalstybiniai ištekliai ir veiksmai, kurie Bendrijai sukuria pridėtinę 
vertę.
Kilnojamos laboratorijos ir kt. yra tik technologijų ir įrangos pavyzdžiai.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 88
4 straipsnio na punktas (naujas)

na) regionų, kurių katastrofų rizika yra 
panaši, partnerystės vystymui, siekiant, kad 
būtų keičiamasi ekstremalių situacijų 
valdymo patirtimi.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pateikti visus remtinus veiksmus, numatytus šiame reglamente.
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Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 89
5 straipsnio a punktas

a) kurti strategijų, procedūrų ir sistemų, 
skirtų atitinkamų priemonių ir įrangos, 
kurias būtų galima greitai panaudoti didelio 
masto ekstremalių situacijų atveju, 
reikalingumui įvertinti ir jų diegimui 
skatinti;

a) kurti strategijų, procedūrų ir sistemų, 
skirtų atitinkamų priemonių ir įrangos, 
kurias būtų galima panaudoti civilinės 
saugos intervencijai, reikalingumui įvertinti 
ir jų diegimui skatinti;

Or. de

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 90
5 straipsnio b punktas

b) kurti atitinkamų priemonių ir įrangos
perdavimo prašančioms valstybėms ir 
tarptautinėms organizacijoms mechanizmus 
bei procedūras;

b) kurti atitinkamų priemonių perdavimo 
prašančioms valstybėms ir tarptautinėms 
organizacijoms mechanizmus bei 
procedūras;

Or. de

Pagrindimas

Bendrija negali finansuoti civilinės saugos įrangos.

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 91
5 straipsnio c punktas

c) užtikrinti galimybę prireikus pasinaudoti 
atitinkamomis nuo didelio masto 
ekstremalių situacijų pasekmių 
apsaugančiomis priemonėmis ir įranga;

c) užtikrinti galimybę prireikus pasinaudoti 
atitinkamomis didelio masto ekstremalių 
situacijų pasekmes pašalinančiomis
priemonėmis ir įranga;
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Or. de

Pagrindimas

Svarbu ne saugoti nuo didelio masto ekstremalių situacijų pasekmių, bet veiksmingai tas 
pasekmes pašalinti.

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 92
5 straipsnio d punktas

d) skatinti betarpišką ir veiksmingą 
nacionalinių civilinės saugos tarnybų
bendradarbiavimą;

d) skatinti betarpišką ir veiksmingą 
nacionalinių civilinės saugos institucijų
bendradarbiavimą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 93
5 straipsnio da punktas (naujas)

da) kaupti bendrai patirčiai ir nustatyti bei 
įgyvendinti pažangiausią praktiką 
nacionalinių, regioninių ir vietinių 
stichinių, pramonės ir technologinių 
katastrofų prevencijos iniciatyvų srityje; 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas remiantis prevencijos įtraukimu į šio reglamento antraštinę dalį ir 
taikymo sritį.
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Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 94
5 straipsnio db punktas (naujas)

db) kaupti bendrai patirčiai ir nustatyti bei 
įgyvendinti pažangiausią praktiką 
nacionalinių, regioninių ir vietos 
visuomenei ir ypač jaunimui skirtų 
iniciatyvų, siekiant gerinti savisaugą, 
srityje; 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas remiantis naujo punkto „visuomenės informavimas“ įtraukimu į 
remtinus veiksmus.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 95
5 straipsnio e punktas

e) aktyvinti, skatinti ir remti žinių ir 
patirties, susijusių su didelio masto 
ekstremalių situacijų tiesioginių pasekmių 
valdymu, bei atitinkamos technologijos 
mainus;

e) aktyvinti, skatinti ir remti žinių ir 
patirties, ypač susijusių su prevencijos 
priemonėmis didelio masto ekstremalių 
situacijų tiesioginių pasekmių valdymu, bei 
atitinkamos technologijos mainus;

Or. fr

Pagrindimas

Prevencija yra svarbi rizikos mažinimo priemonė.
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Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 96
5 straipsnio e punktas

e) aktyvinti, skatinti ir remti žinių ir 
patirties, susijusių su didelio masto 
ekstremalių situacijų tiesioginių pasekmių 
valdymu, bei atitinkamos technologijos 
mainus;

e) aktyvinti, skatinti ir remti žinių ir 
patirties, susijusių su didelio masto 
ekstremalių situacijų tiesioginių pasekmių 
valdymu, bei atitinkamos technologijos ir 
personalo mainus;

Or. de

Pagrindimas

Žinias ir patirtį sukaupia žmonės.

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 97
5 straipsnio h punktas

h) palengvinti pagalbos visuomenės 
sveikatai teikimą ir reagavimą;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Sveikatos problemos yra vienos iš galimų ekstremalių situacijų pasekmių, ir atskirai jų minėti 
nebūtina.

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 98
5 straipsnio i punktas

i) užtikrinti kilnojamų laboratorijų ir 
kilnojamų padidinto saugumo priemonių 

i) užtikrinti specialios civilinės saugos 
technologijos ir įrangos, pvz., kilnojamų 
laboratorijų ir kilnojamų padidinto saugumo 
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prieinamumą ir transportavimą. priemonių prieinamumą ir transportavimą. 

Or. de

Pagrindimas

Kilnojamos laboratorijos ir padidinto saugumo priemonės yra tik dalis technologijų.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 99
5a straipsnis (naujas)

5a straipsnis
Veiksmų sanglauda ir koordinavimas
Komisija užtikrina, kad priemonė ir 
pranešimo apie pavojų, išankstinio įspėjimo 
ir reagavimo sistemos būtų veiksmingos ir 
sujungtos su kitomis Bendrijos įspėjimo 
sistemomis.

Or. el

Pagrindimas

Komisija turi užtikrinti, kad priemonės ir pranešimo apie pavojų, išankstinio įspėjimo ir 
reagavimo sistemų veiksmai būtų koordinuojami.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 100
5b straipsnis (naujas)

5b straipsnis
Sanglauda ir koordinavimas
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis stebi, koordinuoja ir 
įvertina pranešimo apie pavojų, išankstinio 
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įspėjimo ir reagavimo veiklas ir taip 
užtikrina veiksmų kokybę ir geriausią 
priemonės veikimą. 

Or. el

Pagrindimas

Labai svarbu, kad Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, stebėtų ir 
koordinuotų pranešimo apie pavojų, išankstinio įspėjimo ir reagavimo veiklas ir taip 
užtikrintų geriausią priemonės veikimą.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi

Pakeitimas 101
5a straipsnis (naujas)

5a straipsnis
Civilinė – karinė sąveika

Siekiant užtikrinti aukštą civilinį – karinį 
bendradarbiavimą ir sąveiką būtina kuo 
geriau panaudoti ES duomenų bazes apie 
karinius išteklius ir logistinius gebėjimus, 
su ES kariniu štabu sukurti operacijų 
procedūras ir rengti bendras pratybas.  
Karinių išteklių ir gebėjimų koordinavimui 
visada privalo vadovauti Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Taryba savo 2003 m. gruodžio 8 d. išvadose nusprendė, kad karinių duomenų turinys bus 
prieinamas Bendrijos civilinės saugos sistemai. Nepaisant susitarimo dėl duomenų naudojimo 
formos, jų turinys, informacijos srautai bei Stebėsenos ir informacijos centro (angl. MIC), ES 
karinio štabo (angl. EUMS) ir nacionalinių kontaktinių punktų bendradarbiavimas turi toliau 
būti tobulinami siekiant veiksmingo civilinio – karinio bendradarbiavimo ir sąveikos.
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Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Pakeitimas 102
5b straipsnis (naujas)

5b straipsnis
Savanoriai

Savanorių pasiruošimą didelio masto 
stichinės ar žmogaus sukeltoms 
katastrofoms turi visada kontroliuoti ir jam 
vadovauti vietos įstatymo numatyta 
institucija; savanoriai turi dalyvauti 
specialiose pratybose, kurios pagerintų jų 
sugebėjimą nustatyti didelio masto 
ekstremalią situaciją ar katastrofą, reaguoti 
į jas ir atsigauti po jų.

Or. en

Pagrindimas

Katastrofos gali apriboti vietos valdžios institucijų ir ekstremalių situacijų tarnybų išteklius. 
Tokiais atvejais papildoma savanoriškos pagalbos sektoriaus parama gali būti neįkainojama. 
Siekiant tinkamai koordinuoti veiksmus krizės metu, savanoriai tiek prieš didelio masto 
ekstremalią situaciją, tiek jos metu, tiek po jos turi dirbti bendradarbiaudami su ekstremalių 
situacijų tarnybomis ir vietos valdžios institucijomis. Savo nuožiūra veikiantys savanoriai gali 
kliudyti gelbėjimui.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 103
8 straipsnis

Valstybės, kurios nėra Europos Sąjungos 
valstybės narės, gali dalyvauti šioje 
priemonėje, jei tai neprieštarauja 
susitarimams ir darbo tvarkai.

Valstybės, kurios nėra Europos Sąjungos 
valstybės narės, gali dalyvauti šioje 
priemonėje, jei tai neprieštarauja 
susitarimams ir darbo tvarkai.

Kai šioje priemonėje numatyti veiksmai 
vykdomi už ES ribų, jie turi būti 
koordinuojami su Jungtinėmis Tautomis, 
išskyrus tuos atvejus, kai yra ypatingos 
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priežastys to nedaryti.

Or. sv

Pagrindimas

JT jau turi veikimo sistemą, skirtą padėti šalims, kurias ištiko katastrofos ar didelio masto 
ekstremalios situacijos. Siekiant išvengti darbo kartojimo ir pasinaudoti bendrų išteklių
teikiamais privalumais, ES greitojo reagavimo ir pasirengimo priemonė turėtų būti derinama 
su atitinkamais JT sistemos darbuotojais. 

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Pakeitimas 104
8a straipsnis (naujas)

8a straipsnis
Bendradarbiavimas su tarptautinėmis 

organizacijomis
Siekiant išvengti kartojimo, kuo 
veiksmingiau organizuoti bendra 
informacija pagrįstus veiksmus ir kuo 
geriau panaudoti visus išteklius, turi būti 
sukurti geresni ryšiai ir geresnis 
struktūrinis ir nuolatinis 
bendradarbiavimas su tarptautinėmis 
organizacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis suderinamumo sukūrimas yra ypač 
svarbus.
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 105
9 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Jei pagal 1 dalį pateikta informacija 
rodo, kad finansinė parama yra gauta iš 
kitų šaltinių, pagal šią priemonę teikiama 
parama apribojama ir gali būti teikiama tik 
nefinansuojamai daliai.

Or. nl

Pagrindimas

1 straipsnyje nurodoma, kad priemonė skirta remti ir prisidėti prie valstybių narių pastangų. 
Skiriant finansinę paramą būtina atsižvelgti į tai, ar veiksmai gali būti finansuojami iš kitų 
šaltinių.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 106
9 straipsnio 2 dalis

2. Reikia siekti, kad priemonė derintųsi su 
kitomis Europos Sąjungos arba Bendrijos 
priemonėmis ir jas papildytų.

2. Reikia siekti, kad priemonė derintųsi su 
kitomis Europos Sąjungos arba Bendrijos 
priemonėmis, būtų nuosekli ir jas papildytų; 
inter alia, priemonė turi būti taip suderinta 
su Europos Sąjungos solidarumo fondu, 
Stabilumo priemone, Europos bendrijos 
humanitarinės pagalbos biuru (ECHO), 
kad būtų išvengta kartojimo, sukurta 
didžiausia pridėtinė vertė ir kuo geriau 
panaudojami ištekliai.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie pirmiau minėtų fondų ir priemonių veiksmai yra tokie panašūs, kad nesant 
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veiksmingo koordinavimo atsiranda pavojus juos supainioti ar kartoti.

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 107
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Tai gali būti išlaidos, susijusios ypač su 
tyrimais, susitikimais, informavimo veikla, 
leidinių publikavimu, skiriamos kompiuterių 
tinklams (ir panašiai įrangai) informacijos 
perdavimui ir bet kokios kitos Komisijos 
išlaidos techninei ar administracinei 
pagalbai, kurių reikia šiam reglamentui 
įgyvendinti.

Tai gali būti išlaidos, susijusios ypač su 
tyrimais, susitikimais, informavimo veikla, 
leidinių publikavimu, skiriamos kompiuterių 
tinklams (ir panašiai įrangai) informacijos 
perdavimui ir bet kokios kitos Komisijos 
išlaidos techninei, personalo ar 
administracinei pagalbai, kurių reikia šiam 
reglamentui įgyvendinti.

Or. de

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 108
10a straipsnis (naujas)

10a straipsnis
Veiksmų įgyvendinimas ir Komisijos bei 
valstybių narių bendradarbiavimas
1. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama 
su valstybėmis narėmis, užtikrina, kad 
veiksmai, vykdomi remiantis šia priemone, 
būtų įgyvendinami pagal 13 straipsnio 
nuostatas ir užtikrintų jų darnią ir 
subalansuotą plėtrą.
2. Siekdama remti įgyvendinimą, Komisija 
užtikrina, kad pranešimų apie pavojų, 
išankstinio įspėjimo ir greitojo reagavimo 
tinklai ir sistemos, skirtos didelio masto 
ekstremalioms situacijoms, būtų 
koordinuojamos ir integruotos.
3. Komisija ir valstybės narės pagal savo 
atitinkamas kompetencijos sferas užtikrina 



AM\594594LT.doc 39/39 PE 365.136v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

priemonės veiksmingumą ir Bendrijos ir 
valstybių narių lygiu kuria mechanizmus, 
skirtus pasiekti priemonės tikslams. Jos 
užtikrina, kad dėl priemonės veiksmų būtų 
pateikiama reikalinga informacija ir kad 
vietos, regioninių valdžios institucijų ir 
nevyriausybinių organizacijų 
įgyvendinamuose veiksmuose būtų kuo 
plačiau dalyvaujama.  

Or. el

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 109
14 straipsnio 2 dalies a punktas

a) ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. 
laikinąją įvertinimo ataskaitą apie rezultatus 
ir apie šio reglamento įgyvendinimo 
kokybinius ir kiekybinius aspektus;

a) ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. 
laikinąją įvertinimo ataskaitą apie rezultatus 
ir apie šio reglamento įgyvendinimo 
kokybinius ir kiekybinius aspektus; Šiame 
pranešime būtinai pateikiama informacija 
apie pateiktas paraiškas, priimtus 
sprendimus skirti paramą ir finansinės 
paramos skyrimo įgyvendinimą; 

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga reguliari apžvalga apie įgyvendinimą, rengiama remiantis Komisijos pranešimu, 
kurioje būtų atnaujinama visa turima informacija. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
finansinių įsipareigojimų stebėsenos sistemų tobulinimui ir kontrolei, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas fondų, dėl kurių įsipareigota, naudojimas.


