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Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 12
1 konstatuojamoji dalis

(1) Didelių nelaimių arba krizinių situacijų 
atveju Bendrija turėtų solidarizuotis su 
susijusiomis valstybėmis narėmis ir 
gyventojais, suteikdama finansinę paramą, 
kuri padėtų nelaimės ištiktiems regionams 
greitai grįžti prie normalių gyvenimo sąlygų, 
ir prisidėdama prie finansinių 
kompensacijų teroro aukoms.

(1) Didelių nelaimių arba didelių krizinių 
situacijų atveju Bendrija turėtų solidarizuotis 
su susijusiomis valstybėmis narėmis ir 
gyventojais, suteikdama finansinę paramą, 
kuri padėtų nelaimės ištiktiems regionams 
greitai grįžti prie normalių gyvenimo sąlygų. 

Or. en
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Pgrindimas

Atsižvelgiant į ribotus Fondo išteklius ir sąvokos „terorizmas“ neapibrėžtumą, finansinė 
parama iš Fondo gali būti naudojama siekiant sumažinti tik dėl didelių nelaimių arba didelių 
krizinių situacijų atsiradusią žalą. 

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 13
1 konstatuojamoji dalis

(1) Didelių nelaimių arba krizinių situacijų 
atveju Bendrija turėtų solidarizuotis su 
susijusiomis valstybėmis narėmis ir 
gyventojais, suteikdama finansinę paramą, 
kuri padėtų nelaimės ištiktiems regionams 
greitai grįžti prie normalių gyvenimo sąlygų, 
ir prisidėdama prie finansinių kompensacijų 
teroro aukoms.

(1) Didelių nelaimių arba krizinių situacijų 
atveju Bendrija turėtų solidarizuotis su 
susijusiomis valstybėmis narėmis ir 
gyventojais, suteikdama finansinę paramą, 
kuri padėtų nelaimės ištiktiems regionams 
greitai grįžti prie normalių gyvenimo sąlygų, 
ir prisidėdama prie finansinių kompensacijų 
aukoms.

Or. pt

Pagrindimas

Finansinė kompensacija turėtų būti skiriama visoms krizių ir nelaimių, kurias apima šis 
Reglamentas, aukoms. 

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 14
1 konstatuojamoji dalis

(1) Didelių nelaimių arba krizinių situacijų 
atveju Bendrija turėtų solidarizuotis su 
susijusiomis valstybėmis narėmis ir 
gyventojais, suteikdama finansinę paramą, 
kuri padėtų nelaimės ištiktiems regionams 
greitai grįžti prie normalių gyvenimo sąlygų, 
ir prisidėdama prie finansinių kompensacijų 
teroro aukoms.

(1) Sąvoka „nelaimė“ reiškia bet kokį 
griaunamąjį įvykį, kuris sukelia didelę žalą 
gyventojams ir aplinkai, pavyzdžiui, 
potvynis, gaisras arba sausra, ir kadangi 
didelių nelaimių arba krizinių situacijų 
atveju Bendrija turėtų solidarizuotis su 
susijusiomis valstybėmis narėmis ir, 
svarbiausia, su gyventojais, suteikdama 
finansinę paramą, kuri padėtų nelaimės 
ištiktiems regionams greitai grįžti prie 
normalių gyvenimo sąlygų, ir prisidėdama 
prie finansinių kompensacijų nelaimių arba 
teroro aktų aukoms.
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Or. es

Pagrindimas

Sąvoka „nelaimė“ turėtų būti apibrėžta, kadangi tai leis įvertinti kiekvienos nelaimės mastą ir 
sunkumą. Be to, žmonės, paliesti bet kokios nelaimės, yra aukos, jei tik pasikeičia normalios 
jų gyvenimo sąlygos, nesvarbu, ekonomiškai ar psichologiškai.

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 15
1 konstatuojamoji dalis

(1) Didelių nelaimių arba krizinių situacijų 
atveju Bendrija turėtų solidarizuotis su 
susijusiomis valstybėmis narėmis ir 
gyventojais, suteikdama finansinę paramą, 
kuri padėtų nelaimės ištiktiems regionams 
greitai grįžti prie normalių gyvenimo sąlygų, 
ir prisidėdama prie finansinių kompensacijų 
teroro aukoms.

(1) Didelių nelaimių arba krizinių situacijų 
atveju Bendrija turėtų solidarizuotis su 
susijusiomis valstybėmis narėmis ir 
gyventojais, suteikdama finansinę paramą, 
kuri padėtų nelaimės ištiktiems regionams 
greitai grįžti prie normalių gyvenimo sąlygų, 
ir prisidėdama prie finansinių kompensacijų 
teroro aukoms, nepakeisdama 
kompetentingų valstybės valdžios ar 
privačių institucijų. 

Or. fr

Pagrindimas

ES solidarumas neturėtų pakeisti valstybių narių pastangų arba draudimo sąlygų; turėtų būti 
tvirtai laikomasi subsidiarumo principo. 

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 16
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

. Solidarumo fondas nelaimių ir didelio 
masto krizinių situacijų atveju suteikia 
Bendrijai veiksmų laisvę. Jis iš esmės 
prisidės Sąjungai geriau ir tikslingiau 
veikiant srityse, kuriose piliečiai tikisi 
Sąjungos veiksmų. Todėl mes turime 
užtikrinti, kad fondo gaunamas 
finansavimas atitiktų jo funkcijas, kad 
Bendrija visomis aplinkybėmis galėtų 
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išplėsti jo taikymo sritį, kad būtų patenkinti 
piliečių lūkesčiai. Tai reiškia, kad Bendrija 
aiškiai apibrėžtose veiklos srityse turi turėti 
pakankamai lėšų net ir ypatingų krizių 
metais

Or. pt

Pagrindimas

Pakeitimu sustiprinamas Solidarumo fondo veiklos pobūdis ir suteikiama galimybė Bendrijai 
veikti didelių nelaimių ir krizių atvejais. 

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 17
2 konstatuojamoji dalis

(2) Bendrija taip pat turėtų solidarizuotis su 
derybas dėl stojimo į ES pradėjusiomis 
šalimis.

(2) Bendrija taip pat turėtų solidarizuotis su 
derybas dėl stojimo į ES pradėjusiomis 
šalimis, dėl kurių būtina numatyti tam tikrą 
ypatingą mechanizmą, kuris sudarytų 
galimybes Sąjungai patenkinti poreikius, 
atsiradusius dėl didelių nelaimių.

Or. es

Pagrindimas

Nors finansinių lėšų paskutiniaisiais metais pakako patenkinti gautiems prašymams, 
abejotina, ar jų pakaktų reikmėms, atsiradusioms, pavyzdžiui, dėl žemės drebėjimo. 

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 18
3 konstatuojamoji dalis

(3) Didelės nelaimės arba krizinės situacijos 
gali būti gamtinio, pramoninio ar 
technologinio pobūdžio, įskaitant jūrų taršą 
ir radiologinę grėsmę, arba gali kilti dėl 
visuomenės sveikatos krizių ar teroro aktų.
Esami ekonominės ir socialinės sanglaudos 
instrumentai gali finansuoti prevencines 

(3) Didelės nelaimės arba krizinės situacijos 
paprastai yra gamtinio, pramoninio ar 
technologinio pobūdžio. Esami ekonominės 
ir socialinės sanglaudos instrumentai gali 
finansuoti prevencines priemones bei 
atstatyti sugadintą infrastruktūrą. Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 2012/20022 įsteigtas 
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priemones bei atstatyti sugadintą 
infrastruktūrą. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
2012/20021 įsteigtas Europos Sąjungos 
solidarumo fondas suteikia Komisijai 
galimybę padėti mobilizuojant pagalbos 
tarnybas, kad patenkintų būtiniausius 
gyventojų poreikius ir prisidėtų prie greito 
sugadintos pagrindinės infrastruktūros 
atstatymo siekiant atkurti normalią 
ekonominę veiklą nelaimės ištiktuose 
regionuose. Tačiau fondas visų pirma 
numatytas gaivalinėms nelaimėms. Taip pat 
reikėtų numatyti nuostatą, leisiančią 
Komisijai suteikti pagalbą susidarius 
negaivalinio pobūdžio krizinėms 
situacijoms.

Europos Sąjungos solidarumo fondas 
suteikia Bendrijai galimybę padėti 
mobilizuojant pagalbos tarnybas, kad 
patenkintų būtiniausius paliestų asmenų 
poreikius ir prisidėtų prie greito sugadintos 
pagrindinės infrastruktūros atstatymo 
siekiant atkurti normalią ekonominę ir 
socialinę veiklą nelaimės ištiktuose 
regionuose. Tačiau nors fondas visų pirma 
numatytas gaivalinėms nelaimėms, taip pat 
Europos Sąjungai yra būtina turėti savo 
žinioje patikimą ir lanksčią priemonę,
leisiančią Bendrijai duoti ženklą piliečiams, 
paliestiems kritiškos situacijos, pavyzdžiui, 
teroristinio akto atveju.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo metu labiau nei bet kada Sąjunga, vykdydama savo veiklą, turi būti kiek įmanoma 
artimesnė piliečiams. Žmonės, paliesti bet kokios nelaimės, yra aukos, jei tik pasikeičia 
normalios jų gyvenimo sąlygos, nesvarbu, ekonomiškai ar psichologiškai.

Pakeitimą pateikė Luis Manuel Capoulas Santos

Pakeitimas 19
3 konstatuojamoji dalis

(3) Didelės nelaimės arba krizinės situacijos 
gali būti gamtinio, pramoninio ar 
technologinio pobūdžio, įskaitant jūrų taršą 
ir radiologinę grėsmę, arba gali kilti dėl 
visuomenės sveikatos krizių ar teroro aktų. 
Esami ekonominės ir socialinės sanglaudos 
instrumentai gali finansuoti prevencines 
priemones bei atstatyti sugadintą 
infrastruktūrą. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
2012/20023 įsteigtas Europos Sąjungos 
solidarumo fondas suteikia Komisijai 
galimybę padėti mobilizuojant pagalbos 

(3) Didelės nelaimės arba krizinės situacijos 
gali būti gaivalinio pobūdžio, pavyzdžiui, 
potvyniai ir miškų gaisrai, arba lėtai 
besivystančios, pavyzdžiui, sausra, kilusi 
dėl pramoninių arba technologinių 
aplinkybių, įskaitant jūrų taršą ir radiologinę 
grėsmę, arba gali kilti dėl visuomenės 
sveikatos krizių, ypač oficialiai paskelbtų 
gripo pandemijų, ar teroro aktų. Esami 
ekonominės ir socialinės sanglaudos 
instrumentai gali finansuoti prevencines 
priemones bei atstatyti sugadintą 

  
1 OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
2 OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
3 OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
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tarnybas, kad patenkintų būtiniausius 
gyventojų poreikius ir prisidėtų prie greito 
sugadintos pagrindinės infrastruktūros 
atstatymo siekiant atkurti normalią 
ekonominę veiklą nelaimės ištiktuose 
regionuose. Tačiau fondas visų pirma 
numatytas gaivalinėms nelaimėms. Taip pat 
reikėtų numatyti nuostatą, leisiančią 
Komisijai suteikti pagalbą susidarius 
negaivalinio pobūdžio krizinėms 
situacijoms. 

infrastruktūrą. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
2012/20021 įsteigtas Europos Sąjungos 
solidarumo fondas suteikia Komisijai 
galimybę padėti mobilizuojant pagalbos 
tarnybas, kad patenkintų būtiniausius 
gyventojų poreikius ir prisidėtų prie greito 
sugadintos pagrindinės infrastruktūros 
atstatymo siekiant atkurti normalią 
ekonominę veiklą nelaimės ištiktuose 
regionuose. Tačiau fondas visų pirma 
numatytas gaivalinėms nelaimėms. Taip pat 
reikėtų numatyti nuostatą, leisiančią 
Bendrijai suteikti pagalbą susidarius 
negaivalinio pobūdžio krizinėms 
situacijoms. 

Or. pt

Pagrindimas

Kadangi nepateikiamas sąvokos „gamtinė nelaimė“ apibrėžimas, tikslinga paaiškinti 
dažniausiai pasikartojančias situacijas. Mes turime aptarti ir atsakomąsias priemones į lėtai 
besirutuliojančias gamtines nelaimes, tokias kaip sausra. 

Pakeitimą pateikė Luis Manuel Capoulas Santos

Pakeitimas 20
3 konstatuojamoji dalis

(3) Didelės nelaimės arba krizinės situacijos 
gali būti gamtinio, pramoninio ar 
technologinio pobūdžio, įskaitant jūrų taršą 
ir radiologinę grėsmę, arba gali kilti dėl 
visuomenės sveikatos krizių ar teroro aktų. 
Esami ekonominės ir socialinės sanglaudos 
instrumentai gali finansuoti prevencines 
priemones bei atstatyti sugadintą 
infrastruktūrą. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
2012/20022 įsteigtas Europos Sąjungos 
solidarumo fondas suteikia Komisijai 

(3) Didelės nelaimės arba krizinės situacijos 
gali būti gamtinio, pramoninio ar 
technologinio pobūdžio, įskaitant jūrų taršą 
ir radiologinę grėsmę, arba gali kilti dėl 
visuomenės sveikatos krizių, ypač oficialiai 
paskelbtų gripo pandemijų, ar teroro aktų. 
Esami ekonominės ir socialinės sanglaudos 
instrumentai gali finansuoti prevencines 
priemones bei atstatyti sugadintą 
infrastruktūrą. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
2012/20023 įsteigtas Europos Sąjungos 
solidarumo fondas suteikia Komisijai 

    
1 OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
2 OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
3 OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
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galimybę padėti mobilizuojant pagalbos
tarnybas, kad patenkintų būtiniausius 
gyventojų poreikius ir prisidėtų prie greito 
sugadintos pagrindinės infrastruktūros 
atstatymo siekiant atkurti normalią 
ekonominę veiklą nelaimės ištiktuose 
regionuose. Tačiau fondas visų pirma 
numatytas gaivalinėms nelaimėms. Taip pat 
reikėtų numatyti nuostatą, leisiančią 
Komisijai suteikti pagalbą susidarius 
negaivalinio pobūdžio krizinėms 
situacijoms.

galimybę padėti mobilizuojant pagalbos 
tarnybas, kad patenkintų būtiniausius 
gyventojų poreikius ir prisidėtų prie greito 
sugadintos pagrindinės infrastruktūros 
atstatymo, taip pat paliesto gamybinio 
potencialo, visų pirma aukštos genetinės ir 
reprodukcinės vertės galvijų, išsaugojimo,
siekiant atkurti normalią ekonominę veiklą 
nelaimės ištiktuose regionuose. Tačiau 
fondas visų pirma numatytas gaivalinėms 
nelaimėms. Taip pat reikėtų numatyti 
nuostatą, leisiančią Bendrijai suteikti 
pagalbą susidarius negaivalinio pobūdžio 
krizinėms situacijoms.

Or. pt

Pagrindimas

Kadangi nepateikiamas sąvokos „gamtinė nelaimė“ apibrėžimas, tikslinga paaiškinti 
dažniausiai pasikartojančias situacijas. Mes turime aptarti ir atsakomąsias priemones į lėtai 
besirutuliojančias gamtines nelaimes, tokias kaip sausra.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 21
3 konstatuojamoji dalis

(3) Didelės nelaimės arba krizinės situacijos 
gali būti gamtinio, pramoninio ar 
technologinio pobūdžio, įskaitant jūrų taršą 
ir radiologinę grėsmę, arba gali kilti dėl 
visuomenės sveikatos krizių ar teroro aktų. 
Esami ekonominės ir socialinės sanglaudos 
instrumentai gali finansuoti prevencines 
priemones bei atstatyti sugadintą 
infrastruktūrą. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
2012/20021 įsteigtas Europos Sąjungos
solidarumo fondas suteikia Komisijai 
galimybę padėti mobilizuojant pagalbos 
tarnybas, kad patenkintų būtiniausius 
gyventojų poreikius ir prisidėtų prie greito 
sugadintos pagrindinės infrastruktūros 

(3) Didelės nelaimės arba krizinės situacijos 
gali būti gamtinio, pramoninio ar 
technologinio pobūdžio, įskaitant jūrų taršą 
ir radiologinę grėsmę, arba gali kilti dėl 
visuomenės sveikatos krizių, ypač oficialiai 
paskelbtų gripo pandemijų, ar teroro aktų, 
gaisrų, sausrų arba potvynių. Esami 
ekonominės ir socialinės sanglaudos 
instrumentai gali finansuoti prevencines 
priemones bei atstatyti sugadintą 
infrastruktūrą. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
2012/20022 įsteigtas Europos Sąjungos 
solidarumo fondas suteikia Komisijai 
galimybę padėti mobilizuojant pagalbos 
tarnybas, kad patenkintų būtiniausius 

  
1 OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
2 OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
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atstatymo siekiant atkurti normalią 
ekonominę veiklą nelaimės ištiktuose 
regionuose. Tačiau fondas visų pirma 
numatytas gaivalinėms nelaimėms. Taip pat 
reikėtų numatyti nuostatą, leisiančią 
Komisijai suteikti pagalbą susidarius 
negaivalinio pobūdžio krizinėms 
situacijoms.

gyventojų poreikius ir prisidėtų prie greito 
sugadintos pagrindinės infrastruktūros 
atstatymo siekiant atkurti normalią 
ekonominę veiklą nelaimės ištiktuose 
regionuose. Tačiau fondas visų pirma 
numatytas gaivalinėms nelaimėms. Taip pat 
reikėtų numatyti nuostatą, leisiančią 
Bendrijai suteikti pagalbą susidarius 
negaivalinio pobūdžio krizinėms 
situacijoms, atsakomybė už kurias negali 
būti aiškiai nustatyta,

Or. pt

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra įtraukti visas galimas gamtinių nelaimių rūšis.

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 22
3 konstatuojamoji dalis

(3) Didelės nelaimės arba krizinės 
situacijos gali būti gamtinio, pramoninio ar 
technologinio pobūdžio, įskaitant jūrų taršą 
ir radiologinę grėsmę, arba gali kilti dėl 
visuomenės sveikatos krizių ar teroro aktų. 
Esami ekonominės ir socialinės sanglaudos 
instrumentai gali finansuoti prevencines 
priemones bei atstatyti sugadintą 
infrastruktūrą. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
2012/20021 įsteigtas Europos Sąjungos 
solidarumo fondas suteikia Komisijai 
galimybę padėti mobilizuojant pagalbos 
tarnybas, kad patenkintų būtiniausius 
gyventojų poreikius ir prisidėtų prie greito 
sugadintos pagrindinės infrastruktūros 
atstatymo siekiant atkurti normalią 
ekonominę veiklą nelaimės ištiktuose 
regionuose. Tačiau fondas visų pirma 
numatytas gaivalinėms nelaimėms. Taip pat 
reikėtų numatyti nuostatą, leisiančią 

(3) Didelės aplinkos, pramoninės arba 
technologinės nelaimės gali būti gamtinio, 
pobūdžio arba sukeltos žmogaus, įskaitant 
jūrų taršą ir radiologinę grėsmę, arba gali 
kilti dėl visuomenės sveikatos krizių, ypač 
oficialiai paskelbtų gripo pandemijų, ar 
teroro aktų. Esami ekonominės ir socialinės 
sanglaudos instrumentai gali finansuoti 
prevencines priemones bei atstatyti 
sugadintą infrastruktūrą. Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 2012/20022 įsteigtas Europos 
Sąjungos solidarumo fondas suteikia 
Komisijai galimybę padėti mobilizuojant 
pagalbos tarnybas, kad patenkintų 
būtiniausius gyventojų poreikius ir prisidėtų 
prie greito sugadintos pagrindinės 
infrastruktūros atstatymo siekiant atkurti 
normalią ekonominę veiklą nelaimės 
ištiktuose regionuose. Tačiau fondas visų 
pirma skirtas gaivalinėms nelaimėms. Taip 
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Komisijai suteikti pagalbą susidarius 
negaivalinio pobūdžio krizinėms 
situacijoms.

pat reikėtų numatyti nuostatą, leisiančią 
Bendrijai suteikti pagalbą susidarius 
negaivalinio pobūdžio krizinėms 
situacijoms.

Or. it

Pagrindimas

Turi būti daromas skirtumas tarp „aplinkos“ nelaimių ir skirtingo pobūdžio ir poveikio 
krizinių situacijų. Be to, „gaivalinių nelaimių“ sąvoka gali būti klaidinanti, nes nebebūtų 
reglamentuojamos situacijos, pavyzdžiui, dauguma miškų gaisrų, kurios kyla ne dėl 
natūralios priežasties, bet dėl tyčinio arba nusikalstamo žmogaus įsikišimo. Sąvoka „aplinkos 
nelaimė“, labiau susijusi su nelaimės pasekmėmis, o ne su priežastimis, būtų tinkamesnė.

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 23
3 konstatuojamoji dalis

(3) Didelės nelaimės arba krizinės situacijos 
gali būti gamtinio, pramoninio ar 
technologinio pobūdžio, įskaitant jūrų taršą 
ir radiologinę grėsmę, arba gali kilti dėl 
visuomenės sveikatos krizių ar teroro aktų.
Esami ekonominės ir socialinės sanglaudos 
instrumentai gali finansuoti prevencines 
priemones bei atstatyti sugadintą 
infrastruktūrą. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
2012/20021 įsteigtas Europos Sąjungos 
solidarumo fondas suteikia Komisijai 
galimybę padėti mobilizuojant pagalbos 
tarnybas, kad patenkintų būtiniausius 
gyventojų poreikius ir prisidėtų prie greito 
sugadintos pagrindinės infrastruktūros 
atstatymo siekiant atkurti normalią 
ekonominę veiklą nelaimės ištiktuose 
regionuose. Tačiau fondas visų pirma 
numatytas gaivalinėms nelaimėms. Taip pat 
reikėtų numatyti nuostatą, leisiančią 
Komisijai suteikti pagalbą susidarius 
negaivalinio pobūdžio krizinėms 
situacijoms.

(3) Didelės nelaimės arba didelės krizinės 
situacijos gali būti gamtinio, pramoninio ar 
technologinio pobūdžio, įskaitant jūrų taršą 
ir radiologinę grėsmę, arba gali kilti dėl 
visuomenės sveikatos krizių, ypač oficialiai 
paskelbtų gripo pandemijų. Esami 
ekonominės ir socialinės sanglaudos 
instrumentai gali finansuoti prevencines 
priemones bei atstatyti sugadintą 
infrastruktūrą. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
2012/20022 įsteigtas Europos Sąjungos 
solidarumo fondas suteikia Komisijai 
galimybę padėti mobilizuojant pagalbos 
tarnybas, kad patenkintų būtiniausius 
gyventojų poreikius ir prisidėtų prie greito 
sugadintos pagrindinės infrastruktūros 
atstatymo siekiant atkurti normalią 
ekonominę veiklą nelaimės ištiktuose 
regionuose. Tačiau fondas visų pirma 
numatytas gaivalinėms nelaimėms. Taip pat 
reikėtų numatyti nuostatą, leisiančią 
Bendrijai suteikti pagalbą susidarius 
negaivalinio pobūdžio krizinėms 
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situacijoms.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ribotus Fondo išteklius ir sąvokos „terorizmas“ neapibrėžtumą, finansinė 
parama iš Fondo gali būti naudojama siekiant sumažinti tik dėl didelių nelaimių arba didelių 
krizinių situacijų atsiradusią žalą.

Pakeitimą pateikė Simon Busuttil

Pakeitimas 24
3 konstatuojamoji dalis

(3) Didelės nelaimės arba krizinės situacijos 
gali būti gamtinio, pramoninio ar 
technologinio pobūdžio, įskaitant jūrų taršą 
ir radiologinę grėsmę, arba gali kilti dėl 
visuomenės sveikatos krizių ar teroro aktų. 
Esami ekonominės ir socialinės sanglaudos 
instrumentai gali finansuoti prevencines 
priemones bei atstatyti sugadintą 
infrastruktūrą. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
2012/20021 įsteigtas Europos Sąjungos 
solidarumo fondas suteikia Komisijai 
galimybę padėti mobilizuojant pagalbos 
tarnybas, kad patenkintų būtiniausius 
gyventojų poreikius ir prisidėtų prie greito 
sugadintos pagrindinės infrastruktūros 
atstatymo siekiant atkurti normalią 
ekonominę veiklą nelaimės ištiktuose 
regionuose. Tačiau fondas visų pirma 
numatytas gaivalinėms nelaimėms. Taip pat 
reikėtų numatyti nuostatą, leisiančią 
Komisijai suteikti pagalbą susidarius 
negaivalinio pobūdžio krizinėms 
situacijoms.

(3) Didelės nelaimės arba krizinės situacijos 
gali būti gamtinio, pramoninio ar 
technologinio pobūdžio, įskaitant jūrų taršą 
ir radiologinę grėsmę, gali kilti dėl 
visuomenės sveikatos krizių arba teroristų 
išpuolių. Esami ekonominės ir socialinės 
sanglaudos instrumentai gali finansuoti 
prevencines priemones bei atstatyti 
sugadintą infrastruktūrą. Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 2012/20022 įsteigtas Europos 
Sąjungos solidarumo fondas suteikia 
Komisijai galimybę padėti mobilizuojant 
pagalbos tarnybas, kad patenkintų 
būtiniausius gyventojų poreikius ir prisidėtų 
prie greito sugadintos pagrindinės 
infrastruktūros atstatymo siekiant atkurti 
normalią ekonominę veiklą nelaimės 
ištiktuose regionuose. Tačiau fondas visų 
pirma numatytas gaivalinėms nelaimėms. 
Taip pat reikėtų numatyti nuostatą, leisiančią 
Bendrijai suteikti pagalbą susidarius 
negaivalinio pobūdžio krizinėms 
situacijoms.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Pakeitimas 25
3 konstatuojamoji dalis

(3) Didelės nelaimės arba krizinės situacijos 
gali būti gamtinio, pramoninio ar 
technologinio pobūdžio, įskaitant jūrų taršą 
ir radiologinę grėsmę, arba gali kilti dėl 
visuomenės sveikatos krizių ar teroro aktų. 
Esami ekonominės ir socialinės sanglaudos 
instrumentai gali finansuoti prevencines 
priemones bei atstatyti sugadintą 
infrastruktūrą. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
2012/20021 įsteigtas Europos Sąjungos 
solidarumo fondas suteikia Komisijai 
galimybę padėti mobilizuojant pagalbos 
tarnybas, kad patenkintų būtiniausius 
gyventojų poreikius ir prisidėtų prie greito 
sugadintos pagrindinės infrastruktūros 
atstatymo siekiant atkurti normalią 
ekonominę veiklą nelaimės ištiktuose 
regionuose. Tačiau fondas visų pirma 
numatytas gaivalinėms nelaimėms. Taip pat 
reikėtų numatyti nuostatą, leisiančią 
Komisijai suteikti pagalbą susidarius 
negaivalinio pobūdžio krizinėms 
situacijoms. 

(3) Didelės nelaimės arba krizinės situacijos 
gali būti gamtinio, pramoninio ar 
technologinio pobūdžio, įskaitant jūrų taršą, 
potvynius, gaisrus, sausras, šalnas ir 
radiologinę grėsmę, arba gali kilti dėl 
visuomenės sveikatos krizių, ypač oficialiai 
paskelbtų gripo pandemijų, ar teroro aktų. 
Esami ekonominės ir socialinės sanglaudos 
instrumentai gali finansuoti prevencines 
priemones bei atstatyti sugadintą 
infrastruktūrą. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
2012/20022 įsteigtas Europos Sąjungos 
solidarumo fondas suteikia Komisijai 
galimybę padėti mobilizuojant pagalbos 
tarnybas, kad patenkintų būtiniausius 
gyventojų poreikius ir prisidėtų prie greito 
sugadintos pagrindinės infrastruktūros 
atstatymo siekiant atkurti normalią 
ekonominę veiklą nelaimės ištiktuose 
regionuose. Tačiau fondas visų pirma 
numatytas gaivalinėms nelaimėms. Taip pat 
reikėtų numatyti nuostatą, leisiančią 
Bendrijai suteikti pagalbą susidarius 
negaivalinio pobūdžio krizinėms 
situacijoms. 

Or. es

Pagrindimas

Sausros ir šalnos turėtų būti laikomos gamtinėmis nelaimėmis, darančiomis didelio masto ir 
pobūdžio žalą žemės ūkio sektoriui ir ilgalaikį poveikį regiono ekonomikai. 

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 26
3 konstatuojamoji dalis
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(3) Didelės nelaimės arba krizinės situacijos 
gali būti gamtinio, pramoninio ar 
technologinio pobūdžio, įskaitant jūrų taršą 
ir radiologinę grėsmę, arba gali kilti dėl 
visuomenės sveikatos krizių ar teroro aktų. 
Esami ekonominės ir socialinės sanglaudos 
instrumentai gali finansuoti prevencines 
priemones bei atstatyti sugadintą 
infrastruktūrą. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
2012/20021 įsteigtas Europos Sąjungos 
solidarumo fondas suteikia Komisijai 
galimybę padėti mobilizuojant pagalbos 
tarnybas, kad patenkintų būtiniausius 
gyventojų poreikius ir prisidėtų prie greito 
sugadintos pagrindinės infrastruktūros 
atstatymo siekiant atkurti normalią 
ekonominę veiklą nelaimės ištiktuose 
regionuose. Tačiau fondas visų pirma 
numatytas gaivalinėms nelaimėms. Taip pat 
reikėtų numatyti nuostatą, leisiančią 
Komisijai suteikti pagalbą susidarius 
negaivalinio pobūdžio krizinėms 
situacijoms.

(3) Didelės nelaimės arba krizinės situacijos 
gali būti gamtinio, pramoninio ar 
technologinio pobūdžio, įskaitant jūrų taršą 
ir radiologinę grėsmę, arba gali kilti dėl 
visuomenės sveikatos krizių, ypač oficialiai 
paskelbtų gripo pandemijų, ar teroro aktų. 
Esami ekonominės ir socialinės sanglaudos 
instrumentai gali finansuoti prevencines 
priemones bei atstatyti sugadintą 
infrastruktūrą. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
2012/20022 įsteigtas Europos Sąjungos 
solidarumo fondas suteikia Komisijai 
galimybę padėti mobilizuojant pagalbos 
tarnybas, kad patenkintų būtiniausius 
gyventojų poreikius ir prisidėtų prie greito 
sugadintos pagrindinės infrastruktūros 
atstatymo siekiant atkurti normalią 
ekonominę veiklą ir užimtumą nelaimės 
ištiktuose regionuose. Tačiau fondas visų 
pirma numatytas gaivalinėms nelaimėms. 
Taip pat reikėtų numatyti nuostatą, leisiančią 
Bendrijai suteikti pagalbą susidarius 
negaivalinio pobūdžio krizinėms 
situacijoms.

Or. pt

Pagrindimas

Svarbu akcentuoti užimtumo problemą paliestuose regionuose. 

Pakeitimą pateikė Sérgio Marques

Pakeitimas 27
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Pirmaisiais Solidarumo fondo 
naudojimo metais sukaupta patirtis liudija 
apie poreikį labiau išaiškinti jo taikymą 
gaivalinių nelaimių atvejais. Finansinė 
parama reikalinga tiek greitai vykstančių ir 
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tuoj pat atpažįstamų nelaimių, tiek 
nelaimių, kurių raida yra lėta arba kurios 
kyla dėl tam tikros situacijos tolesnio 
blogėjimo (pavyzdžiui, stiprių arba 
ypatingų sausrų arba epidemijų), atvejais. 
Be to, tokia klasifikacija, ypač 
paskutiniuoju atveju, leidžia į šį 
Reglamentą įtraukti momento, nuo kurio 
įvykis laikomas nelaime, apibrėžimą ir 
pritaikyti atitikimo taisykles, atsižvelgiant į 
įvykio savybes, intensyvumą ir esminės 
problemos trukmę, taikymas, taip 
užtikrinant, kad finansavimas apimtų 
konkrečias priemones, numatytas 
kiekvienai nelaimės rūšiai. 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 28
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a). Finansinė parama turi būti numatyta 
tiek greitai vykstančių ir tuoj pat 
atpažįstamų nelaimių (pavyzdžiui, žemės 
drebėjimų, potvynių ir miškų gaisrų), tiek 
nelaimių, kurių raida yra lėta arba kurios 
kyla dėl tam tikros situacijos tolesnio 
blogėjimo (pavyzdžiui, stiprių arba 
ypatingų sausrų arba epidemijų), atvejams. 
Be to, tokia klasifikacija, ypač 
paskutiniuoju atveju, leidžia į šį 
Reglamentą įtraukti momento, nuo kurio 
įvykis laikomas nelaime, apibrėžimą ir 
pritaikyti atitikimo taisykles, atsižvelgiant į 
įvykio savybes, intensyvumą ir esminės 
problemos trukmę, taikymas, taip 
užtikrinant, kad finansavimas apimtų 
konkrečias priemones, numatytas 
kiekvienai nelaimės rūšiai.

Or. pt
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Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra apibrėžti momentą, nuo kurio įvykis gali būti laikomas nelaime, 
atsižvelgiant į tinkamumo kriterijaus pagrįstumą. 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 29
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Fondas turėtų apimti paramos teikimą 
visuomenės sveikatai gresiančių pavojų, 
kurie peržengdami sienas gali paliesti 
valstybes nares, atvejais.

Or. el

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 30
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Bendrijos parama turi būti teikiama ne 
tik greitai vykstančių ir tuoj pat 
atpažįstamų nelaimių, bet ir nelaimių, 
kurių raida yra lėta arba kurios kyla dėl 
tam tikros situacijos tolesnio blogėjimo, 
pavyzdžiui, sausrų, atveju.

Or. pt

Pagrindimas

Žemės drebėjimo, potvynio arba gaisro atvejais nesunku įvertinti tiesioginę žalą; įvertinti 
žalą, atsiradusią dėl sausros, net ir dėl stiprios sausros žalą per trumpą atsiradusią laiką, 
gali trukti ilgiau. 

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Pakeitimas 31
5 konstatuojamoji dalis
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(5) Laikantis subsidiarumo principo, parama 
pagal šią priemonę turėtų būti teikiama tik 
didelių nelaimių atvejais. Jos turėtų būti 
apibrėžiamos pagal sritis. Vis dėl to turėtų 
būti numatytas tam tikras politinio 
pripažinimo laipsnis, kad būtų galima 
reaguoti į įvykius, kurių pasekmės ypatingai 
sunkios, tačiau kurių negalima įvertinti tik 
fizinės žalos atžvilgiu dėl jų pobūdžio, 
pavyzdžiui, didelės sveikatos krizės ir teroro 
aktai. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
specifinei atokiausių ir atskirtų regionų, 
pavyzdžiui, salų ir labiausiai nutolusių 
regionų, padėčiai.

(5) Laikantis subsidiarumo principo, parama 
pagal šią priemonę turėtų būti teikiama tik 
didelių nelaimių atvejais. Jos turėtų būti 
apibrėžiamos pagal sritis. Vis dėl to turėtų 
būti numatytas tam tikras politinio 
pripažinimo laipsnis, kad būtų galima 
reaguoti į įvykius, kurių pasekmės ypatingai 
sunkios, tačiau kurių negalima įvertinti tik 
fizinės žalos atžvilgiu dėl jų pobūdžio, 
pavyzdžiui, didelės sveikatos krizės ir teroro 
aktai. Be to, regionai galėtų gauti fondo 
paramą, jei juos ištikusios ypatingos 
nelaimės, pirmiausia stichinio pobūdžio, 
paliestų daugumą jų gyventojų ir stipriai 
paveiktų gyvenimo sąlygas ir ekonominį 
stabilumą. Ypatingas dėmesys turi būti 
skiriamas specifinei atokiausių ir atskirtų 
regionų, pavyzdžiui, salų ir labiausiai 
nutolusių regionų, padėčiai.

Or. es

Pagrindimas

Pasitvirtino galiojančiame reglamente įtvirtintos su regionais susijusios Solidarumo fondo 
nuostatos vertingumą; pagal ją leidžiama teikti paramą regioninio masto nelaimių atveju, kai, 
net jei padaryta žala nesiekia nurodytos mažiausios ribos, didelių nuostolių patiria tam tikri 
regionai. Dėl to manome, kad nuostata dėl regionų turėtų išlikti ir naujajame reglamente.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 32
5 konstatuojamoji dalis

(5) Laikantis subsidiarumo principo, parama 
pagal šią priemonę turėtų būti teikiama tik 
didelių nelaimių atvejais. Jos turėtų būti 
apibrėžiamos pagal sritis. Vis dėl to turėtų 
būti numatytas tam tikras politinio 
pripažinimo laipsnis, kad būtų galima 
reaguoti į įvykius, kurių pasekmės 
ypatingai sunkios, tačiau kurių negalima 
įvertinti tik fizinės žalos atžvilgiu dėl jų 
pobūdžio, pavyzdžiui, didelės sveikatos 
krizės ir teroro aktai. Ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas specifinei atokiausių ir 

(5) Laikantis subsidiarumo principo, parama 
pagal šią priemonę turėtų būti teikiama tik 
didelių nelaimių atvejais. Jos turėtų būti 
apibrėžiamos pagal sritis. Teroro išpuolio 
atveju Bendrija turėtų reaguoti į įvykius, 
nors materialiniai nuostoliai ir neatitiktų 
kiekybinio fondo panaudojimo kriterijaus, 
bet išpuolio pasekmės būtų tokios sunkios, 
kad derėtų parodyti Bendrijos solidarumą. 
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
specifinei atokiausių ir atskirtų regionų, 
pavyzdžiui, salų ir labiausiai nutolusių 
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atskirtų regionų, pavyzdžiui, salų ir 
labiausiai nutolusių regionų, padėčiai. 

regionų, padėčiai, remiantis sustiprinta 
partneryste.

Or. pt

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pranešėjo tekstą; jo tikslas yra išaiškinti, kokiu būdu Bendrija galėtų 
reaguoti į ekstremalias situacijas, susijusias su terorizmo aktais, kartu tinkamai atsižvelgiant 
į santykius su atokiausiais, atskirtais, salų ir labiausiai nutolusiais
regionais.

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 33
5 konstatuojamoji dalis

(5) Laikantis subsidiarumo principo, parama 
pagal šią priemonę turėtų būti teikiama tik 
didelių nelaimių atvejais. Jos turėtų būti 
apibrėžiamos pagal sritis. Vis dėl to turėtų 
būti numatytas tam tikras politinio 
pripažinimo laipsnis, kad būtų galima 
reaguoti į įvykius, kurių pasekmės 
ypatingai sunkios, tačiau kurių negalima 
įvertinti tik fizinės žalos atžvilgiu dėl jų 
pobūdžio, pavyzdžiui, didelės sveikatos 
krizės ir teroro aktai. Ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas specifinei atokiausių ir 
atskirtų regionų, pavyzdžiui, salų ir 
labiausiai nutolusių regionų, padėčiai.

(5) Laikantis subsidiarumo principo, parama 
pagal šią priemonę turėtų būti teikiama tik 
didelių nelaimių atvejais. Be to, Komisija
turėtų turėti galimybę reaguoti į situacijas, 
kurias sukėlė visuomenės sveikatos krizės 
ar teroro aktai, kurių pasekmių negalima 
įvertinti tik fizinės žalos atžvilgiu dėl jų 
pobūdžio, tačiau kurios reikalauja skubios 
ir darnios Bendrijos solidarumo išraiškos.
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
specifinei atokiausių ir atskirtų regionų, 
pavyzdžiui, salų ir labiausiai nutolusių 
regionų, padėčiai.

Or. it

Pagrindimas

Numatant naudoti fondą visuomenės sveikatos krizių ir teroro aktų atvejais, būtų neprotinga 
pritarti pernelyg miglotai ir dviprasmiškai Komisijos vartojamai formuluotei („tam tikras 
politinio pripažinimo laipsnis“). 
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Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 34
5 konstatuojamoji dalis

(5) Laikantis subsidiarumo principo, parama 
pagal šią priemonę turėtų būti teikiama tik 
didelių nelaimių atvejais. Jos turėtų būti 
apibrėžiamos pagal sritis. Vis dėl to turėtų 
būti numatytas tam tikras politinio 
pripažinimo laipsnis, kad būtų galima 
reaguoti į įvykius, kurių pasekmės ypatingai 
sunkios, tačiau kurių negalima įvertinti tik 
fizinės žalos atžvilgiu dėl jų pobūdžio, 
pavyzdžiui, didelės sveikatos krizės ir teroro 
aktai. Ypatingas dėmesys turi būti 
skiriamas specifinei atokiausių ir atskirtų 
regionų, pavyzdžiui, salų ir labiausiai 
nutolusių regionų, padėčiai. 

(5) Laikantis subsidiarumo principo, parama 
pagal šią priemonę turėtų būti teikiama tik 
didelių nelaimių atvejais. Jos turėtų būti 
apibrėžiamos pagal sritis. Vis dėl to turėtų 
būti numatytas tam tikras ribotas politinės
veiksmų laisvės laipsnis, kad būtų galima 
reaguoti į įvykius, kurių pasekmės ypatingai 
sunkios, tačiau kurių negalima įvertinti tik 
fizinės žalos atžvilgiu dėl jų pobūdžio, 
pavyzdžiui, didelės sveikatos krizės. 

Or. en

Pagrindimas

Visi ES valstybių narių reigonai turėtų būti lygūs finansinės paramos, teikiamos iš ESSF, 
atžvilgiu. 

Pakeitimą pateikė Luis Manuel Capoulas Santos

Pakeitimas 35
5 konstatuojamoji dalis

(5) Laikantis subsidiarumo principo, parama 
pagal šią priemonę turėtų būti teikiama tik 
didelių nelaimių atvejais. Jos turėtų būti 
apibrėžiamos pagal sritis. Vis dėl to turėtų 
būti numatytas tam tikras politinio 
pripažinimo laipsnis, kad būtų galima 
reaguoti į įvykius, kurių pasekmės ypatingai 
sunkios, tačiau kurių negalima įvertinti tik 
fizinės žalos atžvilgiu dėl jų pobūdžio, 
pavyzdžiui, didelės sveikatos krizės ir teroro 
aktai. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
specifinei atokiausių ir atskirtų regionų, 
pavyzdžiui, salų ir labiausiai nutolusių 
regionų, padėčiai.

(5) Laikantis subsidiarumo principo, parama 
pagal šią priemonę turėtų būti teikiama tik 
didelių nelaimių atvejais. Jos turėtų būti 
apibrėžiamos pagal sritis. Vis dėl to turėtų 
būti numatytas tam tikras politinio 
pripažinimo laipsnis, kad būtų galima 
reaguoti į įvykius, kurių pasekmės ypatingai 
sunkios, tačiau kurių negalima įvertinti tik 
fizinės žalos atžvilgiu dėl jų pobūdžio, 
pavyzdžiui, didelės sveikatos krizės ir teroro 
aktai. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
lėtai besivystančioms nelaimėms, tokioms, 
kaip sausra, specifinei atokiausių ir atskirtų 
regionų, pavyzdžiui, salų ir labiausiai 
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nutolusių regionų, padėčiai.

Or. pt

Pagrindimas

Kadangi sausra yra lėtai besivystanti gaivalinė nelaimė, turinti sunkių pasekmių, svarbu, kad 
ji būtų vertinama atsižvelgiant į politinius kriterijus. 

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 36
5 konstatuojamoji dalis

(5) Laikantis subsidiarumo principo, parama 
pagal šią priemonę turėtų būti teikiama tik 
didelių nelaimių atvejais. Jos turėtų būti 
apibrėžiamos pagal sritis. Vis dėl to turėtų 
būti numatytas tam tikras politinio 
pripažinimo laipsnis, kad būtų galima 
reaguoti į įvykius, kurių pasekmės ypatingai 
sunkios, tačiau kurių negalima įvertinti tik 
fizinės žalos atžvilgiu dėl jų pobūdžio, 
pavyzdžiui, didelės sveikatos krizės ir teroro 
aktai. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
specifinei atokiausių ir atskirtų regionų, 
pavyzdžiui, salų ir labiausiai nutolusių 
regionų, padėčiai. 

(5) Laikantis subsidiarumo principo, parama 
pagal šią priemonę turėtų būti teikiama tik 
didelių nelaimių atvejais. Jos turėtų būti 
apibrėžiamos pagal sritis. Vis dėl to turėtų 
būti numatytas tam tikras politinio 
pripažinimo laipsnis, kad būtų galima 
reaguoti į įvykius, kurių pasekmės ypatingai 
sunkios, tačiau kurių negalima įvertinti tik 
fizinės žalos atžvilgiu dėl jų pobūdžio. 
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
specifinei atokiausių ir atskirtų regionų, 
pavyzdžiui, salų ir labiausiai nutolusių 
regionų, padėčiai.

Or. pt

Pagrindimas

Minimas „politinio pripažinimo laipsnis“ turėtų būti taikomas visoms nelaimėms ir krizėms, 
kurioms skirtas šis reglamentas.

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 37
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5a). Patirtis, per pirmuosius penkerius 
metus sukaupta taikant Solidarumo fondą, 
išryškino jo taikymo lėtai besivystančioms 
nelaimėms sunkumus. Taigi Reglamente 
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turi būti aiškiai apibrėžta, nuo kokio 
momento prašymas laikomas atitinkančiu 
reikalavimus. Būtina skubos sumetimais 
priimti tinkamumo taisykles dėl įvykio 
savybių, intensyvumo ir esminės problemos 
trukmės, visų pirma užtikrinant konkrečių 
priemonių, priimtų siekiant susidoroti su 
šios rūšies nelaimėmis, finansavimą.

Or. pt

Pagrindimas

Žemės drebėjimų, potvynių arba gaisrų atvejais nesunku įvertinti tiesioginę žalą; įvertinti 
žalą, atsiradusią dėl sausros, net ir dėl stiprios sausros žalą per trumpą atsiradusią laiką, 
gali trukti ilgiau. 

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 38
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5a) Siekiant užtikrinti, kad ir nelaimių, 
kurios, nors ir didelės, neatitinka numatytų 
reikalavimų, atveju turėtų būti galima 
išskirtinėmis aplinkybėmis suteikti paramą, 
jei didžioji atitinkamo regiono gyventojų 
dalis yra paliesti nelaimės, sukėlusios 
sunkių ir ilgalaikių padarinių jų 
kasdieniniam gyvenimui.  

Or. pt

Pagrindimas

Svarbu taip pat atsižvelgti į ypatingas nelaimes regionuose - palyginti su Reglamentu 
2012/2002. 

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 39
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

(5b) Patirtis, per pirmuosius penkerius 
metus sukaupta taikant Solidarumo fondą,
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liudija apie poreikį labiau išaiškinti jo 
taikymą gaivalinių nelaimių atvejais. 
Finansinė parama reikalinga tiek greitai 
vykstančių ir tuoj pat atpažįstamų nelaimių 
(pavyzdžiui, žemės drebėjimų, potvynių ir 
miškų gaisrų), tiek nelaimių, kurių raida 
yra lėta arba kurios kyla dėl tam tikros 
situacijos tolesnio blogėjimo (pavyzdžiui, 
stiprių arba ypatingų sausrų arba 
epidemijų), atvejais. Be to, tokia 
klasifikacija, ypač paskutiniuoju atveju, 
leidžia į šį Reglamentą įtraukti momento, 
nuo kurio įvykis laikomas nelaime, 
apibrėžimą ir pritaikyti atitikimo taisykles, 
atsižvelgiant į įvykio savybes, intensyvumą 
ir esminės problemos trukmę, taikymas, 
taip užtikrinant, kad finansavimas apimtų 
konkrečias priemones, numatytas 
kiekvienai nelaimės rūšiai.

Or. pt

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Fondo taikymą nuo 2002 m., svarbu atskirti greitai besirutuliojančias 
nelaimes, tokias kaip potvyniai ir gaisrai, nuo plintančių lėtai, pavyzdžiui, sausrų arba 
epidemijų. 

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 40
10 konstatuojamoji dalis

(10) Siekiant užtikrinti, kad Bendrija galėtų 
reaguoti, jei tais pačiais metais atsitiktų 
keletas didelių nelaimių, reikalingas riziką 
ribojantis finansų valdymas.

(10) Siekiant užtikrinti, kad Bendrija galėtų 
reaguoti, jei nelaimės vyktų viena po kitos 
per santykinai trumpą laiko tarpą, 
reikalingas riziką ribojantis finansų 
valdymas.

Or. fr

Pagrindimas

Solidarumo fondas turi galėti reaguoti į nelaimes, kurios vyksta greitai viena po kitos. 
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Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 41
12 konstatuojamoji dalis

(12) Pagal šį reglamentą skirtų lėšų 
išmokėjimo ir panaudojimo mechanizmas 
būti pritaikytas atsižvelgiant į neatidėliotiną 
padėtį. Todėl turėtų būti nustatytas galutinis 
terminas suteiktai finansinei paramai 
panaudoti.

(12) Pagal šį reglamentą skirtų lėšų 
išmokėjimo ir panaudojimo mechanizmas 
būti pritaikytas atsižvelgiant į neatidėliotiną 
padėtį. Todėl, pritarus susijusiai valstybei (-
ėms) narei (-ėms), turėtų būti nustatytas 
tinkamas galutinis terminas suteiktai 
finansinei paramai panaudoti.

Or. en

Pagrindimas

Dotacijų pagal šį Reglamentą išmokėjimo ir naudojimo mechanizmas turėtų atspindėti 
neatidėliotiną padėtį atsižvelgiant į subsidiarumo ir gero finansų valdymo principus. 

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 42
13 konstatuojamoji dalis

Gali būti pageidaujama, kad valstybė, 
gaunanti pagalbos teikiamą naudą, 
atsižvelgdama į savo konkrečias 
konstitucines, institucines, teisines ar 
finansines sąlygas, įtrauktų regioninės ar 
vietos valdžios institucijas į įgyvendinimo 
susitarimų sudarymą ir jų taikymą. Vis dėl to 
valstybė naudos gavėja turėtų likti atsakinga 
už paramos įgyvendinimą ir Bendrijos 
lėšomis finansuojamos veiklos valdymą ir 
kontrolę, kaip numatyta 2002 m. birželio 25 
d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam 
biudžetui taikomo finansinio reglamento1, 
toliau – Finansinis reglamentas.

Valstybė, gaunanti pagalbos teikiamą 
naudą, atsižvelgdama į savo konkrečias 
konstitucines, institucines, teisines ar 
finansines sąlygas, įtraukia regioninės ar 
vietos valdžios institucijas į įgyvendinimo 
susitarimų sudarymą ir jų taikymą. Vis dėl to 
valstybė naudos gavėja turėtų likti atsakinga 
už paramos įgyvendinimą ir Bendrijos 
lėšomis finansuojamos veiklos valdymą ir 
kontrolę, kaip numatyta 2002 m. birželio 25 
d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam 
biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
toliau – Finansinis reglamentas.

Or. pt

  
1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
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Pagrindimas

Regioninių ir vietos institucijų įtraukimas į įgyvendinimo susitarimų sudarymą ir jų taikymą 
bus ypač svarbus norint pasiekti sutartus tikslus. 

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 43
13 konstatuojamoji dalis

(13) Gali būti pageidaujama, kad valstybė, 
gaunanti pagalbos teikiamą naudą, 
atsižvelgdama į savo konkrečias 
konstitucines, institucines, teisines ar 
finansines sąlygas, įtrauktų regioninės ar 
vietos valdžios institucijas į įgyvendinimo 
susitarimų sudarymą ir jų taikymą. Vis dėl to 
valstybė naudos gavėja turėtų likti atsakinga 
už paramos įgyvendinimą ir Bendrijos 
lėšomis finansuojamos veiklos valdymą ir 
kontrolę, kaip numatyta 2002 m. birželio 25 
d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam 
biudžetui taikomo finansinio reglamento1, 
toliau – Finansinis reglamentas. 

(13) Valstybė, gaunanti pagalbos teikiamą 
naudą, atsižvelgdama į savo konkrečias 
konstitucines, institucines, teisines ar 
finansines sąlygas, privalo įtraukti
regioninės ar vietos valdžios institucijas į 
įgyvendinimo susitarimų sudarymą ir jų 
taikymą. Vis dėl to valstybė naudos gavėja 
turėtų likti atsakinga už paramos 
įgyvendinimą ir Bendrijos lėšomis 
finansuojamos veiklos valdymą ir kontrolę, 
kaip numatyta 2002 m. birželio 25 d. 
Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam 
biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
toliau – Finansinis reglamentas. 

Or. fr

Pagrindimas

Stichinių nelaimių pasekmės iš esmės yra vietinio pobūdžio, todėl valstybės narės į pagalbos 
įgyvendinimą pagal subsidiarumo principą turėtų įtraukti regioninės ir vietos valdžios 
institucijas. 

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 44
15 konstatuojamoji dalis

(15) Bendrijos veiksmai neturėtų panaikinti 
nei trečiųjų šalių atsakomybės, kurios, 
laikydamosi principo "teršėjas moka", 

(15) Bendrijos veiksmai neturėtų panaikinti 
nei trečiųjų šalių atsakomybės, kurios, 
laikydamosi principo "teršėjas moka", 

  
1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
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pirmiausia atsako už savo padarytą žalą, nei 
trukdyti imtis prevencinių priemonių 
valstybių narių ir Bendrijos lygiais.

pirmiausia atsako už savo padarytą žalą, nei 
trukdyti imtis prevencinių priemonių 
valstybių narių ir Bendrijos lygiais arba 
pakeisti valstybinio ar privataus draudimo 
veiklą.

Or. fr

Pagrindimas

Solidarumas neturėtų būti suprantamas kaip kitų nuostatų pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 45
21 konstatuojamoji dalis

(21) Siekiant pagerinti Komisijos galimybes 
įvertinti jai pateiktas paraiškas turėtų būti 
numatyta techninė pagalba solidarumo 
veiksmams pagal šį reglamentą.

(21) Siekiant pagerinti valstybių narių 
galimybes pateikti Komisijai ir kitam 
susijusiam organui tinkamai parengtą 
paraišką pagalbai gauti ir Komisijos 
galimybes įvertinti jai pateiktas paraiškas 
turėtų būti numatyta techninė pagalba 
solidarumo veiksmams pagal šį reglamentą. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę padengti tam tikras savo išlaidas, susijusias su 
paraiškos pagalbai gauti rengimu ir techniniu įvertinimu.

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 46
23 konstatuojamoji dalis

(23) Šis reglamentas turėtų būti taikomas 
nuo 2007–2013 m. Finansinių perspektyvų 
taikymo dienos,

(23) Šis reglamentas turėtų būti taikomas 
nuo dvidešimtos dienos po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. pt
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Pagrindimas

Šis reglamentas įsigalioja jį paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 47
1 straipsnio 1 dalis

1. Įsteigiamas Europos Sąjungos solidarumo 
fondas, toliau – Fondas, suteiksiantis 
Bendrijai galimybę reaguoti į dideles 
nelaimes, nuo kurių nukentėjo valstybės 
narės arba šalys kandidatės, dalyvaujančios 
stojimo derybose su Europos Sąjunga, toliau 
– reikalavimus atitinkančios valstybės.

1. Įsteigiamas Europos Sąjungos solidarumo 
fondas, toliau – Fondas, suteiksiantis 
Bendrijai galimybę reaguoti į dideles 
nelaimes arba krizines situacijas, nuo kurių 
nukentėjo valstybės narės arba šalys 
kandidatės, dalyvaujančios stojimo derybose 
su Europos Sąjunga, toliau – reikalavimus 
atitinkančios valstybės. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ribotus Fondo išteklius ir sąvokos „terorizmas“ neapibrėžtumą, finansinė 
parama iš Fondo gali būti naudojama siekiant sumažinti tik dėl didelių nelaimių arba didelių 
krizinių situacijų atsiradusią žalą. 

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder

Pakeitimas 48
1 straipsnio 1 dalis

1. Įsteigiamas Europos Sąjungos solidarumo 
fondas, toliau – Fondas, suteiksiantis 
Bendrijai galimybę reaguoti į dideles 
nelaimes, nuo kurių nukentėjo valstybės 
narės arba šalys kandidatės, dalyvaujančios 
stojimo derybose su Europos Sąjunga,
toliau – reikalavimus atitinkančios valstybės.

1. Įsteigiamas Europos Sąjungos solidarumo 
fondas, toliau – Fondas, suteiksiantis 
Bendrijai galimybę reaguoti į dideles 
nelaimes, kilusias ne dėl žmogaus klaidų 
arba aplaidumo, nuo kurių nukentėjo 
valstybės narės, toliau – reikalavimus 
atitinkančios valstybės.

Or. en

Pagrindimas

ES turėtų parodyti solidarumą ir tada, kai nesudaryti susitarimai dėl pagalbos suteikimo. 
Atvejams, kai didelės nelaimės kilo dėl žmogaus klaidų arba aplaidumo, neturėtų būti 
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taikomos ES pagalbos taisyklės, nes egzistuoja kiti finansavimo šaltiniai (pvz., draudimas). 
Kadangi Fondo biudžetas išlieka toks pats, pagalba šalims kandidatėms neatidėliotinos 
padėties atvejais taip pat turėtų būti išbraukta, siekiant turėti pakankamą biudžetą nelaimių 
Bendrijos šalyse atveju. 

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 49
1 straipsnio 1 dalis

1. Įsteigiamas Europos Sąjungos solidarumo 
fondas, toliau – Fondas, suteiksiantis 
Bendrijai galimybę reaguoti į dideles 
nelaimes, nuo kurių nukentėjo valstybės 
narės arba šalys kandidatės, dalyvaujančios 
stojimo derybose su Europos Sąjunga, toliau 
– reikalavimus atitinkančios valstybės.

1. Įsteigiamas Europos Sąjungos solidarumo 
fondas, toliau – Fondas, suteiksiantis 
Bendrijai galimybę reaguoti į dideles 
nelaimes, nuo kurių nukentėjo valstybės 
narės ar jų regionai arba šalys kandidatės, 
dalyvaujančios stojimo derybose su Europos 
Sąjunga, toliau – reikalavimus atitinkančios 
valstybės.

Or. pt

Pagrindimas

Įtraukus į programą regionus bus užtikrintas pakankamas Bendrijos dėmesys ir reakcija į 
didelio masto nelaimes, kurios galėtų pakirsti ištisų regionų ekonomiką.

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 50
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Šalims kandidatėms, dalyvaujančioms 
derybose su Europos Sąjunga dėl stojimo, 
pagalba iš Fondo gali būti suteikta tik 
tarptautinio masto didelių nelaimių, 
apimančių žemės arba jūros plotą, esantį 
tarp šalies kandidatės ir valstybės narės, 
atveju. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ribotus Fondo išteklius ir sąvokos „terorizmas“ neapibrėžtumą, finansinė 
parama iš Fondo gali būti naudojama siekiant sumažinti tik dėl didelių nelaimių arba didelių 
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krizinių situacijų atsiradusią žalą. 

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Pakeitimas 51
1 straipsnio 2 dalies a punktas

a) gaivalinės nelaimės; a) gaivalinės nelaimės, pavyzdžiui, 
potvyniai, sausros, žemės drebėjimai, 
ugnikalnių išsiveržimai, uraganai, šalnos 
arba krušos; 

Or. es

Pagrindimas

Tikslinga būtų apibrėžti dideles gaivalines nelaimes, siekiant išaiškinti, kad sausra, šalna, 
uraganas ir ugnikalnio išsiveržimas yra lygintini su potvyniais, žemės drebėjimais ir gaisrais. 
Visgi tai neturėtų būti užbaigtas sąrašas.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 52
1 straipsnio 2 dalies a punktas

a) gaivalinės nelaimės; a) gaivalinio ir negaivalinio pobūdžio 
nelaimės;

Or. pt

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymą (3 konstatuojamoji dalis), šis pakeitimas įtraukia ir gaivalines, ir 
negaivalines nelaimes; tokiu būdu užtikrinamas darnus teisės terminų vartojimas visame 
Reglamente. 

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 53
1 straipsnio 2 dalies a punktas

a) gaivalinės nelaimės; a) aplinkos nelaimės;
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Or. it

Pagrindimas

Turi būti daromas skirtumas tarp „aplinkos“ nelaimių ir skirtingo pobūdžio ir poveikio 
krizinių situacijų. Be to, „gaivalinių nelaimių“ sąvoka gali būti klaidinanti, nes nebebūtų 
reglamentuojamos situacijos, pavyzdžiui, dauguma miškų gaisrų, kurios kyla ne dėl 
natūralios priežasties, bet dėl tyčinio arba nusikalstamo žmogaus įsikišimo. Sąvoka „aplinkos 
nelaimė“, labiau susijusi su nelaimės pasekmėmis, o ne su priežastimis, būtų tinkamesnė.

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 54
1 straipsnio 2 dalies b punktas

b) nelaimės pramonės ir technologijų srityje; b) nelaimės pramonės ir (arba) technologijų 
srityje;

Or. fr

Pagrindimas

Šios dvi nelaimių rūšys ne visuomet įvyksta tuo pačiu metu. 

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 55
1 straipsnio 2 dalies c punktas

c) visuomenės sveikatos krizės; išbraukta

Or. es

Pagrindimas

Šis punktas susijęs su sunkumu numatyti visų įvykių ir jų pasekmių, kurioms yra numatytas 
Solidarumo fondas. Juo norėta suteikti daugiau lankstumo priimant sprendimus ir suteikti 
galimybę visiems pilietinės visuomenės veikėjams skirti pagalbą iš Fondo pagal nustatytas 
procedūras ir sąlygas.
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Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 56
1 straipsnio 2 dalies c punktas

c) visuomenės sveikatos krizės; c) sienas kertančios gripo pandemijos 
grėsmės;

Or. it

Pagrindimas

Žodžių junginys „visuomenės sveikatos krizės“ yra pernelyg miglotas. Fondo naudojimas 
turėtų būti apribotas sunkiausiais gresiančių pandemijų atvejais.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 57
1 straipsnio 2 dalies c punktas

c) visuomenės sveikatos krizės; c) tarpvalstybinio pobūdžio visuomenės 
sveikatos krizės, 

Or. el

Pagrindimas

Turėtų būti numatyta konkreti nuostata dėl pagalbos ir paramos visuomenės sveikatos krizės, 
pavyzdžiui, epidemijos arba gripo pandemijos, atvejais, kai gali būti peržengiamos valstybių 
narių sienos.

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 58
1 straipsnio 2 dalies d punktas

d) teroro aktai. išbraukta

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ribotus Fondo išteklius ir sąvokos „terorizmas“ neapibrėžtumą, finansinė 
parama iš Fondo gali būti naudojama siekiant sumažinti tik dėl didelių nelaimių arba didelių 
krizinių situacijų atsiradusią žalą. 
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Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 59
1 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

da) kita su visuomenės interesais susijusi 
veikla, skirta atstatyti normalias socialines 
ir ekonomines sąlygas paliestose 
bendruomenėse ir teritorijose. 

Or. es

Pagrindimas

Šis punktas susijęs su sunkumu numatyti visų įvykių ir jų pasekmių, kurioms yra numatytas 
Solidarumo fondas. Juo norėta suteikti daugiau lankstumo priimant sprendimus ir suteikti 
galimybę visiems pilietinės visuomenės veikėjams skirti pagalbą iš Fondo pagal nustatytas 
procedūras ir sąlygas.

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 60
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Jeigu įsigalioja konkretūs teisės aktai 
dėl kovos su visuomenės sveikatos krizėmis 
arba teroro aktais, jiems šis reglamentas 
iškart nebetaikomas. 

Or. it

Pagrindimas

Pageidautina tinkamai reaguoti į visuomenės sveikatos krizes, tačiau tam turėtų būti 
numatytos ad hoc finansinės priemonės. Visgi, kol rengiamos labiau šiam tikslui tinkamos 
priemonės ir siekiant išvengti susidūrimo su visuomenės sveikatos krize jai nepasirengus, turi 
būti numatytos nuostatos dėl laikinos galimybės sutelkti Solidarumo fondo išteklius tokio 
pobūdžio atvejais. 

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 61
2 straipsnio 1 dalis
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Šiame reglamente nelaimė laikoma didele, 
jeigu ji bent vienoje iš reikalavimus 
atitinkančių valstybių, kai padaryta 
tiesioginė žala vertinama daugiau kaip 1 
milijardu eurų 2007 m. kainomis arba 
daugiau kaip 0,5% tos valstybės BNP.

1. Šiame reglamente nelaimė laikoma didele, 
jeigu ji bent vienoje iš reikalavimus 
atitinkančių valstybių, kai padaryta 
tiesioginė žala vertinama daugiau kaip 1 
milijardu eurų 2007 m. kainomis arba 
daugiau kaip 0,5% tos valstybės arba 
regiono BNP. Vis dėlto, atsižvelgiant visų 
pirma į biudžeto sąlygas ir Europos 
Sąjungos finansines galimybes, Fondas 
įsteigiamas kaip nepriklausomas nuolatinis 
fondas, turintis fiksuotas metines pajamas, 
kurio teigiamas balansas, susidaręs dėl iki 
metų pabaigos nepanaudotų sumų, 
naudojamas kaip rezervas didelių nelaimių 
atvejais.

Or. es

Pagrindimas

Pirmoji dalis aiški savaime. Antrojoje dalyje turėtų būti pakartotinai apsvarstyta apribojimų 
koncepcija, kad turimą Fondo paramą galima būtų pritaikyti nelaimės paliestos vietos 
reikmėms ir atsižvelgti į kai kurių regioninių stichinių nelaimių mastą.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 62
2 straipsnio 1 dalis

1. Šiame reglamente nelaimė laikoma didele, 
jeigu ji bent vienoje iš reikalavimus 
atitinkančių valstybių, kai padaryta 
tiesioginė žala vertinama daugiau kaip 1 
milijardu eurų 2007 m. kainomis arba 
daugiau kaip 0,5% tos valstybės BNP.

1. Šiame reglamente nelaimė laikoma didele, 
jeigu ji bent vienoje iš reikalavimus 
atitinkančių valstybių, kai padaryta 
tiesioginė žala vertinama 800 mln. eurų 
arba daugiau 2007 m. kainomis arba 0,4%
arba daugiau tos valstybės BNP.

Or. pt

Pagrindimas

Kaip parodė Komisijos surengtos viešos konsultacijos daugelyje valstybių narių dėl 
Solidarumo fondo efektyvumo, pagrindinės valstybių barių problemos yra susijusios su 
pernelyg aukštais tinkamumo kriterijais pagalbai š Fondo gauti. 
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Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder

Pakeitimas 63
2 straipsnio 1 dalis

1. Šiame reglamente nelaimė laikoma didele, 
jeigu ji bent vienoje iš reikalavimus 
atitinkančių valstybių, kai padaryta 
tiesioginė žala vertinama daugiau kaip 1 
milijardu eurų 2007 m. kainomis arba 
daugiau kaip 0,5% tos valstybės BNP.

1. Šiame reglamente nelaimė laikoma didele, 
jeigu ji bent vienoje iš reikalavimus 
atitinkančių valstybių, kai padaryta 
tiesioginė žala vertinama daugiau kaip 3 
milijardais eurų 2007 m. kainomis arba 
daugiau kaip 0,6 % tos valstybės BNP.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad esamo biudžeto pakaktų ypač sunkių nelaimių atvejais, turi būti paaukštintos 
ribos. Tokiu atveju pakankama pagalba galėtų būti suteikta nelaimių ištiktoms valstybėms 
narėms, kurios pačios negali efektyviai į jas reaguoti. 

Pakeitimą pateikė Sérgio Marques

Pakeitimas 64
2 straipsnio 1 dalis

1. Šiame reglamente nelaimė laikoma didele, 
jeigu ji bent vienoje iš reikalavimus 
atitinkančių valstybių, kai padaryta 
tiesioginė žala vertinama daugiau kaip 1 
milijardu eurų 2007 m. kainomis arba 
daugiau kaip 0,5% tos valstybės BNP.

1. Šiame reglamente nelaimė laikoma didele, 
jeigu ji bent vienoje iš reikalavimus 
atitinkančių valstybių, kai padaryta 
tiesioginė žala vertinama daugiau kaip 3 
milijardais eurų 2007 m. kainomis arba 
daugiau kaip 0,5% tos valstybės BNP.

Or. pt

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 65
2 straipsnio 1 dalis

1. Šiame reglamente nelaimė laikoma didele, 
jeigu ji bent vienoje iš reikalavimus 
atitinkančių valstybių, kai padaryta 
tiesioginė žala vertinama daugiau kaip 1 
milijardu eurų 2007 m. kainomis arba 
daugiau kaip 0,5% tos valstybės BNP.

1. Šiame reglamente nelaimė arba krizinė 
situacija laikoma didele, jeigu ji bent 
vienoje iš reikalavimus atitinkančių 
valstybių, kai padaryta tiesioginė žala 
vertinama daugiau kaip 1 milijardu eurų 
2007 m. kainomis arba daugiau kaip 0,5% 
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tos valstybės BNP.

Or. en

Pagrindimas

Jei įvykusi reikalavimus atitinkančios valstybės teritorijoje nelaimė neatitinka kiekybinių
kriterijų, Komisija, nagrinėdama pateiktą paraišką paramai iš Fondo gauti, turėtų pasitarti 
su atitinkamais EP komitetais.

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 66
2 straipsnio 1 dalis

1. Šiame reglamente nelaimė laikoma didele, 
jeigu ji bent vienoje iš reikalavimus 
atitinkančių valstybių, kai padaryta 
tiesioginė žala vertinama daugiau kaip 1 
milijardu eurų 2007 m. kainomis arba 
daugiau kaip 0,5% tos valstybės BNP. 

1. Šiame reglamente nelaimė laikoma didele, 
jeigu ji bent vienoje iš reikalavimus 
atitinkančių valstybių, kai padaryta 
tiesioginė žala vertinama daugiau kaip 1 
milijardu eurų Reglamento įsigaliojimo 
metų kainomis arba daugiau kaip 0,5% tos 
valstybės BNP. 

Or. pt

Pagrindimas

Taip pat svarbu atsižvelgti į nepaprastąsias regionines nelaimes (žr. Reglamentą 2012/2002).

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 67
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Išskirtiniais atvejais, kai nelaimė 
neatitinka šio reglamento 1 straipsnyje 
apibrėžtų kiekybinių kriterijų ir kai, 
remiantis Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 
nuostatomis, NUTS 2 arba NUTS 3 
regionas yra paliestas ypatingo masto 
nelaimės, jis atitiks reikalavimus paramai iš 
Fondo gauti, su sąlyga, kad stichinė 
nelaimė yra tokio milžiniško masto, jog 
daro įtaką daugumai gyventojų, stipriai ir 
ilgą laiką atsiliepia jų kasdieniam 
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gyvenimui ir regiono ekonominiam 
stabilumui. Remiantis šia dalimi suteiktos 
paramos bendras metinis dydis neturi 
viršyti 7.5 proc. Fondo metinių išlaidų. 
Komisija kruopščiai išnagrinėja jai pagal 
šią dalį pateiktas paraiškas. Ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas specifinei 
atokiausių ir atskirtų regionų, pavyzdžiui, 
salų ir labiausiai nutolusių regionų, 
padėčiai.

Or. pt

Pagrindimas

Pasiūlytas papildomas finansavimas turėtų užtikrinti, kad reikiama finansinė parama būtų 
suteikta nuo nelaimių nukentėjusiems regionams, kurių ekonomikai padaryta ypač didelė žala. 
Tuo būdu pagrindiniai Fondo tikslai bus įgyvendinami toliau nuosekliai laikantis 
subsidiarumo principo.  

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 68
2 straipsnio 2 dalis

2. Tačiau net jei netenkinami šie kiekybiniai 
kriterijai, Komisija, esant išimtinėms ir 
visiškai pateisinamoms aplinkybėms, gali 
pripažinti, kad didelė nelaimė įvyko 
reikalavimus atitinkančios valstybės 
teritorijoje.

2. Tačiau net jei netenkinami šie kiekybiniai 
kriterijai, Komisija, esant išimtinėms ir 
visiškai pateisinamoms aplinkybėms, 
pasitarusi su atitinkamais Europos 
Parlamento komitetais, gali pripažinti, kad 
didelė nelaimė arba krizinė situacija įvyko 
reikalavimus atitinkančios valstybės 
teritorijoje. 

Or. en

Pagrindimas

Jei įvykusi reikalavimus atitinkančios valstybės teritorijoje nelaimė neatitinka kiekybinių
kriterijų, Komisija, nagrinėdama pateiktą paraišką paramai iš Fondo gauti, turėtų pasitarti 
su atitinkamais EP komitetais.



PE 369.847v01-00 34/65 AM\600565LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 69
2 straipsnio 2 dalis

2. Tačiau net jei netenkinami šie kiekybiniai 
kriterijai, Komisija, esant išimtinėms ir 
visiškai pateisinamoms aplinkybėms, gali 
pripažinti, kad didelė nelaimė įvyko
reikalavimus atitinkančios valstybės 
teritorijoje.

2. Tačiau net jei netenkinami šie kiekybiniai 
kriterijai, Komisija, esant išimtinėms ir 
visiškai pateisinamoms aplinkybėms, gali 
laikyti, kad dėl padarytos žalos ypatingo 
masto nelaimių (visų pirma stichinių 
nelaimių) paliesti regionai atitinka 
reikalavimus paramai iš Fondo gauti, su 
sąlyga, kad stichinė nelaimė padarė įtaką 
daugumai gyventojų arba svarbių 
ekonomikos sektorių ir stipriai atsiliepė jų 
kasdieniam gyvenimui ir regiono 
ekonominiam stabilumui.

Or. es

Pagrindimas

Pirmoji dalis aiški savaime. Antrojoje dalyje turėtų būti pakartotinai apsvarstyta apribojimų 
koncepcija, kad turimą Fondo paramą galima būtų pritaikyti nelaimės paliestos vietos 
reikmėms ir atsižvelgti į kai kurių regioninių stichinių nelaimių mastą.

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 70
2 straipsnio 2 dalis

2. Tačiau net jei netenkinami šie kiekybiniai 
kriterijai, Komisija, esant išimtinėms ir 
visiškai pateisinamoms aplinkybėms, gali 
pripažinti, kad didelė nelaimė įvyko 
reikalavimus atitinkančios valstybės 
teritorijoje.

2. Tačiau, esant išimtinėms aplinkybėms ir 
net jei netenkinami 1 straipsnyje nurodyti 
kiekybiniai kriterijai, parama iš Fondo gali 
taip pat būti teikiama regionui, paliestam 
ypatingo masto nelaimės (visų pirma 
stichinės nelaimės), kuri daro įtaką 
daugumai gyventojų, stipriai ir ilgą laiką 
atsiliepia jų kasdieniam gyvenimui, darbui 
ir regiono ekonominiam stabilumui. 
Remiantis šia dalimi suteiktos paramos 
bendras metinis dydis neturi viršyti 7.5 
proc. Fondo metinių išlaidų. Pagal 
Sutarties 299 straipsnio 2 dalį ypatingas 
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dėmesys turi būti skiriamas specifinei 
atokiausių ir atskirtų regionų, pavyzdžiui, 
salų ir labiausiai nutolusių regionų, 
padėčiai. Komisija kruopščiai išnagrinėja 
jai pagal šią dalį pateiktas paraiškas. Be to,
jei netenkinami šie kiekybiniai kriterijai, 
Komisija, esant išimtinėms ir visiškai 
pateisinamoms aplinkybėms, gali pripažinti, 
kad didelė nelaimė įvyko reikalavimus 
atitinkančios valstybės teritorijoje. 

Or. pt

Pagrindimas

Taip pat svarbu atsižvelgti į nepaprastąsias regionines nelaimes (žr. Reglamentą 2012/2002).

Pakeitimą pateikė Sérgio Marques

Pakeitimas 71
2 straipsnio 2 dalis

2. Tačiau net jei netenkinami šie kiekybiniai 
kriterijai, Komisija, esant išimtinėms ir 
visiškai pateisinamoms aplinkybėms, gali 
pripažinti, kad didelė nelaimė įvyko 
reikalavimus atitinkančios valstybės 
teritorijoje.

2. Tačiau, esant išimtinėms aplinkybėms, 
net jei netenkinami kiekybiniai kriterijai,
parama iš Fondo gali taip pat būti teikiama 
regionui, paliestam ypatingo masto 
nelaimės (visų pirma stichinės nelaimės), 
kuri daro įtaką daugumai gyventojų, 
stipriai ir ilgą laiką atsiliepia jų kasdieniam 
gyvenimui ir regiono ekonominiam 
stabilumui. Remiantis šia dalimi suteiktos 
paramos bendras metinis dydis neturi 
viršyti 7.5 proc. Fondo metinių išlaidų. 
Pagal Sutarties 299 straipsnio 2 dalį 
ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
specifinei atokiausių ir atskirtų regionų, 
pavyzdžiui, salų ir labiausiai nutolusių 
regionų, padėčiai. Komisija kruopščiai 
išnagrinėja jai pagal šią dalį pateiktas 
paraiškas. 

Or. pt



PE 369.847v01-00 36/65 AM\600565LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Yiannakis Matsis

Pakeitimas 72
2 straipsnio 2 dalis

2. Tačiau net jei netenkinami šie kiekybiniai 
kriterijai, Komisija, esant išimtinėms ir 
visiškai pateisinamoms aplinkybėms, gali 
pripažinti, kad didelė nelaimė įvyko 
reikalavimus atitinkančios valstybės 
teritorijoje.

2. Tačiau net jei netenkinami šie kiekybiniai 
kriterijai, Komisija, esant išimtinėms ir 
visiškai pateisinamoms aplinkybėms, gali 
pripažinti, kad didelė nelaimė įvyko 
reikalavimus atitinkančios valstybės 
teritorijoje. Įvairioms darbo sritims ir 
valstybės ekonomikai nuolat neigiamą 
poveikį darančios stichinės nelaimės, 
susijusios su sausromis, šalnomis, gaisrais 
ir potvyniais ir kylančios dėl dabartinių 
klimato pokyčių, taip pat turėtų tapti Fondo 
objektu ir būti įtrauktos į jo taikymo sritį. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Giovanni Pittella

Pakeitimas 73
2 straipsnio antra pastraipa

Tačiau net jei netenkinami šie kiekybiniai 
kriterijai, Komisija, esant išimtinėms ir 
visiškai pateisinamoms aplinkybėms, gali 
pripažinti, kad didelė nelaimė įvyko 
reikalavimus atitinkančios valstybės 
teritorijoje.

Tačiau net jei netenkinami šie kiekybiniai 
kriterijai, Komisija, esant išimtinėms ir 
visiškai pateisinamoms aplinkybėms, gali 
pripažinti, kad didelė nelaimė įvyko 
reikalavimus atitinkančios valstybės 
teritorijoje. Esant išimtinėms aplinkybėms, 
net jei netenkinami kiekybiniai kriterijai,
parama iš Fondo gali taip pat būti teikiama 
regionui, paliestam ypatingo masto 
nelaimės, kuri daro įtaką daugumai 
gyventojų, stipriai ir ilgą laiką atsiliepia jų 
kasdieniam gyvenimui ir atitinkamo 
regiono ekonominiam stabilumui.

Or. it
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Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Pakeitimas 74
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Taip pat, esant išimtinėms aplinkybėms 
ir net jei netenkinami pirmoje dalyje 
nurodyti kiekybiniai kriterijai, parama iš 
Fondo gali taip pat būti teikiama 
regionams, paliestiems ypatingo masto 
nelaimės (visų pirma stichinės nelaimės) 
kuri padarė įtaką daugumai gyventojų arba 
svarbių ekonomikos sektorių ir stipriai 
atsiliepė jų kasdieniam gyvenimui ir 
regiono ekonominiam stabilumui. 
Remiantis šia dalimi suteiktos paramos
bendras metinis dydis neturi viršyti 7.5 
proc. Fondo metinių išlaidų. Pagal 
Sutarties 299 straipsnio 2 dalį ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas specifinei 
atokiausių ir atskirtų regionų, pavyzdžiui, 
salų ir labiausiai nutolusių regionų, 
padėčiai. Komisija kruopščiai išnagrinėja 
jai pagal šią dalį pateiktas paraiškas. 

Or. es

Pagrindimas

Pasitvirtino galiojančiame reglamente įtvirtintos su regionais susijusios Solidarumo fondo 
nuostatos vertingumas; pagal ją leidžiama teikti paramą regioninio masto nelaimių atveju, 
kai, net jei padaryta žala nesiekia nurodytos mažiausios ribos, didelių nuostolių patiria tam 
tikri regionai. Dėl to manome, kad nuostata dėl regionų turėtų išlikti ir naujajame 
reglamente.

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder

Pakeitimas 75
2 straipsnio 2 a punktas (naujas)

2a. Išimties tvarka nuo tos pačios nelaimės 
nukentėjusi kaimyninė valstybė narė arba 
kaimyninė valstybė, dalyvaujanti 
prisijungimo prie Europos Sąjungos 
derybose, taip pat gali pasinaudoti Fondo 
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parama. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl riboto fondo dydžio ir siekiant kuo veiksmingesnės jo intervencijos, būtų geriausia, jei 
turimos lėšos visų pirma būtų skiriamos dabartinėms valstybėms narėms. Tuo atveju, jei nuo 
tos pačios nelaimės kenčia ir šalys kandidatės, jos taip pat gali gauti Fondo paramą.

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 76
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Pagal Sutarties 299 straipsnio 2 dalį 
ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
specifinei atokiausių ir atskirtų regionų, 
pavyzdžiui, salų ir labiausiai nutolusių 
regionų, padėčiai.

Or. fr

Pagrindimas

Ši nuostata, įtraukta į galiojančio Solidarumo fondo reglamento 2 straipsnį, turėtų būti 
išlaikyta, kad būtų įtvirtinta dabartinio pasiūlymo dėl reglamento 5 konstatuojamoje dalyje 
apibrėžta rekomendacija.

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný, Vladimír Železný

Pakeitimas 77
3 straipsnio 1 dalies 1 punktas

1. Reikalavimus atitinkančios valstybės 
prašymu Komisija gali suteikti dotacijos 
formos finansinę paramą iš Fondo, jeigu 
didelė nelaimė įvyksta tos valstybės 
teritorijoje.

1. Reikalavimus atitinkančios valstybės 
prašymu Komisija gali suteikti dotacijos 
formos finansinę paramą iš Fondo, jeigu 
didelė nelaimė arba krizinė situacija įvyksta 
sausumoje ir(arba) jūroje tos valstybės 
teritorijoje.

Or. en
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Pagrindimas

Finansinė parama turėtų būti suteikta kiekvienai reikalavimus atitinkančiai valstybei, jeigu 
didelė nelaimė arba krizinė situacija įvyksta sausumoje ir (arba) jūroje tos valstybės 
teritorijoje.

Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 78
3 straipsnio 1 dalies 1 punktas

1. Reikalavimus atitinkančios valstybės 
prašymu Komisija gali suteikti dotacijos 
formos finansinę paramą iš Fondo, jeigu 
didelė nelaimė įvyksta tos valstybės 
teritorijoje.

1. Reikalavimus atitinkančios valstybės 
prašymu Komisija pasiūlo dotacijos formos
finansinę paramą iš Fondo, jeigu didelė 
nelaimė įvyksta tos valstybės teritorijoje.

Or. en

Pagrindimas

Komisija pasiūlo finansinės paramos sumą, kurią turi patvirtinti biudžeto institucija.

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 79
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Paprašius reikalavimus atitinkančiai 
valstybei, turinčiai bendrą sieną su pirmoje 
pastraipoje nurodyta valstybe ir 
nukentėjusiai nuo tos pačios didelės 
nelaimės, Komisija tai valstybei taip pat gali 
skirti paramą iš Fondo.

Paprašius reikalavimus atitinkančiai 
valstybei, turinčiai sausumoje ir(arba) 
jūroje bendrą sieną su pirmoje pastraipoje 
nurodyta valstybe ir nukentėjusiai nuo tos 
pačios didelės nelaimės arba krizinės 
situacijos, Komisija tai valstybei taip pat 
gali skirti paramą iš Fondo. 

Or. en

Pagrindimas

Finansinė parama turėtų būti suteikta kiekvienai reikalavimus atitinkančiai valstybei, jeigu 
didelė nelaimė arba krizinė situacija įvyksta sausumoje ir (arba) jūroje tos valstybės 
teritorijoje.
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Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 80
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Paprašius reikalavimus atitinkančiai 
valstybei, turinčiai bendrą sieną su pirmoje 
pastraipoje nurodyta valstybe ir 
nukentėjusiai nuo tos pačios didelės 
nelaimės, Komisija tai valstybei taip pat gali 
skirti paramą iš Fondo.

Paprašius reikalavimus atitinkančiai 
valstybei, turinčiai bendrą sieną su pirmoje 
pastraipoje nurodyta valstybe ir 
nukentėjusiai nuo tos pačios didelės 
nelaimės, Komisija tai valstybei taip pat 
pasiūlo paramą iš Fondo.

Or. en

Pagrindimas

Komisija pasiūlo finansinės paramos sumą, kurią turi patvirtinti biudžeto institucija.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 81
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Reikalavimus atitinkančios valstybės 
prašymu Komisija gali suteikti subsidijos 
arba pašalpos formos finansinę paramą iš 
Fondo, jeigu tos valstybės teritorijoje 
neišvengiamas visuomenės sveikatai 
kylantis pavojus gali atsiliepti ir kitoms 
valstybėms narėms. 

Or. el

Pagrindimas

Turėtų būti apibrėžtos specifinės nuostatos dėl dotacijų ir pašalpų su visuomenės sveikata 
susijusiems atvejams, pavyzdžiui, epidemijoms arba gripo pandemijoms, kurios gali 
tarptautiniu mastu paveikti valstybes nares.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Pakeitimas 82
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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2a. Paramą iš Fondo reikėtų iš dalies 
panaudoti priemonėms, užkertančioms 
kelią tos pačios rūšies nelaimės 
pasikartojimui. 

Or. en

Pagrindimas

Vykdant šiuo reglamentu apibrėžtą veiklą reikėtų atkreipti dėmesį į priemones, užkertančias 
kelią tos pačios rūšies nelaimės pasikartojimui.

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 83
4 straipsnio a punktas

a) pagrindinė skubi veikla, reikalinga 
nedelsiant atstatyti energetikos, vandens ir 
nuotekų valymo, telekomunikacijų, 
transporto, sveikatos ir švietimo 
infrastruktūros ir įrenginių darbą;

a) pagrindinė skubi veikla, reikalinga 
nedelsiant atstatyti energetikos, vandens 
(gavyba, tiekimas, apdorojimas ir 
paskirstymas) ir nuotekų valymo, 
telekomunikacijų, transporto, sveikatos ir 
švietimo infrastruktūros ir įrenginių darbą ir 
skatinti priemones, skirtas nukentėjusiai 
gamybos sistemai atkurti;

Or. pt

Pagrindimas

Taip pat svarbu numatyti aprūpinimo priemones, skirtas pažeistai gamybinei veiklai atstatyti, 
be to, apibrėžti konkrečius vandens tiekimo sistemos elementus.

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 84
4 straipsnio a punktas

a) pagrindinė skubi veikla, reikalinga 
nedelsiant atstatyti energetikos, vandens ir 
nuotekų valymo, telekomunikacijų, 
transporto, sveikatos ir švietimo 
infrastruktūros ir įrenginių darbą;

a) pagrindinė skubi veikla, reikalinga 
tiesioginei kovai su stichinėmis nelaimėmis 
arba jų pirminiais padariniais, taip pat 
skirta nedelsiant atstatyti energetikos, 
vandens ir nuotekų valymo, 
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telekomunikacijų, transporto, sveikatos ir 
švietimo infrastruktūros ir įrenginių darbą; 

Or. pt

Pagrindimas

Kilus gaisrams reikia, prieš atstatant infrastruktūrą, suteikti skubią paramą, skirtą nelaimės 
priežastims pašalinti.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 85
4 straipsnio aa punktas (naujas)

aa) pagrindinė skubi veikla, susijusi su 
neatidėliotinu didelio kiekio vandens 
tiekimu, visų pirma sukuriant avarinę 
infrastruktūrą, skirtą išgauti ir (arba) rinkti 
paviršinį ir gruntinį vandenį arba užtikrinti 
paskesnį jo paskirstymą alternatyviomis 
priemonėmis;

- pagrindinė skubi veikla, susijusi su 
neatidėliotinu kokybiško geriamo vandens 
tiekimu, visų pirma taikant priemones 
vandens šaltiniams apsaugoti, apdorojimo 
sistemoms stiprinti ir atitinkamai analizei ir 
kontrolei užtikrinti; 

- nepaprastosios priemonės, skirtos 
aprūpinti gyventojus geriamu vandeniu 
išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, dėl sunkios 
arba ilgalaikės sausros ypač trūkstant 
vandens;

- pagrindinė skubi veikla, susijusi su 
neatidėliotinu trumpalaikiu žemės ir oro 
pajėgų, skirtų kovai su miškų gaisrais, 
pristatymu;

Or. pt
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Pagrindimas

Pasiūlytu pakeitimu siekiama teisiškai įtvirtinti, kad nelaimių atveju būtų garantuotas tokio 
svarbaus produkto kaip vandens tiekimas užtikrinant veiksmingą pagrindinių avarijoms 
likviduoti skirtų komandų veiklos koordinavimą ir naudingumą nukentėjusioms vietovėms.

Pakeitimą pateikė Sérgio Marques

Pakeitimas 86
4 straipsnio aa punktas (naujas)

aa) pagrindinė skubi veikla, susijusi su 
neatidėliotinu didelio kiekio vandens 
tiekimu, visų pirma sukuriant avarinę 
infrastruktūrą, skirtą išgauti ir (arba) rinkti 
paviršinį ir gruntinį vandenį arba užtikrinti 
paskesnį jo paskirstymą alternatyviomis 
priemonėmis; 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez, 

Pakeitimas 87
4 straipsnio aa punktas (naujas)

aa) pagrindinė skubi veikla, susijusi su 
sausros arba šalnų pasekmių likvidavimu; 

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į žemės ūkio sektoriui padarytos žalos pobūdį ir mastą ir į ilgalaikį poveikį 
nukentėjusiųjų regionų ekonomikai, sausra ir šalnos turėtų būti laikomos rimtomis 
stichinėmis nelaimėmis.

Pakeitimą pateikė Sérgio Marques

Pakeitimas 88
4 straipsnio aa punktas (naujas)
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aa) - pagrindinė skubi veikla, susijusi su 
neatidėliotinu trumpalaikiu žemės ir oro 
pajėgų, skirtų kovai su miškų gaisrais, 
pristatymu; 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 89
4 straipsnio aa punktas (naujas)

aa) - nepaprastosios priemonės, skirtos 
aprūpinti gyventojus geriamu vandeniu 
išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, dėl sunkios 
arba ilgalaikės sausros ypač trūkstant 
vandens; 

Or. pt

Pagrindimas

Sunkių sausrų metu priemonės, susijusios su geriamo vandens tiekimu, gali vaidinti svarbų 
vaidmenį tenkinant nukentėjusios šalies gyventojų pagrindinius mitybos poreikius. 

Pakeitimą pateikė Sérgio Marques

Pakeitimas 90
4 straipsnio ab punktas (naujas)

ba)- pagrindinė skubi veikla, susijusi su 
neatidėliotinu kokybiško geriamo vandens 
tiekimu, visų pirma taikant priemones 
vandens šaltiniams apsaugoti, apdorojimo 
sistemoms stiprinti ir atitinkamai analizei ir 
kontrolei užtikrinti;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Sérgio Marques

Pakeitimas 91
4 straipsnio ac punktas (nauja)

a c) - nepaprastosios priemonės, skirtos 
aprūpinti gyventojus geriamu vandeniu 
išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, dėl sunkios 
arba ilgalaikės sausros ypač trūkstant 
vandens; 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 92
4 straipsnio b punktas

b) skubi medicininė pagalba ir priemonės, 
skirtos apsaugoti gyventojus nuo grėsmės 
sveikatai, įskaitant skiepų, vaistų, 
medicinos priemonių ir įrangos, 
naudojamų krizės metu, pristatymą;

išbraukta

Or. es

Pagrindimas

Nereikalauja paaiškinimų.

Pakeitimą pateikė Luis Manuel Capoulas Santos

Pakeitimas 93
4 straipsnio b punktas

b) skubi medicininė pagalba ir priemonės, 
skirtos apsaugoti gyventojus nuo grėsmės 
sveikatai, įskaitant skiepų, vaistų, medicinos 
priemonių ir įrangos, naudojamų krizės 
metu, pristatymą;

b) priemonės, skirtos apsaugoti gyventojus 
nuo grėsmės sveikatai, įskaitant skiepų, 
vaistų, medicinos priemonių ir įrangos, 
naudojamų krizės metu, pristatymą; 

Or. pt



PE 369.847v01-00 46/65 AM\600565LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Siūloma išbraukti frazę „skubi medicininė pagalba“, kadangi ji apribotų 4 pakeitime 
apibrėžtos nuostatos taikymo sritį.

Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 94
4 straipsnio b punktas

b) skubi medicininė pagalba ir priemonės, 
skirtos apsaugoti gyventojus nuo grėsmės 
sveikatai, įskaitant skiepų, vaistų, medicinos 
priemonių ir įrangos, naudojamų krizės 
metu, pristatymą;

b) skubi ir trumpalaikė medicininė pagalba 
ir priemonės, skirtos apsaugoti gyventojus 
nuo grėsmės sveikatai, įskaitant skiepų, 
vaistų, medicinos priemonių ir įrangos, 
naudojamų bet kurios 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nelaimės sukeltos krizės metu, 
pristatymą.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenės sveikatos apsaugai skirtos trumpalaikės priemonės turėtų būti numatytos visų 
rūšių nelaimių (stichinėms, pramoninėms, technologinėms nelaimėms), pavojaus visuomenės 
sveikatai arba terorizmo atvejams. 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 95
4 straipsnio b punktas

b) skubi medicininė pagalba ir priemonės, 
skirtos apsaugoti gyventojus nuo grėsmės 
sveikatai, įskaitant skiepų, vaistų, medicinos 
priemonių ir įrangos, naudojamų krizės 
metu, pristatymą;

b) skubi ir (arba) profilaktinė medicininė 
pagalba ir priemonės, skirtos apsaugoti 
gyventojus nuo tarpvalstybinės grėsmės 
sveikatai, įskaitant skiepų, vaistų, medicinos 
priemonių ir įrangos, naudojamų krizės 
metu, pristatymą;

Or. el

Pagrindimas

Medicininė parama gali būti tiek skubi, tiek ir profilaktinė, pavyzdžiui, epidemijų ir gripo 
pandemijų atvejais. Parama ir pašalpos taip pat turėtų apimti su visuomenės sveikata 
susijusius atvejus, kurie gali tarptautiniu mastu paveikti valstybes nares, tuo pačiu tobulinant 
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Sąjungos priemones ir politikos kryptis. 

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 96
4 straipsnio da punktas (naujas)

d a) - pagrindinė skubi veikla, susijusi su 
neatidėliotinu trumpalaikiu žemės ir oro 
pajėgų, skirtų kovai su miškų gaisrais, 
pristatymu; 

Or. pt

Pagrindimas

Turėtų būti finansuojama pagrindinė skubi veikla, susijusi su neatidėliotinu trumpalaikiu 
žemės ir oro pajėgų, skirtų kovai su miškų gaisrais, pristatymu. 

Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 97
4 straipsnio g punktas

g) medicininė, psichologinė ir socialinė 
pagalba tiesioginėms teroro aktų aukoms ir 
jų šeimoms.

išbraukta

Or. en

Pagrindimas

Skubi medicininė parama teroro aktų atvejais apibrėžta 4 b straipsnyje. Valstybės narės 
atsako už trumpalaikę psichologinę ir socialinę paramą. ES negali užtikrinti ilgalaikės 
paramos, kuri daugiau susijusi su nacionalinio saugumo sistema. 

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 98
4 straipsnio g punktas
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g) medicininė, psichologinė ir socialinė 
pagalba tiesioginėms teroro aktų aukoms ir 
jų šeimoms.

išbraukta

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ribotus Fondo finansinius išteklius ir sąvokos „terorizmas“ miglotumą, 
finansinė parama iš Fondo turėtų būti skirta didelių nelaimių arba didelių krizių metu 
padarytai žalai sumažinti. 

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 99
4 straipsnio g punktas

g) medicininė, psichologinė ir socialinė 
pagalba tiesioginėms teroro aktų aukoms ir 
jų šeimoms.

g) skubi medicininė, psichologinė ir 
socialinė ir finansinė pagalba tiesioginėms 
teroro aktų aukoms ir jų šeimoms.

Or. es

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 100
4 straipsnio g punktas

g) medicininė, psichologinė ir socialinė 
pagalba tiesioginėms teroro aktų aukoms ir 
jų šeimoms.

g) medicininė, psichologinė ir socialinė 
pagalba tiesioginėms aukoms ir jų šeimoms. 

Or. pt

Pagrindimas

Šios rūšies parama ypač svarbi tiesioginėms bet kokios rūšies nelaimių aukoms.

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 101
4 straipsnio g punktas

g) medicininė, psichologinė ir socialinė g) medicininė, psichologinė ir socialinė 
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pagalba tiesioginėms teroro aktų aukoms ir 
jų šeimoms.

pagalba tiesioginėms aukoms ir jų 
šeimoms.

Or. pt

Pagrindimas

Svarbu, kad šios rūšies pagalbą būtų teikiama visoms šiame reglamente nurodytų nelaimių ir 
krizių aukoms (ir jų šeimoms).

Pakeitimą pateikė Luis Manuel Capoulas Santos

Pakeitimas 102
4 straipsnio g punktas

g) medicininė, psichologinė ir socialinė 
pagalba tiesioginėms teroro aktų aukoms ir 
jų šeimoms.

g) medicininė, psichologinė ir socialinė 
pagalba tiesioginėms aukoms ir jų 
šeimoms. 

Or. pt

Pagrindimas

Medicininė, psichologinė ir socialinė pagalba turi būti teikiama visų šiame reglamente 
nurodytų nelaimių ir krizių (ne tik teroro aktų) aukoms. 

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Pakeitimas 103
4 straipsnio g punktas

g) medicininė, psichologinė ir socialinė 
pagalba tiesioginėms teroro aktų aukoms ir 
jų šeimoms.

g) medicininė, psichologinė ir socialinė 
pagalba tiesioginėms teroro aktų, stichinių 
nelaimių ir kitų įvykių, apibrėžtų 1 
straipsnio 2 dalyje, aukoms ir jų šeimoms.

Or. es

Pagrindimas

Medicininė, psichologinė ir socialinė pagalba turi būti teikiama visoms didelių nelaimių 
aukoms ir jų šeimoms. 
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Pakeitimą pateikė Yiannakis Matsis

Pakeitimas 104
4 straipsnio g punktas

g) medicininė, psichologinė ir socialinė 
pagalba tiesioginėms teroro aktų aukoms ir 
jų šeimoms.

g) medicininė, psichologinė ir socialinė 
pagalba tiesioginėms teroro aktų ir stichinių 
nelaimių aukoms ir jų šeimoms.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sérgio Marques

Pakeitimas 105
4 straipsnio g punktas

g) medicininė, psichologinė ir socialinė 
pagalba tiesioginėms teroro aktų aukoms ir 
jų šeimoms.

g) medicininė, psichologinė ir socialinė 
pagalba tiesioginėms aukoms ir jų 
šeimoms.

Or. pt

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 106
4 straipsnio g punktas

g) medicininė, psichologinė ir socialinė 
pagalba tiesioginėms teroro aktų aukoms ir 
jų šeimoms.

g) medicininė, psichologinė ir socialinė 
pagalba tiesioginėms aukoms ir jų 
šeimoms.

Or. pt

Pagrindimas

Kalbinio pobūdžio patikslinimas, susijęs su 5 straipsnio 1 dalies a punkto pakeitimu. 
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Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 107
4 straipsnio ga punktas (naujas)

ga) kita visuomen4s interesus atitinkanti 
veikla, skirta normalizuoti nukentėjusių 
gyventojų ir (arba) regiono socialinį ir 
ekonominį gyvenimą.

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas pagrįstas tuo, kad neįmanoma numatyti visų rūšių nelaimių, kurioms galėtų 
būti skirta parama iš Fondo, ir viso jų daromo poveikio. Be to, juo siekiama įdiegti lanksčią 
sprendimų priėmimo sistemą, ypač specifiniais atvejais, kai gali kilti pavojus regiono 
socialinei organizacijai ir gamybos sistemai, nes neįmanoma kompensuoti nukentėjusiųjų 
patirtus nuostolius. 

Pakeitimą pateikė Luis Manuel Capoulas Santos

Pakeitimas 108
4 straipsnio ga punktas (naujas)

g a) Paramos priemonės, skirtos išsaugoti 
nukentėjusių vietovių gyvulių genetinį ir 
reprodukcinį potencialą. 

Or. pt

Pagrindimas

Didelių sausrų metu gali kilti pavojus nukentėjusiose teritorijose esančių gyvulių išlikimui. 
Genetiškai vertingos ypač skirtos veislei kaimenės atkūrimas – ypatingai lėtas ir sudėtingas 
procesas, todėl svarbu Reglamente numatyti ir šios rūšies priemones. 

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 109
4 straipsnio ga punktas (naujas)

ga) su gaisrų gesinimu ir miško atkūrimu 
susijusi veikla;



PE 369.847v01-00 52/65 AM\600565LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. es

Pagrindimas

Savaime aiškus

Pakeitimą pateikė Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Pakeitimas 110
4 straipsnio ga punktas (naujas)

ga) priemonės, skirtos užkirsti kelią 
atitinkamos nelaimės pasikartojimui. 

Or. en

Pagrindimas

Šiame reglamente apibrėžta veikla turėtų apimti ir priemones, skirtas užkirsti kelią 
atitinkamos nelaimės pasikartojimui. 

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 111
4 straipsnio ga punktas (naujas)

g a)- pagrindinė skubi veikla, susijusi su 
neatidėliotinu trumpalaikiu žemės ir oro 
pajėgų, skirtų kovai su miškų gaisrais, 
pristatymu. 

Or. pt

Pagrindimas

Miško gaisrų atvejams turėtų būti numatytos išlaidos avarijų likvidavimo komandoms, kurias 
institucijos skiria kovai su stichine nelaime. 

Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 112
5 straipsnio 1 dalies įžanga

1. Iš karto, kai tik įmanoma, bet ne vėliau 1. Iš karto, kai tik įmanoma, bet ne vėliau 



AM\600565LT.doc 53/65 PE 369.847v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

kaip po dešimties savaičių po pirmosios
nelaimės padarytos žalos, valstybė gali 
pateikti Komisijai paraišką paramai iš Fondo 
gauti, pateikdama, be kita ko, visą turimą 
informaciją apie:

kaip po dešimties savaičių nuo tos dienos, 
kai institucijoms buvo pirmą kartą pranešta 
apie didelės nelaimės padarytą žalą, valstybė 
gali pateikti Komisijai paraišką paramai iš 
Fondo gauti, pateikdama, be kita ko, visą 
turimą informaciją apie:

Or. en

Pagrindimas

Tikrasis žalos mastas gali likti nepastebėtas dėl jo lėto kitimo. Valstybėms narėms reikia 
teisinio apibrėžtumo dėl faktinio „pirmojo pranešimo“ ne vėliau kaip per dešimt savaičių 
tinkamumo. 

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 113
5 straipsnio 1 dalies įžanga

1. Iš karto, kai tik įmanoma, bet ne vėliau 
kaip po dešimties savaičių po pirmosios 
nelaimės padarytos žalos, valstybė gali 
pateikti Komisijai paraišką paramai iš Fondo 
gauti, pateikdama, be kita ko, visą turimą 
informaciją apie:

1. Iš karto, kai tik įmanoma, bet ne vėliau 
kaip po dešimties savaičių po pirmosios 
nelaimės padarytos žalos, valstybė gali 
pateikti Komisijai paraišką paramai iš Fondo 
gauti. Šis terminas gali būti pailgintas iki 
dvylikos mėnesių, jei padarytoji žala, 
pavyzdžiui, sausros atveju, gali didėti 
(kauptis) ir iškart neįmanoma įvertinti jos 
dydžio. Pateikiama visa turima informacija 
bent jau apie:

Or. es

Pagrindimas

Taikant Solidarumo fondo reglamento nuostatas, kyla sunkumų vertinant tam tikrų klimato 
reiškinių padarytos žalos dydį (pavyzdžiui, didelių sausrų arba šalnų) per numatytą laiko 
tarpą. 

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 114
5 straipsnio 1a dalis (nauja)
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1a. Lėtai besivystančių nelaimių, visų 
pirma sausrų ir pavojaus visuomenės 
sveikatai, atveju ankstesnėje dalyje 
nurodytas terminas pailginamas iki šešių 
mėnesių. 

Or. pt

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsamoma į kai kurių valstybių narių kritiką dėl trumpo paraiškų paramai iš 
Solidarumo fondo gauti pateikimo termino, t.y. numatoma kai kuriais atvejais pailginti 
paraiškų teikimo terminą, jei jų negalima pateikti anksčiau. 

Pakeitimą pateikė Sérgio Marques

Pakeitimas 115
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Lėtai besivystančių nelaimių, visų 
pirma sausrų ir pavojaus visuomenės 
sveikatai, atveju ankstesnėje dalyje 
nurodytas terminas pailginamas iki šešių 
mėnesių.

Or. pt

Pakeitimą pateikė Luis Manuel Capoulas Santos

Pakeitimas 116
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Lėtai besivystančių nelaimių, visų 
pirma sausrų ir pavojaus visuomenės 
sveikatai, atveju ankstesnėje dalyje 
nurodytas terminas pailginamas iki šešių 
mėnesių.

Or. pt

Pagrindimas

Svarbu pailginti paraiškų paramai iš Solidarumo fondo gauti pateikimo Komisijai terminą 
stambaus masto lėtai besivystančių nelaimių atvejais. 
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Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 117
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Lėtai besivystančių nelaimių, visų 
pirma sausrų ir pavojaus visuomenės 
sveikatai, atveju ankstesnėje dalyje 
nurodytas terminas pailginamas iki šešių 
mėnesių. 

Or. pt

Pagrindimas

Svarbu pailginti paraiškų paramai gauti pateikimo terminą lėtai besivystančių nelaimių, 
pavyzdžiui, sausrų arba pavojaus visuomenės sveikatai atvejais. 

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 118
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Lėtai besivystančių nelaimių, visų 
pirma sausrų ir pavojaus visuomenės 
sveikatai, atveju ankstesnėje dalyje 
nurodytas terminas pailginamas iki šešių 
mėnesių. 

Or. pt

Pagrindimas

Kilus sausrai, gali būti sunku per trumpą laiką įvertinti jos padarytą žalą, kadangi stichinės 
nelaimės, kuri vystosi lėtai, padaryta žala gali būti įvertinta tik po gana ilgo laiko tarpo. Dėl 
to neturėtų būti reikalaujama pateikti paraiškų per trumpą laikotarpį, tinkantį kitų stichinių 
nelaimių atveju. 

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Pakeitimas 119
5 straipsnio 1 dalies a punktas
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a) bendrą nelaimės padarytą žalą ir jos 
poveikį gyventojams ir ekonomikai;

a) bendrą nelaimės padarytą žalą ir jos 
poveikį gyventojams ir ekonomikai, 
kultūrai, gamtos ir aplinkos paveldui;

Or. es

Pagrindimas

Tam tikrų įvykių ir stichinių nelaimių atveju žalą sunku įvertinti per griežtai apibrėžtą trumpą 
laikotarpį, ypač jei jos tebesitęsia (pavyzdžiui, užsitęsusios sausros daroma žala). Deja, tokios 
nelaimės trunka ilgai, ir jų daromos žalos neįmanoma įvertinti per 10 savaičių. Šis 
reikalavimas turėtų tapti lankstesnis, kad patyrusios žalą valstybės narės galėtų surinkti ir 
sukaupti visus duomenis, reikalingus atitinkančioms tikrovę paraiškoms pateikti.

Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 120
5 straipsnio 1 dalies a punktas

a) bendrą nelaimės padarytą žalą ir jos 
poveikį gyventojams ir ekonomikai;

a) bendrą nelaimės padarytą žalą ir jos 
poveikį gyventojams, aplinkai ir 
ekonomikai;

Or. en

Pagrindimas

Aplinkos apsauga – vienas Europos Sąjungos ir ypač Europos Parlamento prioritetų, todėl 
svarbiausia, kad atitinkama valstybė pateiktų informaciją apie žalą aplinkai. 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Pakeitimas 121
5 straipsnio 1 dalies b punktas

b) 4 straipsnyje išvardytų veiklos kategorijų 
apskaičiuotų sąnaudų išskaidymą;

b) 4 straipsnyje išvardytų veiklos kategorijų 
apskaičiuotų sąnaudų išskaidymą, įskaitant 
bet kokias priemones, skirtas užkirsti kelią 
atitinkamos nelaimės pasikartojimui.

Or. en

Pagrindimas

Vykdant veiklą pagal šį reglamentą, reikėtų atkreipti dėmesį į priemones, užkertančias kelią 
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tos pačios rūšies nelaimės pasikartojimui.

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Pakeitimas 122
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Informacijoje, numatytoje a punkto pirmoje 
pastraipoje, nurodoma apskaičiuota nelaimės 
padaryta visa tiesioginė žala.

Informacijoje, numatytoje a punkto pirmoje 
pastraipoje, nurodoma apskaičiuota nelaimės 
padaryta visa tiesioginė žala. 

Atsižvelgiant į tai, kad sunku apibrėžti 
nelaimių, pavyzdžiui, sausrų, kurių 
poveikis ilgalaikis ir besivystantis, daromą 
žalą, Komisija nukentėjusios valstybės 
narės prašymu lanksčiai taiko nuostatą dėl 
10 savaičių termino. 

Or. es

Pagrindimas

Tam tikrų įvykių ir stichinių nelaimių atveju sunku įvertinti žalą per griežtai apibrėžtą 
trumpą laikotarpį, ypač jei jos tebesitęsia (pavyzdžiui, užsitęsusios sausros daroma žala). 
Deja, tokios nelaimės trunka ilgai, ir jų daromos žalos neįmanoma įvertinti per 10 savaičių. 
Šis reikalavimas turėtų tapti lankstesnis, kad patyrusios žalą valstybės narės galėtų surinkti ir 
sukaupti visus duomenis, reikalingus atitinkančioms tikrovę paraiškoms pateikti. 

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder

Pakeitimas 123
5 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Kiekvienų metų spalio 1 d. likutis turėtų 
sudaryti ketvirtį metinių fondo lėšų dydžio, 
kad būtų galima patenkinti metų gale 
kylančius poreikius. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuo nelaimės nukentėjusioms šalims pagalbą metų pabaigoje, tam tikra 
Fondo dalis apliekama iki metų galo. 
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Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 124
7 straipsnio 2 dalis

2. Jeigu Komisija, remdamasi pagal 5 
straipsnio 2 dalį atliktu įvertinimu, priėjo 
išvados, kad nebuvo įvykdytos šio 
reglamento sąlygos finansinės paramos 
skyrimui, ji atitinkamai apie tai praneša 
susijusiai valstybei. 

2. Jeigu Komisija, remdamasi pagal 5 
straipsnio 2 dalį atliktu įvertinimu, priėjo 
išvados, kad nebuvo įvykdytos šio 
reglamento sąlygos finansinės paramos 
skyrimui, ji atitinkamai apie tai kiek 
įmanoma greičiau praneša susijusiai 
valstybei. 

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 1 dalimi. 

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 125
8 straipsnio 1 dalis

1. Komisija, nusprendusi, kad finansinė 
parama iš Fondo turėtų būti skiriama, 
pateikia biudžeto valdymo institucijai 
pasiūlymus, kurių reikia, kad būtų leista 
paskirti asignavimus, atitinkančius pagal 7 
straipsnio 1 dalį nustatytą sumą.

1. Komisija, nusprendusi, kad finansinė 
parama iš Fondo turėtų būti skiriama, 
nedelsiant pateikia biudžeto valdymo 
institucijai pasiūlymus, kurių reikia, kad 
būtų leista paskirti asignavimus, 
atitinkančius pagal 7 straipsnio 1 dalį 
nustatytą sumą. 

Or. pt

Pagrindimas

Komisija turėtų nedelsdama persiųsti paraišką dėl finansinės paramos biudžeto institucijai. 

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 126
8 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Fondui atitinkamiems metams skirti 
finansiniai resursai, kurių nebuvo leista 
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naudoti pagal 1 dalies nuostatas, kartu su
resursais, kuriuos buvo leista naudoti pagal 
minėtos dalies nuostatas, tačiau kurie buvo 
grąžinti pagal 17 straipsnio 1 dalį, 
perkeliami į kitų metų biudžetą, siekiant 
padidinti Fondo lėšas. 

Or. it

Pagrindimas

Ši finansinė priemonė, kuri šiuo metu turi ribotus išteklius, turėtų turėti didesnę finansinę 
nepriklausomybę ir tokiu būdu tapti lankstesnė. Dėl šios priežasties turėtų būti leista perkelti 
nepanaudotas lėšas iš vienų metų į kitus. 

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 127
9 straipsnio 1 dalis

1. Priėmusi sprendimą dėl dotacijos 
Komisija iš karto, kai pasirašoma 10 
straipsnio 1 dalyje nurodyta sutartis, ją visą 
išmoka valstybei naudos gavėjai.

1. Priėmusi sprendimą dėl dotacijos 
Komisija ne vėliau kaip per 15 dienų, kai
pasirašoma 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
sutartis, ją visą išmoka valstybei naudos 
gavėjai. 

Or. it

Pagrindimas

Nepaprastųjų situacijų metu, kai greiti veiksmai gyvybiškai svarbūs, turi būti nustatyti aiškūs 
terminai, kad būtų galima reaguoti nedelsiant. Vis dėlto reikėtų numatyti lankstesnes sąlygas 
sudėtingai veiklai. 

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 128
9 straipsnio 2 dalis

2. Valstybė naudos gavėja 18 mėnesių po 
pirmosios nelaimės padarytos žalos naudoja 
dotaciją ir visas iš jos gautas palūkanas nuo 
to laiko vykdytai reikalavimus atitinkančiai 
veiklai finansuoti.

2. Valstybė naudos gavėja per 12 mėnesių 
po to, kai pasirašoma 10 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas susitarimas, ir bet kokiu atveju 
ne vėliau kaip per 8 mėnesius po pirmosios 
nelaimės padarytos žalos naudoja dotaciją ir
visas iš jos gautas palūkanas nuo nelaimės 
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pradžios vykdytai reikalavimus atitinkančiai 
veiklai finansuoti. 

Or. it

Pagrindimas

Šio reglamento vienintelis tikslas – pagalba nepaprastųjų situacijų atveju, siekiant atkurti 
normalias gyvenimo sąlygas. 12 mėnesių paramos laikotarpis turėtų būti pakankamas. Be to, 
Fondo naudojimo laikotarpis neturėtų būti siejamas su nuo valstybės narės nepriklausančiais 
veiksniais, pavyzdžiui, delsimo pasirašyti 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą susitarimą. Tuo 
pačiu ir valstybei narei neturėtų būti leidžiama sąmoningai delsti pasirašyti 10 straipsnio 1 
dalyje nurodytą susitarimą, kad būtų pratęstas dotacijos naudojimo laikotarpis. 

Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 129
9 straipsnio 2 dalis

2. Valstybė naudos gavėja 18 mėnesių po 
pirmosios nelaimės padarytos žalos naudoja 
dotaciją ir visas iš jos gautas palūkanas nuo 
to laiko vykdytai reikalavimus atitinkančiai 
veiklai finansuoti.

2. Valstybė naudos gavėja 18 mėnesių po to, 
kai valstybės institucijoms buvo pirmą 
kartą pranešta apie pirmąją didelės 
nelaimės padarytą žalą, naudoja dotaciją ir 
visas iš jos gautas palūkanas nuo to laiko 
vykdytai reikalavimus atitinkančiai veiklai 
finansuoti.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su 5 straipsnio įžanginės dalies pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 130
9 straipsnio 2 dalis

2. Valstybė naudos gavėja 18 mėnesių po 
pirmosios nelaimės padarytos žalos naudoja 
dotaciją ir visas iš jos gautas palūkanas nuo 
to laiko vykdytai reikalavimus atitinkančiai 
veiklai finansuoti.

2. Valstybė naudos gavėja 24 mėnesių po 
pirmosios nelaimės padarytos žalos naudoja 
dotaciją ir visas iš jos gautas palūkanas nuo 
to laiko vykdytai reikalavimus atitinkančiai 
veiklai finansuoti.

Or. pt
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiam, kad Fondas būtų naudojamas veiksmingiau.

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 131
15 straipsnio 1 dalis

1. Jeigu tuo metu, kai buvo pateiktas 
pasiūlymas pagal 8 straipsnį, Fonde tiems 
metams likusių finansinių išteklių nepakanka 
skirti reikiamos finansinės paramos sumą, 
Komisija gali siūlyti, kad skirtumas būtų 
finansuojamas iš kitų metų Fondo finansinių 
asignavimų.

1. Jeigu tuo metu, kai buvo pateiktas 
pasiūlymas pagal 8 straipsnį, Fonde tiems 
metams likusių finansinių išteklių nepakanka 
skirti reikiamos finansinės paramos sumą, 
Komisija gali siūlyti Europos Parlamentui, 
kuris vykdo biudžeto kontrolę, kad 
skirtumas būtų finansuojamas iš kitų metų 
Fondo finansinių asignavimų. 

Or. en

Pagrindimas

EP, prieš patvirtindamas Komisijos pateiktą biudžeto vykdymo ataskaitą, turi turėti galimybę 
vykdyti bet kokių finansinių priemonių iš ES biudžeto perkėlimo iš vienų metų į kitus kontrolę. 

Pakeitimą pateikė Simon Busuttil

Pakeitimas 132
15 straipsnio 1 dalis

1. Jeigu tuo metu, kai buvo pateiktas 
pasiūlymas pagal 8 straipsnį, Fonde tiems 
metams likusių finansinių išteklių nepakanka 
skirti reikiamos finansinės paramos sumą, 
Komisija gali siūlyti, kad skirtumas būtų 
finansuojamas iš kitų metų Fondo finansinių 
asignavimų.

1. Jeigu tuo metu, kai buvo pateiktas 
pasiūlymas pagal 8 straipsnį, Fonde tiems 
metams likusių finansinių išteklių nepakanka 
skirti reikiamos finansinės paramos sumą, 
skirtumas finansuojamas iš kitų metų Fondo 
finansinių asignavimų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 133
15 straipsnio 2 dalis

2. Visais atvejais laikomasi viso metinio 
Fondo biudžeto ribų tais metais, kai įvyko 
nelaimė, ir kitais metais.

2. Išskyrus išimtinius atvejus visuomet 
laikomasi viso metinio Fondo biudžeto ribų 
tais metais, kai įvyko nelaimė, ir kitais 
metais.

Or. pt

Pagrindimas

Turėtų būti numatyta tam tikra veiksmų laisvė išimtiniais atvejais. 

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder

Pakeitimas 134
17 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Jei valstybė naudos gavėja po 
ankstesnės didelės nelaimės nesiėmė 
prevencinių priemonių, kurios būtų 
sumažinusios arba užkirtusios kelią 
atitinkamos didelės nelaimės daromai žalai, 
Komisija reikalauja iš valstybės naudos 
gavėjos grąžinti visą arba dalį gautos 
paramos.

Or. en

Pagrindimas

Parama iš Fondo turėtų ne kliudyti, o skatinti valstybes nares imtis priemonių, kurios 
sumažintų arba užkirstų kelią didelės nelaimės daromai žalai. Tuo atveju, jei valstybės narės 
nesiėmė prevencinių priemonių, kurių galėjo imtis, turėtų būti pakartotinai apsvarstyta joms 
iš Fondo didelės nelaimės atveju skiriama parama. 

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 135
18 straipsnio 1 dalis

1. Komisijos iniciatyva, kai skiriama iki 0,20 1. Komisijos iniciatyva, kai skiriama iki 0,15 
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% tų metų finansinių išteklių, Fondas gali 
būti naudojamas finansuoti parengiamąsias, 
stebėsenos, administracines ir techninės 
pagalbos, audito ir patikrinimų priemones, 
būtinų šiam reglamentui įgyvendinti.

Šie veiksmai vykdomi pagal Finansinio 
reglamento 53 straipsnio 2 dalį, kitas šio 
reglamento nuostatas ir jo įgyvendinimo 
taisykles, taikomas šiai biudžeto vykdymo 
formai.

Šie veiksmai visų pirma turi apimti 
ekspertų ataskaitas, skirtas padėti Komisijai 
įvertinti paraiškas pagal 5 straipsnio 2 dalį.

% tų metų finansinių išteklių, Fondas gali 
būti naudojamas finansuoti parengiamąsias, 
stebėsenos, audito ir patikrinimų priemones, 
būtinų šiam reglamentui įgyvendinti.

Šie veiksmai vykdomi pagal Finansinio 
reglamento 53 straipsnio 2 dalį, kitas šio 
reglamento nuostatas ir jo įgyvendinimo 
taisykles, taikomas šiai biudžeto vykdymo 
formai.

Or. en

Pagrindimas

Finansinė parama iš Fondo neturėtų būti skiriama administracinei veiklai finansuoti. Visas 
dėmesys turėtų būti skirtas didelės nelaimės padarytai žalai sumažinti.

Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 136
19 straipsnis 

Iki kiekvienų metų liepos 1 d., pradedant 
[kiti metai po paraiškos pateikimo datos] 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą apie praėjusių metų veiklą 
pagal šį reglamentą. Toje ataskaitoje visų 
pirma turi būti pateikta informacija, susijusi 
su pateiktomis paraiškomis, priimtais 
sprendimais dėl dotacijų ir skirtos finansinės 
paramos teikimo nutraukimą.

Iki kiekvienų metų liepos 1 d., pradedant 
[kiti metai po paraiškos pateikimo datos] 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą apie praėjusių metų veiklą 
pagal šį reglamentą. Toje ataskaitoje visų 
pirma turi būti pateikta informacija, susijusi 
su pateiktomis paraiškomis, priimtais 
sprendimais dėl dotacijų ir skirtos finansinės 
paramos teikimo ir vykdytos veiklos
nutraukimą.

Or. en

Pagrindimas

Metinėje ataskaitoje ne tik nurodoma informacija, susijusi su pateiktomis paraiškomis ir 
priimtais sprendimais dėl dotacijų, bet gali būti pateikiama įvykdytos veiklos santrauka. 
Būsimų didelių nelaimių atveju valstybės narės galėtų pasinaudoti planuodamos pagrįstą ir 
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naudingą veiklą.

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 137
21 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002 
panaikinamas nuo 2007 m. sausio 1 d.
Nuorodos į panaikintą reglamentą yra 
laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002 
panaikinamas nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Nuorodos į panaikintą 
reglamentą yra laikomos nuorodomis į šį 
reglamentą. 

Or. pt

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į Reglamento įsigaliojimo datą.

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 138
22 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002 toliau 
taikomas visoms iki 2006 m. gruodžio 31 d.
Komisijos gautoms paraiškoms.

Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002 toliau 
taikomas visoms iki jo galiojimo pabaigos
Komisijos gautoms paraiškoms.

Or. pt

Pagrindimas

Reglamentas 2012/2002 turėtų būti taikomas iki jo galiojimo pabaigos. 

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 139
23 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Jis taikomas nuo 
2007 m. sausio 1 d. Šis reglamentas yra 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Šis reglamentas yra 
privalomas visas ir tiesiogiai taikomas 
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privalomas visas ir tiesiogiai taikomas 
visose valstybėse narėse.

visose valstybėse narėse.

Or. pt

Pagrindimas

Reglamentas turėtų įsigalioti po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


