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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Po didelių potvynių Vidurio Europoje 2002 m. paaiškėjo, kad esant kritinėms situacijoms 
būtini veiksmai ES lygiu. Dėl šios priežasties buvo sukurtas Europos Sąjungos solidarumo 
fondas (ESSF) (Tarybos reglamentas (EB) 2012/2002), kuris nuo to laiko yra naudojamas 
padėti valstybėms narėms ir šalims, kurios derasi dėl stojimo, tvarkytis ištikus gaivalinėms 
nelaimėms. 

Dabartinis Komisijos pasiūlymas yra pagrįstas ESSF veikla, išplečia jo taikymo sritį ir 
pagerina jo veikimo mechanizmą. Teminė sritis buvo išplėsta ir dabar taikoma ne tik didelėms 
krizinėms situacijoms, atsirandančioms dėl gaivalinių nelaimių, bet ir nelaimėms pramonės 
bei technologijų srityje, visuomenės sveikatai kylančiai grėsmei ir teroro aktams.

Be to, buvo pasiūlyta sumažinti fondo mobilizavimo ribas nuo 3 milijardų eurų arba 0,6 % 
nukentėjusios šalies BVP iki atitinkamai 1 milijardo eurų arba 0,5 %.

Nuomonės referentė iš esmės remia taikymo srities išplėtimą ir naują ribą. Tačiau ji mano, 
kad esant didelės nelaimės požymiams sprendimą skirti finansinę paramą turi priimti ne viena 
Europos Komisija (Komisijos pasiūlymo 2 straipsnis). 

Nuomonės referentė taip pat mano, kad parama teroro aktų aukoms neturi būti išskirta 
reikalavimus atitinkančių veiksmų sąraše (4 straipsnis); vietoje to ji turėtų būti paminėta 
bendrosios paramos visų rūšių kritinių situacijų aukoms kontekste. Be to, ji mano, kad nėra 
tinkama įtraukti į šį sąrašą paramą aukoms nenustatant jokio laiko apribojimo; galimai 
reikalingą ilgalaikę paramą turėtų teikti valstybės narės ir jų socialinės apsaugos sistemos. 
Kitas svarbus referentei pakeitimas yra susijęs su galutine paraiškos paramai gauti pateikimo 
data. Taikant nuostatą dėl pirmosios nelaimės padarytos žalos rizikuojama iš taikymo srities 
pašalinti atvejus, kai nelaimė progresuoja lėtai. Kiti nuomonės referentės pateikti pakeitimai 
yra susiję su tekstui reikalingu didesniu aiškumu.

PAKEITIMAI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas ragina 
atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1
3 straipsnio 1 dalis

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 suteikia dotacijos formos 
finansinę paramą iš Fondo, jeigu didelė 
nelaimė įvyksta tos valstybės teritorijoje.

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
skiria paramą iš Fondo.

Pagrindimas

Jei įvykdomi 2 straipsnyje išdėstyti kriterijai, Komisija turi būti įpareigota suteikti finansinę 
paramą.  

Pakeitimas 2
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 trumpalaikė medicininė pagalba ir 
priemonės, skirtos apsaugoti gyventojus nuo 
grėsmės sveikatai, įskaitant skiepų, vaistų, 
medicinos priemonių ir įrangos, naudojamų 
krizės, kurią sukėlė bet kuri 1 straipsnio 2 
dalyje nurodyta nelaimė, metu, pristatymą;

Pagrindimas
Trumpalaikės priemonės, skirtos visuomenės sveikatos apsaugai, turi būti numatytos visų 
rūšių nelaimių atvejais, nesvarbu, ar tai gaivalinė, pramoninė, technologinė nelaimė, pavojus 
visuomenės sveikatai ar teroro aktas.

Pakeitimas 3
4 straipsnio g punktas
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g) medicininė, psichologinė ir socialinė 
pagalba tiesioginėms teroro aktų aukoms ir 
jų šeimoms.

Išbraukta.

Pagrindimas

Teroro aktų atveju medicininė pagalba yra apibrėžta 4 straipsnio b punkte. Už trumpalaikę 
psichologinę ir socialinę paramą atsakingos valstybės narės. Ilgalaikės paramos ES užtikrinti 
negali, tai nacionalinių apsaugos sistemų užduotis.

Pakeitimas 4
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

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 nuo datos, kai 
valstybės institucijoms buvo pranešta apie 
pirmąją didelės nelaimės padarytą žalą, 
valstybė gali pateikti Komisijai paraišką 
paramai iš Fondo gauti, pateikdama, be kita 
ko, visą turimą informaciją apie:

Pagrindimas

Pirmoji žala dėl jos lėto progresavimo kartais gali būti iš dalies nepastebėta. Valstybėms 
narėms per dešimt savaičių turi būti užtikrintas teisinis aiškumas dėl „pirmojo pranešimo“ ir 
reikalavimų tarpusavio atitikimo.

.

Pakeitimas 5
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;
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Pagrindimas
Aplinkos apsauga yra vienas iš Europos Sąjungos ir ypač Europos Parlamento prioritetų ir 
informacija apie žalą aplinkai turi būti viena iš svarbiausių informacijų, kurias turi suteikti 
reikalavimus atitinkanti valstybė.

Pakeitimas 6
7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

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 kuo skubiau
praneša susijusiai valstybei. 

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su 1 dalimi.

Pakeitimas 7
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.

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su 5 straipsnio įžanginės dalies pakeitimu. 
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Pakeitimas 8
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, skirtos finansinės 
paramos teikimo nutraukimą ir veiksmus, 
kurių imtasi.

Pagrindimas

Metiniame pranešime turi būti ne tik išvardytos paraiškos ir sprendimai skirti paramą, jame 
taip pat gali būti pateikiama informacija apie užbaigtas operacijas. Didelių nelaimių ateityje 
atveju valstybės narės ją gali panaudoti, siekdamos, kad jų veiksmai būtų pagrįsti ir naudingi.


