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PR_CNS_art51 
 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultacinė procedūra 
balsavusių narių balsų dauguma 

 **I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma 

 **II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies 
pakeičiama bendroji pozicija 

 *** Pritarimo procedūra 
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus 

 ***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma 

 ***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies 
pakeičiama bendroji pozicija 

 ***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui 

 
(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.) 
 

 
 
 
 

Teisės akto teksto keitimai 

Parlamento pakeitimuose redaguotas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą 
rengusiems skyriams nurodo tas teisės akto teksto vietas, kurias siūloma 
taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba aptikta akivaizdžių 
klaidų ar praleistų vietų).  Šiems siūlomiems keitimams atlikti reikia gauti 
atitinkamų skyrių sutikimą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo priimti Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimą 1999/847/EB dėl 
Bendrijos civilinės saugos veiklos programos tęsimo  
(KOM(2004)0512 – C6-0111/2004 – 2004/0162(CNS)) 

(Konsultacinė procedūra) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2004) 0512)1,  

– atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį, pagal kurį Taryba tarėsi su Parlamentu (C6-
0111/2004), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
pranešimą (A6-0000/2004), 

1. Pritaria Komisijos pasiūlymui; 

2. Ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo Parlamento patvirtinto teksto; 

3. Ragina Tarybą, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą, dar kartą konsultuotis su 
Parlamentu; 

4. Įpareigoja Pirmininką Parlamento poziciją  perduoti Tarybai ir Komisijai. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 
Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/847/EB dėl Bendrijos civilinės 
saugos veiklos programos tęsimo  
 
Dabartinės Bendrijos programos civilinės saugos srityje veikla baigiasi 2004 m. gruodžio 31 d. 
Siekdama išvengti spragos, kuri gali susidaryti nustojus galioti esamai programai, iki įsigalios 
naujos teisinės priemonės įsigaliojimo datos, Komisija siūlo tęsti šią programą dar dvejus metus, 
t. y. nuo 2005 m. sausio mėn. iki 2006 m. gruodžio mėn. pabaigos.  
 
Komisija savo pasiūlyme reikalauja kasmet padidinti veiklos programos civilinės saugos srityje 
biudžetą nuo 1,5 mln. eurų 2004 m.iki 2,4 mln. eurų (2005 ir 2006 m.).  Tai reiškia, kad kasmet 
išlaidos padidėtų apie 0,9 mln. eurų per metus iš dalies dėl ES plėtros ir iš dalies dėl Europos 
Parlamento sprendimo padidinti biudžeto lėšas, skirtas kovos su jūrų užterštumu programai.   
 
Deramai įvertindamas būsimus civilinės saugos priemonių poreikius, pranešėjas mano, kad 
Komisijos pasiūlymas atitinka tikrovę, ir pritaria tęsti šią programą bei skirti siūlomas lėšas. 
 
Komisijos komunikatas: Europos Sąjungos civilinės saugos pajėgumų stiprinimas 
 
Be to, Komisija priėmė Komunikatą dėl Europos Sąjungos civilinės saugos pajėgumų stiprinimo 
(KOM (2004) 200).  
 
Šis komunikatas paskelbtas atsižvelgiant į pastarųjų kelerių metų stichinių nelaimių patirtį, pvz., 
potvynius, didelius karščius, miškų gaisrus, žemės drebėjimus, aplinkos užteršimo nuodingomis 
atliekomis atvejus, dideles pramonines avarijas bei teroro išpuolius. Įvyko nelaimių ir dėl 
žmonių kaltės, pvz., naftos produktų išsiliejimas po avarijos „Prestige“. Visos šios nelaimės 
pareikalavo daugybės aukų, sukėlė vis sudėtingesnių ekonomikos problemų ir neigiamai paveikė 
milijonų žmonių gyvenimus visame pasaulyje.   Šios katastrofos sugriauna jų ištiktų šalių 
ekonomiką, nuo jų nukenčia skurdžiausi ir labiausiai pažeidžiami išsivysčiusių šalių gyventojų 
sluoksniai ir ypač silpniausiai išsivysčiusios šalys. Manoma, kad stichinės nelaimės yra 
pagrindinė darnaus vystymosi ir pastangų įveikti skurdą kliūtis.  Visi šie įvykiai atkreipia 
vyriausybių dėmesį, kad būtina pagerinti prevencines priemones ir padidinti stichinių nelaimių 
likvidavimo pajėgumus.  Parlamentas jau išreiškė solidarumą prasidėjus vasaros karščiams 2003 
m. priimdamas Rezoliuciją 2003/2066, kurioje pareikalavo įkurti Europos civilinės saugos 
pajėgas.   
 
PAPILDOMA INFORMACIJA 
 
Pranešime pateikti išanalizuoti ir įvertinti 2001 m. sukurto Bendrijų kovos su stichinėmis 
nelaimėmis mechanizmo pajėgumai (Tarybos nutarimas 2001/792). Bendrijų civilinės saugos 
mechanizme numatyta neatidėliotina pagalba, kurią suteikia valstybių dalyvių civilinės saugos 
būriai. Bendrijos mechanizmo širdį sudaro stebėsenos ir informacijos centras, kuris dirba visą 
parą, naudojasi duomenų baze, mokymų bei darbo grupių programomis ir bendra kritinių atvejų 
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ryšio ir informavimo sistema. Jei dėl didelio stichinės nelaimės masto neužtenka atskiros šalies 
stichinių nelaimių likvidavimo pajėgumų, įmanoma per trumpą laiką suteikti reikiamą pagalbą, 
jei kitos šalys yra pasirengusios prisidėti savo patirtimi ir įranga.  
 
Pranešėjas mano, kad norint pasiekti visišką sistemos veikimo efektyvumą, reikia koordinuoti 
skirtingų sistemų įdiegimo visose pakopose veiklą. Jo svarbiausi yra šie etapai: 
 
– prevencija – tai priemonės, taikomos prieš kritinę situaciją ir skirtos jos išvengti arba 

apriboti jos padarinius (pvz., pavojuje esančių rajonų žemėlapių sudarymas, draudimas statyti 
pavojingose zonose siekiant išvengti nuostolių), 

– pasiruošimas – tai „apsidraudimo politika“, kurios tikslas yra pasiruošti žinomam pavojui ir 
rizikai bei nenumatytiems atvejams. Planavime gali būti įtraukti mokymai, pratybos bei 
numatyta nuolatos teikti visuomenei aktualią informaciją apie pavojus, saugumo taisyklių 
apmokymus ir teisingą elgesį nelaimės metu, 

– apsauga – tai priemonės, kurių reikia imtis tam tikrose vietose,  
– kritinių atvejų priemonės: pagrindinė jų paskirtis yra išsaugoti gyvybę, nuosavybę ir 

aplinką, kiek įmanoma sumažinti stichinės nelaimės padarinius ir išvengti jų plitimo 
užkirtimo, 

– atkuriamosios priemonės: jas sudaro veikla, būtina norint greitai atkurti normalias 
gyvenimo sąlygas. 

 
Teoriškai ši sistema atrodo gera. Vis dėlto praktiškai ir realių situacijų metu šis mechanizmas turi 
rimtų trūkumų. Ypač būtina padaryti pataisas šiose septyniose srityse: 

1. Nacionaliniu lygmeniu geresnis keitimasis informacija apie turimus išteklius, profesines 
žinias ir tinkamas strategijas bei patirtį. Komisijos duomenų bazėje pateikiamos galimos 
pagalbos apimtys. Kol kas  ši duomenų bazė yra labai paprasta, joje pateikiama informacija 
tik apie operatyvinius būrius. Patirtis rodo, kad reikia išplėsti duomenų bazę taip, kad joje 
būtų reikiama informacija apie reagavimo į stichines nelaimes pajėgumus, su tuo susijusias 
išlaidas, turimą įrangą ir vietą, kurioje ji randasi.  

2. Daugiau operatyvinių būrių mokymų.   Iš patirties matyti, kad reikia tobulinti nuolatinį 
mokymą, įprastas bendradarbiavimo ir tarptautinio operatyvumo pratybas, ir kitas 
bendradarbiavimo formas. Ši veikla atskleistų praktines problemas, pvz., ryšių ir techninės 
įrangos suderinamumo, kurias būtina išspręsti, siekiant užtikrinti greitą atsaką. Visose 25 
šalyse reikia atkreipti specialų dėmesį į savanorių ėmimą ir tinkamą išmokyti. 

3. Geresnis ryšys, koordinavimas, reikiamu laiku pasiekiamos informavimo sistemos, kad 
būtų galima skubiai informuoti visuomenę ir prisijungti prie kitų tinklų.  Toliau gerinti 
ryšius, koordinavimą ir ieškoti būdų, kaip išvengti darbų dubliavimo. Įdomu pažymėti, kad 
pagal galiojančią tvarką valstybės narės neprivalo informuoti Stebėsenos ir informacijos 
centrą apie įvykusią didelę stichinę nelaimę, net jei jos padariniai peržengia valstybės sienas. 
Komisija pageidauja iš dalies pakeisti Tarybos sprendimą 2001/792 ir užtikrinti, kad ši 
informacija būtų perteikiama. Pranešėjas šiuo klausimu pritaria Komisijai. Teikiant pagalbą 
ne ES valstybėms reikia tobulinti įvairių dalyvaujančių valstybių būrių veiklos koordinavimo 
tikrinimo ir tobulinimo procedūras bei sukurti ryšio su visais akcijos dalyviais kanalus.  
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4. Finansavimas: Kelių finansinių sunkumų sprendimas. Turimi likvidūs aktyvai ir Bendrijos 
procedūros, pvz., pagalbos teikimas kritiniais atvejais arba paremtas patirtimi 
kompensavimas iš solidarumo fondo, yra arba sudėtingos arba turi trūkumų ir dažnai 
įgyvendinami per lėtai. Komisija nurodo, kad per 2003 m. vasarą miškuose kilus gaisrams 
įgyta patirtis aiškiai atskleidžia, kad reikia greitai prieinamų lėšų šaltinio.  Teikdama pagalbą 
užsieniui, ES susiduria su panašiomis problemomis.  Ateityje kartu su teisinėmis 
priemonėmis reikia numatyti būtinus finansavimo būdus, taip atnaujinti Solidarumo fondą, iš 
kurio būtų finansuojama visa veikla Europos Sąjungoje ir numatytas kritinių atvejų rezervas, 
skirtą veiklai už ES ribų. 

5. Socialinės partnerystės stiprinimas  aktyviau įtraukiant pilietinę visuomenę ir vietinės 
valdžios institucijas.  Visus gyventojus reikia informuoti apie gresiančius pavojus ir suteikti 
būtinų žinių, kad stichinei nelaimei ištikus jie elgtųsi atsakingai ir solidariai. Reikia 
įgyvendinti priemones glaudžiai bendradarbiaujant su atskirų šalių, regionų ir vietinės 
valdžios institucijomis, ypač izoliuotuose ir labiausiai nutolusiuose ES regionuose. 

6. Kritiniams atvejams numatytų sistemų, skirtų veiksmingiau valdyti stichinių nelaimių 
situacijas, tobulinimas ir mokslinių tyrimų skatinimas. 

7. Subsidiarumo principo įgyvendinimas ir atskirų šalių veiksmų stichinėms nelaimėms 
įveikti koordinavimo planų kūrimas. Reikia toliau Europos Sąjungoje stiprinti turimus 
atskirų šalių civilinės saugos ir krizių likvidavimo operatyvinius pajėgumus. 

 
Pranešėjas mano, kad šios priemonės yra neatidėliotinos, kadangi vien tik gerindama specialius 
įgūdžius, glaudžiau bendradarbiaudama, bendrai kaupdama išteklius ir didindama finansavimą 
ES gali geriau pasiruošti apsaugoti piliečius nuo stichinių nelaimių, tiek Sąjungoje, tiek už jos 
ribų. Tuomet nukentėjusius nuo stichinių nelaimių žmones bus galima užtikrinti, kad jų poreikiai 
bus patenkinti laiku ir veiksmingai. 
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