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ĪSS PAMATOJUMS 

Eiropā un pasaulē notiek aizvien vairāk katastrofu, kas izraisa milzīgas cilvēkresursu un 

materiālās izmaksas. Laika apstākļu izraisīto katastrofu, jo īpaši plūdu un mežu ugunsgrēku, 

biežums un intensitāte pieaug arī klimata pārmaiņu dēļ. Eiropas Savienības civilās 

aizsardzības mehānisma (EUCPM)1 mērķis ir atbalstīt, papildināt un sekmēt dalībvalstu 

darbības, lai veicinātu katastrofu novēršanu, sagatavotību tām un reaģēšanas spējas katastrofu 

gadījumā. EUCPM var aktivizēt, lai reaģētu uz katastrofām Savienībā un ārpus tās (pēdējās 

veido vairāk nekā pusi no visiem mehānisma izmantošanas gadījumiem). Reaģējot uz 

katastrofām ārpus Savienības, EUCPM bieži tiek aktivizēts paralēli ES sniegtajai humānajai 

palīdzībai. 

Komisijas priekšlikums par šā lēmuma grozīšanu2, ko patlaban izskata Eiropas Parlaments un 

Padome, paredz: 1) stiprināt ES un dalībvalstu spējas reaģēt uz katastrofām, ES līmenī 

izveidojot īpašu aktīvu rezervi (rescEU), ko varēs izmantot ar Komisijas lēmumu, kā arī 

cenšoties panākt efektīvāku dalībvalstu ieguldījumu Eiropas civilās aizsardzības rezerves 

veidošanā; 2) pastiprinātu uzmanību pievērst profilaksei un uzlabot saskaņotību ar citiem ES 

politikas virzieniem un 3) veicināt vienkāršotu un efektīvu administratīvo procedūru 

mehānisma operāciju īstenošanā. 

Šajā atzinumā, ko DEVE komiteja sniedz ENVI komitejai, atzinuma sagatavotāja atbalsta 

mērķi pastiprināt ES un dalībvalstu spējas reaģēt uz katastrofām, vienlaikus uzsverot, ka ir 

pilnībā jāievēro subsidiaritātes princips. Šajā sakarībā atzinuma sagatavotāja vēlas ieviest 

vairākas izmaiņas Komisijas priekšlikumā un pašreizējā lēmuma tekstā, cita starpā ņemot vērā 

jaunākos novērtējumus3.  

Svarīgāko grozījumu mērķi ir šādi: 

 stiprināt EUCPM starptautiskās sadarbības dimensiju, tostarp paplašinot apmācības 

iespējas un zināšanu apmaiņu; tam vajadzētu papildus sekmēt starptautisko saistību 

izpildi katastrofu draudu samazināšanas jomā (jo īpaši Sendai ietvarprogrammu 

katastrofu riska mazināšanai 2015.–2030. gadam); 

 uzsvērt nepieciešamību skaidri definēt EUCPM operāciju tvērumu cilvēku izraisītās 

vai sarežģītās ārkārtas situācijās saskaņā ar Eiropas konsensu par humāno palīdzību; 

uzsvērt, ka šīm darbībām un to finansēšanas instrumentiem būtu jāpaliek pilnībā 

nošķirtiem, pat ja tiek īstenoti centieni panākt dažādu instrumentu sinerģiju un 

papildināmību; 

 nodrošināt, ka spējas ES līmenī (rescEU) papildina, nevis aizstāj civilās aizsardzības 

spēju attīstību valstu līmenī, saglabājot līdzfinansējumu transporta izdevumu segšanai 

attiecībā uz aktīviem, kas nav daļa no Eiropas civilās aizsardzības rezerves. 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

par Savienības civilās aizsardzības mehānismu. 
2 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par 

Savienības civilās aizsardzības mehānismu (2017/0309 (COD)). 
3 Savienības civilās aizsardzības mehānisma starpposma novērtējums attiecībā uz 2014.–2016. gadu (galīgais 

ziņojums), 2017. gada augusts. 

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Savienības civilās aizsardzības mehānisma 

starpposma novērtējumu laikposmam no 2014. līdz 2016. gadam {SWD(2017) 287 final}. 

Eiropas Savienības Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 33/2017 „Savienības civilās aizsardzības mehānisms: 

reaģēšanas koordinācija katastrofu gadījumā ārpus ES kopumā ir bijusi efektīva.” 
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GROZĪJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 

nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:  

Grozījums Nr.  1 

Lēmuma priekšlikums 

9. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Lai palielinātu apmācības un 

treniņu lietderību un efektivitāti un 

uzlabotu sadarbību starp dalībvalstu civilās 

aizsardzības iestādēm un dienestiem, ir 

jāizveido Savienības Civilās aizsardzības 

zinātības tīkls, kura pamatā ir esošās 

struktūras. 

(9) Lai palielinātu apmācības un 

treniņu lietderību un efektivitāti un 

uzlabotu sadarbību starp dalībvalstu civilās 

aizsardzības iestādēm un dienestiem, ir 

jāizveido Savienības Civilās aizsardzības 

zinātības tīkls, kura pamatā ir esošās 

struktūras. Šim tīklam būtu jāveicina un 

jāstiprina attiecības ar starptautiskām 

organizācijām un trešām valstīm, lai 

uzlabotu sadarbību katastrofu riska 

mazināšanā un sekmētu to saistību 

pildīšanu, ko paredz Sendai 

ietvarprogramma katastrofu riska 

mazināšanai 2015.–2030. gadam. 

 

Grozījums Nr.  2 

Lēmuma priekšlikums 

12. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Lai maksimāli izmantotu esošos 

finansējuma instrumentus un atbalstītu 

dalībvalstis palīdzības sniegšanā, jo īpaši 

reaģējot uz katastrofām ārpus Savienības, 

gadījumos, kad finansējumu piešķir 

saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 21., 

22. un 23. pantu, būtu jāparedz atkāpe no 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/201214 

(12) Lai maksimāli izmantotu esošos 

finansējuma instrumentus un atbalstītu 

dalībvalstis palīdzības sniegšanā, jo īpaši 

reaģējot uz katastrofām ārpus Savienības, 

gadījumos, kad finansējumu piešķir 

saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 21., 

22. un 23. pantu, būtu jāparedz atkāpe no 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/201214 

129. panta 1. punkta. Neraugoties uz šo 
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129. panta 1. punkta. atkāpi, civilās aizsardzības darbību un jo 

īpaši humānās palīdzības finansējumam 

vajadzētu palikt skaidri nošķirtam jebkādā 

turpmākā Savienības finansēšanas 

sistēmā un pilnībā atbilst minētās sistēmas 

atšķirīgajiem mērķiem un juridiskajām 

prasībām.  

__________________ __________________ 

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 

(2012. gada 25. oktobris) par finanšu 

noteikumiem, ko piemēro Savienības 

vispārējam budžetam, un par Padomes 

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 

atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.). 

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 

(2012. gada 25. oktobris) par finanšu 

noteikumiem, ko piemēro Savienības 

vispārējam budžetam, un par Padomes 

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 

atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  3 

Lēmuma priekšlikums 

13. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Ir svarīgi nodrošināt, ka dalībvalstis 

veic visas vajadzīgās darbības, lai efektīvi 

novērstu dabas un cilvēku izraisītas 

katastrofas un mazinātu to sekas. Ar 

noteikumiem būtu jāpastiprina saikne starp 

Savienības mehānisma ietvaros veiktajām 

novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 

darbībām. Būtu arī jānodrošina saskaņotība 

ar citiem attiecīgajiem Savienības tiesību 

aktiem par katastrofu novēršanu un 

katastrofu riska pārvaldību, tostarp par 

pārrobežu mērogā veiktām novēršanas 

darbībām un reaģēšanu uz tādiem 

apdraudējumiem kā nopietni pārrobežu 

veselības apdraudējumi15. Līdzīgā kārtā 

būtu jānodrošina saskaņotība ar 

starptautiskajām saistībām, piemēram, 

Sendai ietvarprogrammu katastrofu riska 

mazināšanai 2015.–2030. gadam, Parīzes 

nolīgumu un Ilgtspējīgas attīstības 

programmu 2030. gadam.  

(13) Ir svarīgi nodrošināt, ka dalībvalstis 

veic visas vajadzīgās darbības, lai efektīvi 

novērstu dabas un cilvēku izraisītas 

katastrofas un mazinātu to sekas. Ar 

noteikumiem būtu jāpastiprina saikne starp 

Savienības mehānisma ietvaros veiktajām 

novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 

darbībām. Būtu arī jānodrošina saskaņotība 

ar citiem attiecīgajiem Savienības tiesību 

aktiem par katastrofu novēršanu un 

katastrofu riska pārvaldību, tostarp par 

pārrobežu mērogā veiktām novēršanas 

darbībām un reaģēšanu uz tādiem 

apdraudējumiem kā nopietni pārrobežu 

veselības apdraudējumi15. Turklāt visām 

darbībām vajadzētu būt saskaņotām ar 

starptautiskajām saistībām, piemēram, 

Sendai ietvarprogrammu katastrofu riska 

mazināšanai 2015.–2030. gadam, Parīzes 

nolīgumu un Ilgtspējīgas attīstības 

programmu 2030. gadam, un tām būtu 

aktīvi jāsekmē minēto saistību pildīšana.  
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__________________ __________________ 

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 

22. oktobris) par nopietniem pārrobežu 

veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ 

Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 

5.11.2013., 1. lpp.). 

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 

22. oktobris) par nopietniem pārrobežu 

veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ 

Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 

5.11.2013., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  4 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns) 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

5. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (3a) lēmuma 5. panta 2. punktu aizstāj 

ar šādu: 

2. Pēc dalībvalsts, trešās valsts, 

Apvienoto Nāciju Organizācijas vai tās 

aģentūru pieprasījuma Komisija var nosūtīt 

uz vietas ekspertu vienību, lai tā sniegtu 

konsultācijas par pasākumiem novēršanas 

jomā. 

“2. Komisija var arī pēc dalībvalsts, 

trešās valsts, Apvienoto Nāciju 

Organizācijas vai tās aģentūru 

pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas, 

saņemot attiecīgo ieinteresēto personu 

piekrišanu, nosūtīt uz vietas ekspertu 

vienību, lai tā sniegtu konsultācijas par 

pasākumiem novēršanas jomā.” 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu pašreizējā lēmuma tekstā cenšas paredzēt aktīvāku Komisijas lomu ekspertu 

īstenotās krīžu novēršanas misijās, tostarp trešās valstīs, jo tas var palielināt to atpazīstamību 

un pieejamību. Kā uzsvērts starpposma novērtējumā, šīs misijas kopā ar citiem instrumentiem 

var palielināt starptautisko sadarbību civilās aizsardzības jomā un uzlabot saskaņotību ar 

Sendai ietvarprogrammu. 

 

Grozījums Nr.  5 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

12. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) meža ugunsgrēku dzēšana uz 

zemes, 

 

Grozījums Nr.  6 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

12. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Pamatojoties uz apzinātajiem 

riskiem un ņemot vērā pieeju, kas ietver 

vairākus apdraudējumus, Komisija tiek 

pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 

ar 30. pantu, lai noteiktu reaģēšanas spēju 

veidus, kuri vajadzīgi papildus šā panta 

2. punktā apzinātajām spējām, un attiecīgi 

pārskatīt rescEU sastāvu. Tiek nodrošināta 

saskanība ar citām Savienības politikas 

jomām. 

4. Pamatojoties uz apzinātajiem 

riskiem un ņemot vērā pieeju, kas ietver 

vairākus apdraudējumus, dalībvalstu 

pieredzi civilās aizsardzības jomā un 

apspriešanos ar attiecīgajiem krīžu riska 

skartajiem reģioniem, Komisija tiek 

pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 

ar 30. pantu, lai noteiktu reaģēšanas spēju 

veidus, kuri vajadzīgi papildus šā panta 

2. punktā apzinātajām spējām, un attiecīgi 

pārskatīt rescEU sastāvu. Tiek nodrošināta 

saskanība ar citām Savienības politikas 

jomām. 

 

Grozījums Nr.  7 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

12. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Pēc tam, kad ar ERCC starpniecību 

saņemts palīdzības pieprasījums, rescEU 

spējas ir pieejamas reaģēšanas operācijām 

saskaņā ar Savienības mehānismu. 

Lēmumu par minēto spēju izvietošanu 

pieņem Komisija, kas patur vadības un 

kontroles pilnvaras pār rescEU spējām. 

7. Pēc tam, kad ar ERCC starpniecību 

saņemts palīdzības pieprasījums, rescEU 

spējas ir pieejamas reaģēšanas operācijām 

saskaņā ar Savienības mehānismu. 

Lēmumu par minēto spēju izvietošanu 

pieņem Komisija, kas patur pilnvaras 

izmantot rescEU spējas. 
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Grozījums Nr.  8 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns) 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

13. pants – 3. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (9a) lēmuma 13. panta 3. punktu aizstāj 

ar šādu: 

3. Pēc dalībvalsts, trešās valsts vai 

Apvienoto Nāciju Organizācijas vai tās 

aģentūru pieprasījuma Komisija var nosūtīt 

uz vietas ekspertu vienību, lai tā sniegtu 

konsultācijas par pasākumiem 

sagatavotības jomā. 

“3. Komisija var arī pēc dalībvalsts, 

trešās valsts, Apvienoto Nāciju 

Organizācijas vai tās aģentūru 

pieprasījuma, vai pēc savas iniciatīvas, 

saņemot attiecīgo ieinteresēto personu 

piekrišanu, nosūtīt uz vietas ekspertu 

vienību, lai tā sniegtu konsultācijas par 

pasākumiem sagatavotības jomā.” 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu pašreizējā lēmuma tekstā cenšas paredzēt aktīvāku Komisijas lomu ekspertu 

īstenotās sagatavotības uzlabošanas misijās, tostarp trešās valstīs, jo tas var palielināt to 

atpazīstamību un pieejamību. Kā uzsvērts starpposma novērtējumā, šīs misijas kopā ar citiem 

instrumentiem var palielināt starptautisko sadarbību civilās aizsardzības jomā un uzlabot 

saskaņotību ar Sendai ietvarprogrammu. 

 

Grozījums Nr.  9 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9.b punkts (jauns) 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

13. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9b) regulas 13. pantā iekļauj šādu 

punktu: 

 “3.a Komisija paplašina apmācības 

spējas un zināšanu un pieredzes apmaiņu 

starp Savienības Civilās aizsardzības 

zinātības tīklu un starptautiskajām 

organizācijām un trešām valstīm, lai 

palīdzētu izpildīt starptautiskās saistības 

attiecībā uz katastrofu riska mazināšanu, 

jo īpaši Sendai ietvarprogrammā 
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paredzētās saistības.” 

Pamatojums 

Iekļaujot šo papildu punktu, cenšas veicināt zināšanu un pieredzes apmaiņu, tostarp 

iespējamo apmācības iespēju paplašināšanu trešās valstīs (kā norādīts starpposma 

novērtējumā), lai uzlabotu turpmākās reaģēšanas operācijas un saskaņotību ar Sendai 

ietvarprogrammu. 

 

Grozījums Nr.  10 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns) 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

16. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (11a) lēmuma 16. panta 2. punktu aizstāj 

ar šādu: 

2. Saskaņā ar šo pantu īstenojamās 

intervences var veikt kā autonomas 

palīdzības intervences vai kā ieguldījumu 

kādas starptautiskas organizācijas vadītā 

intervencē. Savienības koordinācija ir 

pilnībā integrēta vispārējā koordinācijā, ko 

nodrošina Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Humānās palīdzības koordinācijas birojs 

(OCHA), un tiek ievērota tā vadošā loma. 

“2. Saskaņā ar šo pantu īstenojamās 

intervences var veikt kā autonomas 

palīdzības intervences vai kā ieguldījumu 

kādas starptautiskas organizācijas vadītā 

intervencē. Savienības koordinācija ir 

pilnībā integrēta vispārējā koordinācijā, ko 

nodrošina Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Humānās palīdzības koordinācijas birojs 

(OCHA), un tiek ievērota tā vadošā loma. 

Cilvēku izraisītu katastrofu vai sarežģītu 

ārkārtas situāciju gadījumā Komisija, 

apspriežoties ar humānās palīdzības 

sniedzējiem, skaidri nosaka intervences 

tvērumu un tās saikni ar personām, kas 

iesaistītas plašākos humānās palīdzības 

pasākumos, nodrošinot saskaņotību ar 

Eiropas konsensu par humāno palīdzību 

un humānās palīdzības principu 

ievērošanu.” 

Pamatojums 

Civilās aizsardzības mehānisma starpposma novērtējumā tika konstatēts, ka mainīgajā 

reaģēšanas operāciju kontekstā neskaidrā civilās aizsardzības intervenču definīcija humānās 

palīdzības operācijās ir ietekmējusi mehānisma spēju sasniegt tā mērķus. Ar šo grozījumu 

pašreizējā lēmuma tekstā cenšas precizēt civilās aizsardzības intervenču darbības jomu 

cilvēku izraisītās katastrofās un sarežģītās ārkārtas situācijās, kurās īsteno arī humānās 
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palīdzības operācijas. 

 

Grozījums Nr.  11 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 15. punkts – b apakšpunkts 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

23. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Attiecībā uz aktīviem, kas nav 

saistīti ar Eiropas civilās aizsardzības 

rezervi, Savienības finansiālā atbalsta 

summa, kas paredzēta transporta 

resursiem, nepārsniedz 55 % no kopējām 

attiecināmajām izmaksām. Lai būtu 

tiesīgas saņemt šādu finansējumu, 

dalībvalstis izveido visu to civilās 

aizsardzības aktīvu reģistru, kas tām ir 

pieejami reaģēšanai uz katastrofām un 

kas ir pieejami papildus Eiropas rezervei 

paredzētajiem aktīviem. 

 

Grozījums Nr.  12 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 16. punkts 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

26. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Tiek veicināta sinerģija un 

papildināmība ar citiem Savienības 

instrumentiem, piemēram, ar tiem, kas 

atbalsta kohēzijas, lauku attīstības, 

pētniecības, veselības, kā arī migrācijas un 

drošības politiku. Ja reaģē uz humānām 

krīzēm trešās valstīs, Komisija nodrošina 

papildināmību un saskaņotību starp 

darbībām, kas finansētas saskaņā ar šo 

lēmumu, un darbībām, kuras finansētas 

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1257/96. 

2. Tiek veicināta sinerģija un 

papildināmība ar citiem Savienības 

instrumentiem, piemēram, ar tiem, kas 

atbalsta kohēzijas, lauku attīstības, 

pētniecības, veselības, kā arī migrācijas un 

drošības politiku. Ja reaģē uz humānām 

krīzēm trešās valstīs, Komisija nodrošina 

papildināmību un saskaņotību starp 

darbībām, kas finansētas saskaņā ar šo 

lēmumu, un darbībām, kuras finansētas 

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1257/96, 

vienlaikus ievērojot attiecīgo darbību 

konkrētās un neatkarīgās iezīmes un 
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finansējumu un nodrošinot, ka tās ir 

saskaņotas ar Eiropas konsensu par 

humāno palīdzību. 

Pamatojums 

Ņemot vērā Komisijas priekšlikuma tekstu attiecībā uz 26. panta 1. punktu, kas ļauj civilās 

aizsardzības darbības finansēt no dažādiem avotiem, ierosinātā grozījuma mērķis ir 

nodrošināt skaidru humānās palīdzības un civilās aizsardzības operāciju un to finansējuma 

nošķiršanu. 
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