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ĪSS PAMATOJUMS

Pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 13. marta Lēmuma (ES) 2019/420, ar ko 
būtiski grozīja Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu, 
šim Attīstības komitejas atzinuma projektam ir ierobežota darbības joma. Tā mērķis ir uzsvērt 
trīs svarīgus mehānisma aspektus nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 2027.–2021. gadam 
attiecībā uz tā aktivizēšanu ārpus Savienības un kontekstā ar humanitārajām krīzēm.

Pirmkārt, atzinuma projektā ir uzsvērta nepieciešamība stiprināt mehānisma spējas attiecībā 
uz dabas katastrofām, kuras saistītas ar klimatu, jo īpaši meža ugunsgrēkiem, un pret kurām 
jaunattīstības valstis ir īpaši neaizsargātas.

Otrkārt, priekšlikuma mērķis ir palielināt Savienības finansiālo palīdzību Eiropas civilās 
aizsardzības rezervē iepriekš iekļautām spējām, ja tās izmanto reaģēšanai uz katastrofām 
ārpus Savienības. Saskaņā ar Padomes nostāju un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas ziņojuma projektu tiek ierosināts, ka līdz 75 % no spēju, tostarp 
transporta, darbības izmaksām finansētu Savienība — tādā pašā līmenī kā saistībā ar 
aktivizēšanu Savienības teritorijā.

Treškārt, ir ieviesta prasība apspriesties ar humānās palīdzības sniedzējiem pirms iesaistīšanās 
cilvēka izraisītu katastrofu vai sarežģītu ārkārtas situāciju gadījumā.

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Tā kā klimata pārmaiņas izraisa 
dabas katastrofu biežuma, intensitātes un 
sarežģītības pieaugumu visā pasaulē un 
jaunattīstības valstis, jo īpaši vismazāk 
attīstītās valstis un mazās salu 
jaunattīstības valstis, ir īpaši 
neaizsargātas, jo, no vienas puses, tām ir 
ierobežota spēja pielāgoties klimata 
pārmaiņu sekām un tās mazināt, kā arī 
reaģēt uz klimata izraisītām katastrofām, 
un, no otras puses, tās ir ģeogrāfiski 
neaizsargātas pret plūdiem, sausumu un 
meža ugunsgrēkiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Meža ugunsgrēki ne tikai apdraud 
vai iznīcina dzīvību, iztiku un bioloģisko 
daudzveidību, bet arī rada lielas oglekļa 
emisijas un samazina planētas spēju 
absorbēt oglekli, tādējādi vēl vairāk 
saasinot klimata pārmaiņas. Īpašas bažas 
rada situācijas, kad ugunsgrēks iznīcina 
pirmatnējo mežu, kā tas nesen notika 
dažos ekvatoriālajos reģionos. Tā kā 
palielinās ar klimatu saistītu katastrofu, 
tostarp meža ugunsgrēku, skaits, ir 
jāpastiprina Savienības civilās 
aizsardzības mehānisma darbības ārpus 
Savienības.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
16. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1) 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 

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 
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(OCHA), un tiek ievērota tā vadošā loma. 
Cilvēka izraisītu katastrofu vai sarežģītu 
ārkārtas situāciju gadījumā Komisija 
nodrošina saskanību ar Eiropas konsensu 
par humāno palīdzību (*) un humanitāro 
principu respektēšanu.

(OCHA), un tiek ievērota tā vadošā loma. 
Cilvēka izraisītu katastrofu vai sarežģītu 
ārkārtas situāciju gadījumā Komisija pirms 
iesaistīšanās apspriežas ar humānās 
palīdzības sniedzējiem un nodrošina 
saskanību ar Eiropas konsensu par humāno 
palīdzību (*) un humanitāro principu 
respektēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
23. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2a) lēmuma 23. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

2. Savienības finansiālā palīdzība, 
kuru piešķir Eiropas civilās aizsardzības 
rezervē iepriekš iekļautām spējām, 
nepārsniedz 75 % no izmaksām, kas 
katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā 
Savienības vai iesaistītās valsts iekšienē 
rodas saistībā ar spēju darbību, tostarp 
transportu.

2. Savienības finansiālā palīdzība, 
kuru piešķir Eiropas civilās aizsardzības 
rezervē iepriekš iekļautām spējām, 
nepārsniedz 75 % no izmaksām, kas 
katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā 
Savienībā vai ārpus tās rodas saistībā ar 
spēju darbību, tostarp transportu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) lēmuma 23. panta 3. punktu svītro.
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Pamatojums

Grozījums Nr. 5 ir vajadzīgs, lai nepieļautu nekonsekvenci, ko izraisītu grozījuma Nr. 4 
iespējamā pieņemšana attiecībā uz finansiālo palīdzību Eiropas civilās aizsardzības rezervē 
iepriekš iekļautām spējām gadījumā, ja šāda katastrofa notiek ārpus Savienības.


