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GROZĪJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja iesniedz par jautājumu atbildīgajai Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Lēmuma priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Dzimumu līdztiesība ir Savienības 

pamatvērtība, kas atzīta Līgumos un 

Pamattiesību hartā un ko Savienība ir 

apņēmusies integrēt visās savās darbībās.  

Jo īpaši Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 8. pantā ir paredzēts dzimumu 

līdztiesības aspekta iekļaušanas princips, 

proti, “Veicot savas darbības, Savienība 

tiecas novērst nevienlīdzību starp 

sievietēm un vīriešiem un sekmēt 

vienlīdzību.”; 

 

Grozījums Nr.  2 

Lēmuma priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Novēršana ir ļoti svarīga 

aizsardzībai pret katastrofām, un šajā 

sakarā ir vajadzīga turpmāka rīcība. Tādēļ 

dalībvalstīm būtu regulāri jāapmainās ar 

riska novērtējumiem, kā arī ar savas 

katastrofu riska pārvaldības plānošanas 

kopsavilkumiem, lai nodrošinātu integrētu 

pieeju katastrofu pārvarēšanai, kas 

savstarpēji savieno darbības riska 

novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 

jomā. Turklāt Komisijai vajadzētu būt 

iespējai prasīt dalībvalstīm iesniegt 

konkrētus novēršanas un sagatavotības 

plānus saistībā ar konkrētām katastrofām, 

jo īpaši, lai maksimāli palielinātu kopējo 

(5) Novēršana ir ļoti svarīga 

aizsardzībai pret katastrofām, un šajā 

sakarā ir vajadzīga turpmāka rīcība. Tādēļ 

dalībvalstīm būtu regulāri jāapmainās ar 

riska novērtējumiem, kā arī ar savas 

katastrofu riska pārvaldības plānošanas 

kopsavilkumiem, lai nodrošinātu integrētu 

pieeju katastrofu pārvarēšanai, kas 

savstarpēji savieno darbības riska 

novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 

jomā. Dalībvalstīm būtu jānodrošina 

visaptveroša plānošana, ņemot vērā 

dzimumu līdztiesības aspektu, jo dabas un 

cilvēka izraisītas katastrofas, kā arī vides 

politika vīriešus un sievietes ietekmē 
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Savienības atbalstu katastrofu riska 

pārvaldībai. Būtu jāsamazina 

administratīvais slogs un jāpastiprina 

novēršanas politikas pasākumi, tostarp 

nodrošinot vajadzīgās saiknes ar citiem 

svarīgiem Savienības politikas virzieniem 

un instrumentiem, jo īpaši ar Eiropas 

strukturālajiem un investīciju fondiem, kas 

uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 

2. apsvērumā1. 

atšķirīgi. Tādēļ taisnīgas un efektīvas 

katastrofu riska mazināšanas un civilās 

aizsardzības mehānismu stiprināšanas 

nolūka dzimumu līdztiesības jautājumi ir 

jāiekļauj visos posmos, sākot no 

novēršanas līdz sagatavotības un 

reaģēšanas procesiem, ieskaitot kopīgus 

riska novērtējumus un krīžu pārvaldības 

intervences pasākumus gan konflikta, gan 

pēckonflikta situācijās. Turklāt Komisijai 

vajadzētu būt iespējai prasīt dalībvalstīm 

iesniegt konkrētus novēršanas un 

sagatavotības plānus saistībā ar konkrētām 

katastrofām, jo īpaši, lai maksimāli 

palielinātu kopējo Savienības atbalstu 

katastrofu riska pārvaldībai. Būtu 

jāsamazina administratīvais slogs un 

jāpastiprina novēršanas politikas pasākumi, 

tostarp nodrošinot vajadzīgās saiknes ar 

citiem svarīgiem Savienības politikas 

virzieniem un instrumentiem, jo īpaši ar 

Eiropas strukturālajiem un investīciju 

fondiem, kas uzskaitīti Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 2. apsvērumā1. 

_____________________ _____________________ 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 

17. decembris), ar ko paredz kopīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 

Kohēzijas fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 

un vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 

Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 

(OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.). 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 

17. decembris), ar ko paredz kopīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 

Kohēzijas fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 

un vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 

Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 

(OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.). 
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Grozījums Nr.  3 

Lēmuma priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Savienībai visās savās darbībās būtu 

jāņem vērā, ka papildus tūlītējai 

katastrofas ietekmei sievietēm var būt 

īpašas veselības aprūpes vajadzības. 

Dalībvalstīm un Savienībai prioritārā 

kārtā būtu jānodrošina, ka grūtnieces 

saņem nepieciešamo veselības aprūpi. 

 

Grozījums Nr.  4 

Lēmuma priekšlikums 

7.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7b) Sanitārās un higiēnas telpas, 

pakalpojumi un resursi būtu jānodrošina 

visos riska pārvaldības posmos, sevišķi 

ņemot vērā un apzinoties sieviešu un 

meiteņu īpašās vajadzības. 

 

Grozījums Nr.  5 

Lēmuma priekšlikums 

7.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7c) Sievietes un meitenes ārkārtas 

situācijās apdraud lielāks fiziskas un 

seksuālas vardarbības risks. Tāpēc ir 

būtiski, lai projekti katastrofu pārvaldības 

jomā ietvertu pasākumus, kuru mērķis ir 

novērst un efektīvi reaģēt uz vardarbību, 

kas saistīta ar dzimumu, piemēram, 

pasākumus, lai pēc katastrofas 

nodrošinātu sieviešu drošību, vienlaikus 

sniedzot pakalpojumus ar dzimumu 

saistītas vardarbības upuru atbalstam, 

nodrošinot veselības aprūpi, psiholoģisko 
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atbalstu un cita veida palīdzību. 

Pašreizējā riska mazināšanas un ārkārtas 

reaģēšanas apmācībā un rokasgrāmatās 

būtu jāiekļauj ar vardarbību pret 

sievietēm un meitenēm saistītie jautājumi. 

 

Grozījums Nr.  6 

Lēmuma priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Lai efektīvāk novērstu riskus, ar 

kuriem ārkārtas situācijās saskaras 

sievietes un meitenes, un reaģētu uz tiem, 

to darbinieku un personāla apmācībā, 

kuri strādā katastrofu riska pārvaldības 

un civilās aizsardzības plānošanas, 

īstenošanas un pārvaldības jomā, būtu 

jāņem vērā dzimumu līdztiesības aspekts. 

Šajā nolūkā, lai iegūtu pilnībā 

transversālu pieeju katastrofu novēršanai, 

sagatavotībai un reaģēšanai uz 

katastrofām Savienībā un dalībvalstīs, 

ārkārtīgi svarīga nozīme ir Savienības 

Civilās aizsardzības zināšanu tīkla 

pastāvīgam dialogam un sadarbībai ar 

sieviešu tiesību aizstāvības tīkliem un 

organizācijām, kam ir specializētas 

zināšanas vides katastrofu jomā. 

 

Grozījums Nr.  7 

Lēmuma priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Lai nodrošinātu rescEU spēju 

darbību, būtu jāparedz papildu finanšu 

apropriācijas ar mērķi finansēt darbības 

Savienības mehānisma ietvaros. 

(10) Lai nodrošinātu rescEU spēju 

darbību, būtu jāparedz papildu finanšu 

apropriācijas ar mērķi finansēt darbības 

Savienības mehānisma ietvaros, nevis 

jāizmanto finansējums, kas piešķirts citām 

svarīgām Savienības politikas jomām, 

piemēram, tām, ar kurām sekmē tiesības, 

vienlīdzību un pilsoniskumu, tiesiskumu 
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vai tautas attīstību visā pasaulē, ieskaitot 

visus finanšu līdzekļus, kas piešķirti 

dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju 

palielināšanas programmām un 

projektiem, jo īpaši ņemot vērā to, ka dažu 

minēto programmu īstenošana ir bijusi 

sevišķi veiksmīga (maksājumu 

apropriācijas programmai “Tiesības, 

vienlīdzība un pilsonība” iepriekšējos 

trijos gados sasniedza vairāk nekā 99 %). 

Pamatojums 

Jauni politikas priekšlikumi būtu jāizvirza, paredzot jaunus resursus. Referente stingri 

noraida jebkādu līdzekļu pārdalīšanu uz tādu veiksmīgu un pastāvīgi nepietiekami finansētu 

programmu rēķina kā “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (REC) un “Tiesiskums”. 

Programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” finansējuma apgūšana gandrīz 100 % 

apmērā liecina, ka nevar izmantot līdzekļus no šīs programmas, negatīvi neietekmējot 

konkrētus projektus un organizācijas. FEMM ir atkārtoti norādījusi uz nepieciešamību 

palielināt programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” finansējumu, ņemot vērā 

DAPHNE un dzimumu līdztiesības programmas. 

 

Grozījums Nr.  8 

Lēmuma priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10 a) Pārskatītajam Savienības civilās 

aizsardzības mehānismam būtu 

jānodrošina atsevišķs finansējums un 

budžeta piešķīrumi. Ņemot vērā vajadzību 

izvairīties no negatīvas ietekmes uz 

pašreizējo daudzgadu programmu 

finansējumu, finansējuma palielinājums 

mērķtiecīgai Savienības civilās 

aizsardzības mehānisma pārskatīšanai 

2018., 2019. un 2020. gadā būtu jārod 

tikai no līdzekļiem, kas pieejami saskaņā 

ar Padomes Regulu (ES, Euratom) 

Nr. 1311/20131a, īpaši izmantojot elastības 

instrumentu. 

 ___________________ 

 1a Padomes 2013. gada 2. decembra 

Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar 
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ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 

2014.–2020. gadam (OV L 347, 

20.12.2013., 884. lpp.). 

Pamatojums 

Jauni politikas priekšlikumi būtu jāizvirza, paredzot jaunus resursus. Referente stingri 

noraida jebkādu līdzekļu pārdalīšanu uz tādu veiksmīgu un pastāvīgi nepietiekami finansētu 

programmu rēķina kā “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” un “Tiesiskums”. 

 

Grozījums Nr.  9 

Lēmuma priekšlikums 

10.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10b) Lai dzimumu perspektīvu ārkārtas 

krīzes situācijās labāk iekļautu riska 

pārvaldības un katastrofu novēršanas 

pasākumos, pārskatītā Savienības Civilās 

aizsardzības mehānisma finansējuma un 

budžeta plānošanā un sadalē būtu jāņem 

vērā dzimumu līdztiesības princips, kas 

ietver uz dzimumu aspektu balstītu 

budžeta novērtējumu. 

 

Grozījums Nr.  10 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) katastrofu novēršanas regulējuma 

īstenošanā gūtos panākumus: kurus nosaka 

pēc to dalībvalstu skaita, kuras ir darījušas 

pieejamus Komisijai 6. pantā minētos 

savus riska novērtējumus, riska pārvaldības 

spēju izvērtējumu un katastrofu 

pārvaldības plānošanas kopsavilkumu; 

(a) katastrofu novēršanas regulējuma 

īstenošanā gūtos panākumus: kurus nosaka 

pēc to dalībvalstu skaita, kuras ir darījušas 

pieejamus Komisijai 6. pantā minētos 

savus riska novērtējumus, riska pārvaldības 

spēju izvērtējumu un katastrofu 

pārvaldības plānošanas kopsavilkumu; 

novērtējumos jāņem vērā dzimumu 

līdztiesības aspekts; 
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Grozījums Nr.  11 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

12.a pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija reizi divos gados informē Eiropas 

Parlamentu un Padomi par operācijām, kas 

veiktas saskaņā ar 11. un 12. pantu, un par 

šajā sakarībā panākto progresu. 

Komisija reizi divos gados informē Eiropas 

Parlamentu un Padomi par operācijām, kas 

veiktas saskaņā ar 11. un 12. pantu, un par 

šajā sakarībā panākto progresu, sniedzot 

konkrētus datus par dzimumu līdztiesības 

aspektu. 

 

Grozījums Nr.  12 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9. punkts 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

13. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tīkls, vajadzības gadījumā cieši 

sadarbojoties ar attiecīgajiem zināšanu 

centriem, veic šādus uzdevumus mācību, 

praktisko nodarbību, gūto atziņu un 

zināšanu izplatīšanas jomā: ' 

Tīkls, cenšoties panākt līdzsvarotu 

dzimumu pārstāvību un vajadzības 

gadījumā cieši sadarbojoties ar 

attiecīgajiem zināšanu centriem, veic šādus 

uzdevumus mācību, praktisko nodarbību, 

gūto atziņu un zināšanu izplatīšanas jomā: '  

 

Grozījums Nr.  13 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

13. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) direktīvas 13. pantā pievieno šādu 

punktu: 

 2.a Veicot 1. punktā noteiktos 

uzdevumus, Komisija un dalībvalstis 

nodrošina, ka apmācības un kvalifikācijas 

procedūrās, kā arī rokasgrāmatās par 
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riska mazināšanu un reaģēšanu ārkārtas 

situācijās tiek integrēta dzimumu 

perspektīva, īpašu uzmanību pievēršot 

vardarbības pret sievietēm un meitenēm 

novēršanai un reaģēšanai uz to; 

Pamatojums 

Šā papildu punkta mērķis ir iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu Savienības Civilās 

aizsardzības zināšanu tīkla darbībā, izmantojot apmācību un rokasgrāmatas. 

 

Grozījums Nr.  14 

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) direktīvas 13. pantā pievieno šādu 

punktu: 

 3.a Lai ņemtu vērā sieviešu lomu riska 

mazināšanas plānošanā un dzimumu 

perspektīvu visā procesā, Komisija 

nodrošina, ka dati par katastrofām tiks 

darīti pieejami, sniedzot sadalījumu pa 

dzimumiem, kā paredzēts Sendai 

ietvarprogrammā katastrofu riska 

mazināšanai; 

Pamatojums 

Šā papildu punkta mērķis ir iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu datu par katastrofām 

apkopošanā. Sadarbības veicināšanas un uzlabošanas nolūkā datiem un statistikai ir būtiska 

nozīme, veidojot izpratni par katastrofu riskiem un reaģējot uz tiem. Sendai ietvarprogrammā 

katastrofu riska mazināšanai ir skaidri noteikts, ka attiecīgie dati būtu jāsniedz sadalītā 

veidā. 
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Grozījums Nr.  15 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 12. punkts 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

19. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Summu EUR 480 630 000 faktiskajās 

cenās finansē no finanšu shēmas 

3. izdevumu kategorijas „Drošība un 

pilsoniskums”, un EUR 150 936 000 

faktiskajās cenās – no 4. izdevumu 

kategorijas „Globālā Eiropa”. 

Eiropas Parlaments un Padome ikgadējā 

budžeta procedūrā pakāpeniski apstiprina 

Savienības mehānismam vajadzīgās 

apropriācijas, pienācīgi ņemot vērā visus 

līdzekļus, kas pieejami saskaņā ar 

Padomes Regulu (ES, Euratom) 

Nr. 1311/2013*, jo īpaši izmantojot 

elastības instrumentu.” 

 ____________________ 

 * Padomes 2013. gada 2. decembra 

Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar 

ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 

2014.–2020. gadam (OV L 347, 

20.12.2013., 884. lpp.). 

Pamatojums 

Jauni politikas priekšlikumi būtu jāizvirza, paredzot jaunus resursus. Referente stingri 

noraida jebkādu līdzekļu pārdalīšanu uz tādu veiksmīgu un pastāvīgi nepietiekami finansētu 

programmu rēķina kā “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” un “Tiesiskums”. 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 
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Atsauces COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Atbildīgā komiteja 
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ENVI 

14.12.2017 
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