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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīga informācija

Komisijas izstrādātais lēmuma priekšlikums paredz izveidot jaunu Savienības Civilās 
aizsardzības mehānismu ar mērķi atbalstīt, koordinēt un papildināt dalībvalstu darbības civilās 
aizsardzības jomā, padarot efektīvākas sistēmas, kas paredzētas, lai novērstu visu veidu dabas 
un cilvēka izraisītas katastrofas, sagatavotos tām un attiecīgi reaģētu. Priekšlikuma nodoms ir 
nodrošināt integrētu pieeju katastrofu pārvaldības jomā. Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē 
šo visaptverošo pieeju, jo īpaši uzsvaru uz transporta darbību atbalstu katastrofu seku 
likvidēšanā.

Budžets
Šajā priekšlikumā ES civilās aizsardzības politikai ir paredzētas budžeta saistības, kas 
sasniedz EUR 513 miljonus (pašreizējās cenās) un ir iedalītas šādi: EUR 276 miljoni 
operācijām Savienībā un EUR 237 miljoni operācijām ārpus Savienības. Atbalsttiesīgās 
darbības ir iedalītas 4 kategorijās: vispārējās darbības, novēršanas un sagatavotības darbības, 
reaģēšanas darbības un transporta darbības. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka plānotais 
finanšu piešķīrums 7 gadu laikposmam ir visai pieticīgs un spēs nodrošināt vienīgi ierobežotu 
ES iesaistīšanos un ietekmi.

Mērķi
Priekšlikuma konkrētie mērķi paredz 1) panākt augsta līmeņa aizsardzību pret katastrofām, 
novēršot vai samazinot to sekas un sekmējot riska novēršanas pasākumus; 2) pastiprināt 
Savienības gatavību reaģēt uz katastrofām; 3) veicināt ātrus un efektīvus ārkārtas intervences 
pasākumus liela mēroga katastrofu gadījumā.

Riska novēršana
Riska novēršanā ieguldītie līdzekļi daudzkārt atmaksājas liela mēroga katastrofu gadījumā, 
kad zaudēti ievērojami materiālie līdzekļi un cilvēku dzīvības. Šajā sakarībā priekšlikumā ir 
paredzēts 1) uzlabot zināšanu bāzi par katastrofu riskiem un sekmēt zināšanu, paraugprakses 
un informācijas apmaiņu, kā arī nodrošināt efektīvu sadarbību mehānisma ietvaros; 2)
atbalstīt un veicināt novērtēšanu un apzināšanu dalībvalstīs, paredzot, ka dalībvalstīm ir 
jāpaziņo riska pārvaldības plāni līdz 2016. gada beigām; 3) izstrādāt pārskatu par dabas un 
cilvēka izraisītiem riskiem, ar kuriem Savienība var saskarties, cita starpā ņemot vērā klimata 
pārmaiņu turpmāko ietekmi; 4) uzlabot informētību par riska novēršanas svarīgumu un 
atbalstīt dalībvalstis sabiedrības informēšanas, izglītošanas, izpratnes veicināšanas un citās 
jomās. Atzinuma sagatavotājs ar ierosinātajiem grozījumiem paredz pastiprināt risku 
novēršanas aspektu civilajā aizsardzībā.

Sinerģijas
Pagaidām paredzētais piešķīrums EUR 513 miljonu apjomā ir niecīgs, salīdzinot ar katastrofu 
seku likvidēšanas milzīgajām izmaksām. Par to skaidri liecina fakts, ka kopējais atbalsta apjoms, 
ko ES pēdējo desmit gadu laikā ir piešķīrusi katastrofu seku likvidēšanai tikai Savienības 
teritorijā, tiek lēsts EUR 2500 miljonu apmērā.

Atzinuma sagatavotājs paredz norādīt iespējamās budžeta sinerģijas ar citiem iekšējās un 
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ārējās darbības instrumentiem, piemēram, Kopīgo noteikumu regulā iekļautajiem fondiem 
(ERAF, ESF, Kohēzijas fonds, ELFLA, EJZF) un Eiropas Savienības Solidaritātes fondu.
Tomēr attiecībā uz pēdējo ir bijuši gadījumi, kad līdzekļi nav piešķirti pietiekami operatīvi.
Šajā sakarībā ieteicams pārskatīt noteikumus par līdzekļu piešķiršanas ātrumu, lai šo 
instrumentu varētu savlaicīgi izmantot un tādējādi efektīvi risināt neatliekamās vajadzības 
katastrofu gadījumā.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a vērš uzmanību uz to, ka finansējuma 
apjoms likumdošanas priekšlikumā ir 
norādīts tikai likumdevējas iestādes 
zināšanai un ka to nevar precīzi noteikt, 
kamēr nav panākta vienošanās par 
priekšlikumu regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam;

Pamatojums

Tematiskajos tiesiskajos pamatos norādīto līdzekļu apjomu nevar uzskatīt par galīgu, kamēr 
norit sarunas par DFS, proti, kamēr nav pieņemts lēmums visos aspektos, no kuriem šis 
līdzekļu apjoms ir atkarīgs.

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b atgādina par 2011. gada 8. jūnija 
rezolūciju par ieguldījumu nākotnē —
jauna daudzgadu finanšu shēma (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
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integrējošai Eiropai1; vēlreiz norāda, ka 
turpmākajā DFS ir nepieciešami 
pietiekami papildu resursi, lai dotu 
iespēju Savienībai īstenot tās pašreizējās 
politikas prioritātes un jaunos uzdevumus, 
kas paredzēti Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību (LESD), kā arī reaģēt 
uz neparedzētiem notikumiem; prasa 
Padomei, ja tā šai pieejai nepiekrīt, 
skaidri norādīt, no kurām tās politikas 
prioritātēm vai projektiem būtu iespējams 
pilnībā atteikties, neraugoties uz to radīto 
Eiropas pievienoto vērtību; norāda, ka, 
pat palielinot nākamās DFS resursu 
līmeni par 5 % salīdzinājumā ar 
2013. gada līmeni, Savienības saskaņotos 
mērķus un saistības un Savienības 
solidaritātes principu iespējams īstenot 
tikai ierobežoti;
________________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Pamatojums

Ja Padome samazina DFS resursus, EP mudina to noteikt „negatīvās prioritātes”, 
neraugoties uz to radīto pievienoto vērtību un jaunajiem uzdevumiem, kas Savienībai ir jāveic 
pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās.

Grozījums Nr. 3

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c atgādina, ka Eiropas Parlaments 
2011. gada 8. jūnija rezolūcijā par 
ieguldījumu nākotnē — jauna daudzgadu 
finanšu shēma (DFS) konkurētspējīgai, 
ilgtspējīgai un integrējošai Eiropai1 atzina 
civilo aizsardzību (LESD 196. pants) par 
vienu no jomām, kurā līdz ar Lisabonas 
līguma stāšanos spēkā Savienībai ir 
piešķirtas jaunas būtiskas prerogatīvas, 
un šajā sakarībā atgādina par LESD 
311. pantu, kas paredz, ka Savienība 
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nodrošina līdzekļus, kas vajadzīgi, lai tā 
sasniegtu savus mērķus un īstenotu savu 
politiku;
_______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Civilās aizsardzības mehānisms ir 
uzskatāma Eiropas solidaritātes izpausme, 
nodrošinot praktisku un savlaicīgu 
ieguldījumu katastrofu novēršanā un 
sagatavotībā tām, kā arī reaģēšanā liela 
mēroga katastrofu un šādu katastrofu 
draudu gadījumā. Tāpēc šim lēmumam 
nebūtu jāietekmē nedz dalībvalstu 
savstarpējās tiesības un pienākumi, kas 
paredzēti divpusējos vai daudzpusējos 
līgumos, kuri saistīti ar jautājumiem, uz ko 
attiecas šis lēmums, nedz dalībvalstu 
atbildību par cilvēku, vides un īpašuma 
aizsardzību savā teritorijā.

(4) Civilās aizsardzības mehānisms ir 
uzskatāma, konkrēta un svarīga Eiropas 
solidaritātes izpausme, nodrošinot 
praktisku un savlaicīgu ieguldījumu 
katastrofu novēršanā un sagatavotībā tām, 
kā arī reaģēšanā liela mēroga katastrofu un 
šādu katastrofu draudu gadījumā. Tāpēc 
šim lēmumam nebūtu jāietekmē nedz 
dalībvalstu savstarpējās tiesības un 
pienākumi, kas paredzēti divpusējos vai 
daudzpusējos līgumos, kuri saistīti ar 
jautājumiem, uz ko attiecas šis lēmums, 
nedz dalībvalstu atbildību par cilvēku, 
vides un īpašuma aizsardzību savā 
teritorijā.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar mehānismu būtu pienācīgi jāņem 
vērā attiecīgie Savienības tiesību akti un 
starptautiskās saistības un jāizmanto 
sinerģija ar attiecīgajām Savienības 
iniciatīvām, piemēram, Eiropas Zemes 
novērošanas programmu (GMES), Eiropas 
programmu kritiskās infrastruktūras 
aizsardzībai (EPCIP) un vienoto 

(5) Ar mehānismu būtu pienācīgi jāņem 
vērā attiecīgie Savienības tiesību akti un 
starptautiskās saistības un jāizmanto 
sinerģija ar attiecīgajām Savienības 
iniciatīvām, piemēram, Eiropas Zemes 
novērošanas programmu (GMES), Eiropas 
programmu kritiskās infrastruktūras 
aizsardzībai (EPCIP) un vienoto 
informācijas apmaiņas vidi (CISE), kā arī 
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informācijas apmaiņas vidi (CISE). Kopīgo noteikumu regulā iekļautajiem 
fondiem (ERAF, ESF, Kohēzijas fonds, 
ELFLA, EJZF) un ārējās darbības 
instrumentiem.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Mehānismā būtu jāiekļauj vispārējs 
politikas ietvars, kas attiecas uz Savienības 
katastrofu riska novēršanas darbībām, kuru 
mērķis ir augsta līmeņa aizsardzība un
noturība pret katastrofām, ko panāk, 
novēršot vai samazinot to sekas un 
sekmējot novēršanas kultūru. Riska 
pārvaldības plāni ir būtiski, lai nodrošinātu 
integrētu pieeju katastrofu pārvaldībai, kas 
savstarpēji savieno darbības riska 
novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 
jomā. Tāpēc mehānismam būtu jāaptver 
vispārējs šo darbību paziņošanas un 
īstenošanas ietvars.

(6) Mehānismā būtu jāiekļauj vispārējs 
politikas ietvars, kas attiecas uz Savienības 
katastrofu riska novēršanas darbībām, kuru 
mērķis ir augsta līmeņa aizsardzība un 
noturība pret katastrofām, ko panāk, 
novēršot vai samazinot to sekas un 
sekmējot novēršanas kultūru. Riska 
pārvaldības plāni ir būtiski, lai nodrošinātu 
integrētu pieeju katastrofu pārvaldībai, kas 
savstarpēji savieno darbības riska
novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 
jomā. Riska pārvaldības plāniem ir 
jāpamatojas uz standartizētiem 
zinātniskajiem datiem par risku varbūtību 
un potenciālu. Tāpēc mehānismam būtu 
jāaptver vispārējs šo darbību paziņošanas 
un īstenošanas ietvars.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Novēršana ir ļoti svarīga aizsardzībai 
pret katastrofām, un šajā saistībā ir 
vajadzīga turpmāka rīcība, kā aicināts 
Padomes 2009. gada 30. novembra 
secinājumos un Eiropas Parlamenta 
2010. gada 21. septembra rezolūcijā par 
Komisijas paziņojumu ,,Kopienas pieeja 
dabas un cilvēka izraisīto katastrofu 

(7) Novēršana ir ļoti svarīga aizsardzībai 
pret katastrofām, un šajā saistībā ir 
vajadzīga turpmāka rīcība, kā aicināts 
Padomes 2009. gada 30. novembra 
secinājumos un Eiropas Parlamenta 
2010. gada 21. septembra rezolūcijā par 
Komisijas paziņojumu ,,Kopienas pieeja 
dabas un cilvēka izraisīto katastrofu 
novēršanai”. Risku novēršana ilgtermiņā 
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novēršanai”. ir ekonomiski izdevīgāka, un tā ir 
galvenais priekšnoteikums veiksmīgai 
civilajai aizsardzībai kā dalībvalstu, tā 
Savienības līmenī.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a ar šim mehānismam piešķirto summu 
ir jānodrošina finansiālais atbalsts, 
aptverot visus daudzveidīgos katastrofu 
pārvaldības cikla aspektus. Šī summa būs 
jāpārvalda elastīgi, lai nepieciešamības 
gadījumā atbalstu vienmēr varētu 
palielināt.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Sniedzot savu ieguldījumu atklāšanas 
un agrīnas brīdināšanas sistēmu turpmākajā 
izstrādē, Savienībai būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm samazināt sagatavošanās 
laiku, kas vajadzīgs, lai reaģētu uz 
katastrofām un brīdinātu Savienības 
iedzīvotājus. Ar šīm sistēmām būtu jāņem 
vērā esošie un turpmākie informācijas 
avoti un sistēmas un jābalstās uz tiem.

(9) Sniedzot savu ieguldījumu atklāšanas 
un agrīnas brīdināšanas sistēmu turpmākajā 
izstrādē, Savienībai būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm samazināt sagatavošanās 
laiku, kas vajadzīgs, lai reaģētu uz 
katastrofām un brīdinātu Savienības 
iedzīvotājus. Ar šīm sistēmām būtu jāņem 
vērā esošie informācijas avoti un sistēmas 
un jābalstās uz tiem, kā arī jāveicina 
novatoriskas pieejas.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Mehānisma izmantošanas rezultātā 
būtu jārada iespēja mobilizēt palīdzības 
intervences un atvieglināt to koordināciju.
Pastiprinātajai sadarbībai būtu jābalstās uz 
Savienības struktūru, ko veido ārkārtas 
reaģēšanas centrs, Eiropas ārkārtas 
reaģēšanas spējas tāda rezervju saraksta 
veidā, kurā dalībvalstis jau iepriekš 
brīvprātīgi iekļāvušas resursus, apmācīti 
eksperti un kopīga ārkārtējo situāciju 
sakaru un informācijas sistēma, ko 
pārvalda Komisija un kontaktpunkti 
dalībvalstīs. Ar struktūru būtu jānodrošina 
pamats, lai vāktu apstiprinātu informāciju 
par ārkārtas situācijām, izplatītu šo 
informāciju dalībvalstīm un dalītos 
intervencēs gūtajās atziņās.

(13) Mehānisma izmantošanas rezultātā 
būtu jārada iespēja mobilizēt palīdzības 
intervences un atvieglināt to koordināciju.
Mehānisma izmantošanas rezultātā būtu 
jārada iespēja mobilizēt palīdzības 
intervences un atvieglināt to koordināciju.
Pastiprinātajai sadarbībai būtu jābalstās uz 
Savienības struktūru, ko veido ārkārtas 
reaģēšanas centrs, Eiropas ārkārtas 
reaģēšanas spējas tāda rezervju saraksta 
veidā, kurā dalībvalstis jau iepriekš 
brīvprātīgi iekļāvušas resursus, apmācīti 
eksperti un kopīga ārkārtējo situāciju 
sakaru un informācijas sistēma, ko 
pārvalda Komisija un kontaktpunkti 
dalībvalstīs. Ar struktūru būtu jānodrošina 
pamats, lai pēc iespējas ātrāk savāktu 
apstiprinātu informāciju par ārkārtas 
situācijām, izplatītu šo informāciju 
dalībvalstīm un dalītos intervencēs gūtajās 
atziņās.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a Eiropas ārkārtas reaģēšanas centra 
izveide ar pastiprinātām plānošanas un 
koordinācijas funkcijām un Eiropas 
ārkārtas reaģēšanas spējas attīstīšana 
paredz radīt tādus ietaupījumus 
dalībvalstu līmenī, kam būtu jāpārsniedz 
Savienības budžeta izmaksas, lai gan 
katastrofu gadījumos ātras un efektīvas 
reaģēšanas sniegtais labums izglābto 
cilvēku dzīvību ziņā nav izmērāms 
finansiālā izteiksmē.
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Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Jāuzlabo atbilstošu transportlīdzekļu 
pieejamība, lai atbalstītu ātrās reaģēšanas 
spējas attīstību Savienības līmenī.
Savienībai būtu jāatbalsta un jāpapildina 
dalībvalstu centieni, veicinot dalībvalstu 
transporta resursu apvienošanu un 
vajadzības gadījumā palīdzot finansēt 
papildu transportlīdzekļus, kas atbilst 
konkrētiem kritērijiem.

(16) Jāuzlabo atbilstošu transportlīdzekļu 
pieejamība, lai atbalstītu ātrās reaģēšanas 
spējas attīstību Savienības līmenī.
Savienībai būtu jāatbalsta un jāpapildina 
dalībvalstu centieni, veicinot dalībvalstu 
koordināciju un transporta resursu 
apvienošanu un vajadzības gadījumā 
palīdzot finansēt papildu 
transportlīdzekļus, kas atbilst konkrētiem 
kritērijiem.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Dalībvalstis nevar pietiekami labi 
sasniegt šā lēmuma mērķi, un tāpēc, 
ievērojot mehānisma darbības radītos 
ieguvumus, proti, cilvēku dzīvību un 
zaudējumu skaita samazinājumu, 
ierosinātās rīcības mēroga vai iedarbības 
dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības 
līmenī. Ja liela mēroga ārkārtas situācijas 
rezultātā skartās dalībvalsts reaģēšanas 
spējas ir nepietiekamas, šai valstij 
vajadzētu būt iespējai izmantot 
mehānismu, lai papildinātu savus civilās 
aizsardzības un citus ārkārtas reaģēšanas 
resursus. Tāpēc Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
lēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(22) Dalībvalstis vienas pašas nevar 
pietiekami labi sasniegt šā lēmuma mērķi, 
un tāpēc, ievērojot mehānisma darbības 
radītos ieguvumus, proti, cilvēku dzīvību 
un zaudējumu skaita samazinājumu, 
ierosinātās rīcības mēroga vai iedarbības 
dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības 
līmenī. Ja nopietnas ārkārtas situācijas 
rezultātā skartās dalībvalsts reaģēšanas 
spējas ir nepietiekamas, šai valstij 
vajadzētu būt iespējai izmantot 
mehānismu, lai papildinātu savus civilās 
aizsardzības un citus ārkārtas reaģēšanas 
resursus. Tāpēc Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
lēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.



AD\919169LV.doc 11/18 PE496.444v02-00

LV

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) veicināt sabiedrības izpratni par 
lielām katastrofām un sagatavotību tām.

Pamatojums

Laikā no 2012. gada februāra līdz martam veiktā īpašā Eirobarometra aptauja Nr. 383 par 
civilo aizsardzību atklāja, ka ES iedzīvotāji parasti pauž lielas bažas par cilvēka un dabas 
izraisītajām katastrofām, tomēr viņiem ir maza izpratne par ES darbībām šajā jomā. 75 % 
aptaujāto pauda bažas par naftas noplūdēm un kodolnegadījumiem, 67 % — par plūdiem un 
zemestrīcēm. Tikai 38 % no ES27 iedzīvotājiem zināja par ES koordinējošo lomu civilās 
aizsardzības darbībās Eiropas Savienībā un ārpus tās.

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
5. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) atbalsta dalībvalstis un 28. pantā 
minētās trešās valstis liela mēroga 
katastrofu novēršanā;

(f) atbalsta dalībvalstis un 28. pantā 
minētās trešās valstis liela mēroga 
katastrofu novēršanā, īpašu uzsvaru liekot 
uz ilgtspējīgu attīstību, videi saudzīgu 
ekonomiku un klimata pārmaiņu 
mazināšanu;

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Riska pārvaldības plānos ņem vērā 
dalībvalstī veiktos riska novērtējumus un 
citus attiecīgos riska novērtējumus, un tie 
atbilst citiem attiecīgajiem plāniem, kas ir 
spēkā minētajā dalībvalstī.

(2) Riska pārvaldības plānos ņem vērā 
dalībvalstī veiktos riska novērtējumus un 
citus attiecīgos riska novērtējumus, un tie 
atbilst citiem attiecīgajiem plāniem, kas ir 
spēkā minētajā dalībvalstī. Tie pamatojas 
uz zinātniskiem datiem.
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Pamatojums

Skaidras norādes par riska pārvaldības plānu saturu uzlabotu dažādu dalībvalstu plānu 
saskaņotību.

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis regulāri ik pēc trim 
gadiem atjaunina riska pārvaldības 
plānus, lai nodrošinātu risku attīstības, 
struktūras un intensitātes pilnīgu segumu.
Atjauninātos riska pārvaldības plānus 
paziņo Komisijai.

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka risku struktūra, biežums un intensitāte laika gaitā pastāvīgi mainās, 
atbilstīgi būtu jāatjaunina riska pārvaldības plāni, tādējādi palīdzot dalībvalstīm un Eiropas 
Savienībai šos riskus pienācīgi pārvaldīt.

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pēc Komisijas lūguma Eiropas ārkārtas 
reaģēšanas spēju ietvaros reģistrētie resursi 
ar ERC starpniecību ir pieejami saskaņā ar 
Mehānismu veicamajām ārkārtas 
reaģēšanas operācijām. Dalībvalstis pēc 
iespējas ātrāk informē Komisiju par visiem 
pārliecinošiem iemesliem, kas liedz tām 
šos resursus darīt pieejamus konkrētā 
ārkārtas situācijā.

(6) Pēc Komisijas lūguma Eiropas ārkārtas 
reaģēšanas spēju ietvaros reģistrētie resursi 
ar ERC starpniecību ir pieejami saskaņā ar 
Mehānismu veicamajām ārkārtas 
reaģēšanas operācijām. Dalībvalstis pēc 
iespējas ātrāk informē Komisiju par visiem 
pārliecinošiem iemesliem, kas liedz tām 
šos resursus darīt pieejamus konkrētā 
ārkārtas situācijā. Lai paredzētu
risinājumus gadījumā, ja dalībvalsts 
nevar darīt pieejamus savus resursus, un 
nodrošinātu ātru un pienācīgu reakciju, 
brīvprātīgajā rezervju sarakstā ir jāiekļauj 
pietiekami visa veida resursi.
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Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) gadījumos, kad tas ir ekonomiski 
izdevīgāk, izveidojot Savienības līmenī 
reaģēšanas resursus, kas var kalpot kopīgai 
aizsardzībai pret kopējiem riskiem.

(b) gadījumos, kad tas ir ekonomiski 
izdevīgāk, izveidojot Savienības līmenī 
reaģēšanas resursus, tostarp horizontālo 
līdzekļu resursus, loģistiku, novērtēšanas 
un koordinācijas spējas, kas var kalpot 
kopīgai aizsardzībai pret kopējiem riskiem.

Pamatojums

Ir jomas, kurās ES finansējums būtu piemērotāks.

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izveido civilās aizsardzības jomā un 
citu ārkārtas situāciju pārvaldības jomā 
strādājoša personāla apmācības programmu 
un apmācības tīklu par katastrofu 
novēršanu, sagatavotību un reaģēšanu, lai 
pastiprinātu koordināciju, savietojamību un 
komplementaritāti starp 8., 9. un 11. pantā 
minētajiem moduļiem un citiem resursiem 
un uzlabotu 7. panta d) punktā minēto 
ekspertu kompetenci. Programma aptver 
kopīgas mācības, praktiskas nodarbības un 
ekspertu apmaiņas sistēmu, ar kuras 
starpniecību atsevišķas personas var 
norīkot uz citām dalībvalstīm;

(a) izveido civilās aizsardzības jomā un 
citu ārkārtas situāciju pārvaldības jomā 
strādājoša personāla apmācības programmu 
un apmācības tīklu par katastrofu 
novēršanu, sagatavotību un reaģēšanu, un 
nodrošina to darbību, lai pastiprinātu 
koordināciju, savietojamību un 
komplementaritāti starp 8., 9. un 11. pantā 
minētajiem moduļiem un citiem resursiem 
un uzlabotu 7. panta d) punktā minēto 
ekspertu kompetenci. Programma aptver 
kopīgas mācības, praktiskas nodarbības un 
ekspertu apmaiņas sistēmu, ar kuras 
starpniecību atsevišķas personas var 
norīkot uz citām dalībvalstīm;

Pamatojums

Komisijai ir jāiesaistās ne tikai apmācības programmas un apmācības tīkla izstrādē, bet arī 
to darbībā.
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Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šā lēmuma īstenošanai paredzētā 
finanšu atsauces summa 2014.–2020. gada 
laikposmā ir EUR 513 000 000 pašreizējās 
cenās.

1. …/… Iestāžu nolīguma starp Eiropas 
Parlamentu, Padomi un Komisiju par 
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu 
finanšu pārvaldību [17.] punkta nozīmē 
galvenā atsauces summa 2014.–2020. gada 
laikposmā ir EUR XXX XXX XXX
2011. gada cenās.

EUR 276 000 000 pašreizējās cenās 
finansē no finanšu shēmas 3. izdevumu 
kategorijas ,,Drošība un pilsoniskums” un 
EUR 237 000 000 pašreizējās cenās – no 
4. izdevumu kategorijas ,,Globālā Eiropa”.

EUR XXX XXX XXX 2011. gada cenās 
finansē no finanšu shēmas 3. izdevumu 
kategorijas ,,Drošība un pilsoniskums” un 
EUR XXX XXX XXX 2011. gada cenās –
no 4. izdevumu kategorijas ,,Globālā 
Eiropa”.

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
19. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina 
pieejamās gada apropriācijas, neskarot 
noteikumus, kas paredzēti regulā, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, un Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas xxx/201z Iestāžu 
nolīgumā par sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību.

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
21. pants – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) riska pārvaldības plānu un Savienības 
mēroga risku pārskata izstrāde;

(a) riska pārvaldības plānu un Savienības 
mēroga risku pārskata izstrāde un 
īstenošana;

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar 5. pantu un sasniegtu mērķus novēršanas jomā, Komisijai ir 
jāatbalsta dalībvalstis riska pārvaldības plānu izstrādē un īstenošanā.

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
21. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) lēmuma 11. pantā minēto Eiropas 
ārkārtas reaģēšanas spēju izveide un 
uzturēšana. Savienības finansiālā 
ieguldījuma, kas paredzēts darbībām 
saskaņā ar šo punktu, pamatā ir vienības 
izmaksas, kas tiek noteiktas pēc spēju 
veida, un tas nepārsniedz 25 % no kopējām 
attiecināmajām izmaksām;

(g) lēmuma 11. pantā minēto Eiropas 
ārkārtas reaģēšanas spēju izveide un 
uzturēšana. Savienības finansiālā 
ieguldījuma, kas paredzēts darbībām 
saskaņā ar šo punktu, pamatā ir vienības 
izmaksas, kas tiek noteiktas pēc spēju 
veida, un tas nepārsniedz 50 % no kopējām 
attiecināmajām izmaksām;

Pamatojums

Lai izveidotu pietiekami lielu rezervju sarakstu, kas jebkurā katastrofu situācijā spētu 
nodrošināt nepieciešamākos līdzekļus, ierosināts ES līdzfinansējumu palielināt vismaz līdz 
50 %.

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
21. pants – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) ar Eiropas ārkārtas reaģēšanas spējām 
saistīto trūkumu apzināšana un novēršana 
atbilstoši 12. pantam. Saskaņā ar šo punktu 
veikto darbību pamatā ir rūpīgs izmaksu un 
ieguvumu izvērtējums pēc spēju veida, 

(h) ar Eiropas ārkārtas reaģēšanas spējām 
saistīto trūkumu apzināšana un novēršana 
atbilstoši 12. pantam. Saskaņā ar šo punktu 
veikto darbību pamatā ir rūpīgs izmaksu un 
ieguvumu izvērtējums pēc spēju veida, 



PE496.444v02-00 16/18 AD\919169LV.doc

LV

ņemot vērā attiecīgo risku varbūtību un 
sekas. Savienības finansiālais ieguldījums, 
kas paredzēts darbībām saskaņā ar šo 
punktu, nepārsniedz 85 % no kopējām 
attiecināmajām izmaksām;

ņemot vērā to horizontālo raksturu un 
iespējamo sniegto labumu dažādās 
katastrofu situācijās, to ļoti specifisko 
raksturu un izmaksas vai attiecīgo risku 
varbūtību un sekas. Savienības finansiālais 
ieguldījums, kas paredzēts darbībām 
saskaņā ar šo punktu, nepārsniedz 85 % no 
kopējām attiecināmajām izmaksām;

Pamatojums

Ir jāpaplašina ES līdzfinansējuma darbības joma, lai varētu risināt dažādu spēju 
nepietiekamību.

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
21. pants – k apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) atbalsts tādai apmācības programmai 
un ES apmācības tīklam par katastrofu 
novēršanu, sagatavotību un reaģēšanu 
dalībvalstīs, kuros iesaistītas civilās 
aizsardzības skolas, apmācības centri un 
cits ārkārtas situāciju pārvaldības jomā 
strādājošs personāls.

Pamatojums

Lai sasniegtu 13. pantā minētos mērķus, ir vajadzīga finansiālā palīdzība no ES budžeta.

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiek veicināta sinerģija un 
komplementaritāte ar pārējiem Savienības 
instrumentiem. Ja reaģēšanas pasākumi 
tiek veikti trešās valstīs, Komisija 
nodrošina komplementaritāti un 
saskaņotību starp darbībām, kas finansētas 

2. Tiek veicināta sinerģija un 
komplementaritāte ar pārējiem Savienības 
instrumentiem, cita starpā Kopīgo 
noteikumu regulā iekļautajiem fondiem 
(ERAF, ESF, Kohēzijas fonds, ELFLA, 
EJZF). Ja reaģēšanas pasākumi tiek veikti 
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saskaņā ar šo lēmumu, un darbībām, kas 
finansētas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1257/96.

trešās valstīs, Komisija nodrošina 
komplementaritāti un saskaņotību starp 
darbībām, kas finansētas saskaņā ar šo 
lēmumu, un darbībām, kas finansētas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1257/96. Ārējo 
novēršanas darbību jomā ir jāizmanto 
sinerģijas, piemērojot Regulu Nr. ...,  ar 
ko izveido Instrumentu sadarbībai 
kodoldrošības jomā, un Regulu Nr. ..., ar 
ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai 
attīstības jomā. Pēckrīzes darbību jomā 
komplementaritāte ir jānodrošina ar 
Padomes 1996. gada 20. jūnija Regulu 
(EK) Nr. 1257/96 par humāno palīdzību, 
kā arī ar Eiropas Brīvprātīgo humānās 
palīdzības korpusu, Eiropas Attīstības 
fondu un Ārkārtas palīdzības rezervi.

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
26. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Savienība un dalībvalstis koordinē 
attiecīgās atbalsta programmas, lai 
palielinātu atbalsta sniegšanas un 
politikas dialoga lietderību un efektivitāti 
atbilstīgi noteiktajiem principiem par 
darbību koordinācijas stiprināšanu un 
politikas un procedūru harmonizāciju.
Koordinācija paredz regulāras apspriedes 
un biežu attiecīgās informācijas un 
paraugprakses apmaiņu dažādās atbalsta 
cikla fāzēs.
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