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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ņemot vērā to, ka pēdējos gados ir 
būtiski palielinājies dabas un cilvēku 
izraisītu katastrofu skaits un nopietnība un 
ka katastrofas nākotnē, visticamāk, būs 
ekstrēmākas un sarežģītākas ar tālejošām 
un ilgtermiņa sekām, kuru iemesls jo īpaši 
ir klimata pārmaiņas un iespējama vairāku 
dabisku un tehnoloģisku apdraudējumu 
mijiedarbība, aizvien svarīgāka ir integrēta 
pieeja katastrofu pārvaldībai. Savienībai 
būtu jāatbalsta, jākoordinē un jāpapildina 
dalībvalstu darbības civilās aizsardzības 
jomā, lai uzlabotu to sistēmu efektivitāti, 
kuru mērķis ir novērst dabas un cilvēku 
izraisītas katastrofas, sagatavoties tām un 
reaģēt uz tām.

(1) Ņemot vērā to, ka pēdējos gados ir 
būtiski palielinājies dabas un cilvēku 
izraisītu katastrofu skaits un nopietnība un 
ka katastrofas nākotnē, visticamāk, būs 
ekstrēmākas un sarežģītākas ar tālejošām 
un ilgtermiņa sekām, kuru iemesls jo īpaši 
ir klimata pārmaiņas, kas nesamērīgi skar 
jaunattīstības valstis, un iespējama vairāku 
dabisku un tehnoloģisku apdraudējumu 
mijiedarbība, aizvien svarīgāka ir integrēta 
pieeja katastrofu pārvaldībai. Savienībai 
būtu jāatbalsta, jākoordinē un jāpapildina 
dalībvalstu darbības civilās aizsardzības 
jomā, lai uzlabotu to sistēmu efektivitāti, 
kuru mērķis ir novērst dabas un cilvēku 
izraisītas katastrofas, sagatavoties tām un 
reaģēt uz tām.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ir jāattīsta palīdzības iepriekšējas 
izvietošanas spējas, lai palielinātu 
Savienības intervences ātrumu katastrofu 
gadījumā. Tādēļ būtu jāsaglabā 
Savienības finanšu atbalsts 
noliktavu/platformu izveidei, kas 
garantētu efektivitāti ātruma un kvalitātes 
jomā, kā arī pienācīgu cenas un 
efektivitātes attiecību.  Šajā sakarībā 
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Savienība iegūtu, izmantojot tālākos 
reģionus un Savienības aizjūras zemes un 
teritorijas bez ekskluzīviem nosacījumiem 
kā atbalsta bāzes, lai veicinātu būtiski 
svarīgas produkcijas un loģistikas 
iepriekšēju izvietošanu, kas atvieglotu 
pieejamo Eiropas cilvēku un materiālo 
resursu nosūtīšanu gadījumos, kad ir 
jāveic steidzama humanitāra intervence 
ārpus Savienības  teritorijas.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Attiecībā uz palīdzības intervencēm, 
reaģējot uz katastrofām ārpus Savienības, 
ir minams, ka ar mehānismu būtu jāveicina 
un jāatbalsta dalībvalstu un Savienības 
kopumā veiktās darbības, lai sekmētu 
saskaņotību starptautiskajā civilās 
aizsardzības darbā. Ja Apvienoto Nāciju 
Organizācija piedalās palīdzības operācijās 
trešās valstīs, tā veic vispārējus 
koordinācijas uzdevumus. Saskaņā ar 
mehānismu sniegtā palīdzība būtu 
jākoordinē ar Apvieno Nāciju Organizāciju 
un citiem attiecīgiem starptautiskiem 
dalībniekiem, lai maksimāli izmantotu 
pieejamos resursus un nepieļautu 
nevajadzīgu darba dublēšanos. Mehānisma 
izmantošanas rezultātā uzlabota civilās 
aizsardzības palīdzības koordinācija ir 
priekšnosacījums, lai atbalstītu vispārējo 
koordināciju un nodrošinātu visaptverošu 
Savienības ieguldījumu vispārējā 
katastrofu seku likvidēšanas darbā. Liela 
mēroga katastrofu gadījumos, kad 
palīdzību sniedz gan saskaņā ar 
mehānismu, gan saskaņā ar Padomes 
1996. gada 20. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 1257/96 par humāno palīdzību, 
Komisija nodrošina Savienības vispārējās 
reaģēšanas efektivitāti, saskaņotību un 

(15) Attiecībā uz palīdzības intervencēm, 
reaģējot uz katastrofām ārpus Savienības, 
ir minams, ka ar mehānismu būtu jāveicina 
un jāatbalsta dalībvalstu un Savienības 
kopumā veiktās darbības, lai sekmētu 
saskaņotību starptautiskajā civilās 
aizsardzības darbā. Lielākā daļa 
Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma intervences gadījumu notiek 
ārpus Savienības, galvenokārt 
jaunattīstības valstīs. Ja Apvienoto Nāciju 
Organizācija piedalās palīdzības operācijās 
trešās valstīs, tā veic vispārējus 
koordinācijas uzdevumus. Saskaņā ar 
mehānismu sniegtā palīdzība būtu 
jākoordinē ar Apvieno Nāciju Organizāciju 
un citiem attiecīgiem starptautiskiem 
dalībniekiem, lai maksimāli izmantotu 
pieejamos resursus un nepieļautu 
nevajadzīgu darba dublēšanos. Mehānisma 
izmantošanas rezultātā uzlabota civilās 
aizsardzības palīdzības koordinācija ir 
priekšnosacījums, lai atbalstītu vispārējo 
koordināciju un nodrošinātu visaptverošu 
Savienības ieguldījumu vispārējā 
katastrofu seku likvidēšanas darbā. Liela 
mēroga katastrofu gadījumos, kad 
palīdzību sniedz gan saskaņā ar 
mehānismu, gan saskaņā ar Padomes 
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komplementaritāti, ievērojot Eiropas 
konsensu par humāno palīdzību.

1996. gada 20. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 1257/96 par humāno palīdzību, 
Komisija nodrošina Savienības vispārējās 
reaģēšanas efektivitāti, saskaņotību un 
komplementaritāti, ievērojot Eiropas 
konsensu par humāno palīdzību.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Gadījumos, kad militāru resursu 
izmantošanu uzskata par piemērotu, lai 
atbalstītu civilās aizsardzības operācijas, 
sadarbībai ar militāriem spēkiem būtu
jānotiek saskaņā ar noteikumiem, 
procedūrām un kritērijiem, ko Padome vai 
tās kompetentās struktūras ir noteikušas, lai 
mehānismam darītu pieejamus militārus 
resursus, kurus var izmantot 
civiliedzīvotāju aizsardzībai.

(19) Militāru līdzekļu izmantošana var būt 
ievērojams atbalsts humānās palīdzības 
pasākumiem, reaģējot uz dabas 
katastrofām. Gadījumos, kad militāru 
resursu izmantošanu kā pēdējo iespēju
uzskata par piemērotu, lai atbalstītu civilās 
aizsardzības operācijas, sadarbībai ar 
militāriem spēkiem jānotiek saskaņā ar 
noteikumiem, procedūrām un kritērijiem, 
ko Padome vai tās kompetentās struktūras 
ir noteikušas, lai mehānismam darītu 
pieejamus militārus resursus, kurus var 
izmantot civiliedzīvotāju aizsardzībai, kā 
arī pamatnostādnēm par to, kā izmantot 
ārvalstu militāros un civilās aizsardzības 
līdzekļus saistībā ar glābšanas operācijām 
katastrofu gadījumos (Oslo 
pamatnostādnes, 2007. gada 1.1 
pārskatītā versija ) un pamatnostādnēm 
par to, kā izmantot militāros un civilās 
aizsardzības līdzekļus saistībā ar 
sarežģītām ārkārtas situācijām (MCDA, 
2006. gada I pārskatītā versija). 

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ,,katastrofa” ir jebkura situācija, kas 1. ,,katastrofa” ir jebkura cilvēka vai dabas 
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nelabvēlīgi ietekmē vai var nelabvēlīgi 
ietekmēt cilvēkus, vidi vai īpašumu;

parādību izraisīta situācija, kas nelabvēlīgi 
ietekmē vai var nelabvēlīgi ietekmēt 
cilvēkus, vidi vai īpašumu;

Pamatojums

Ir būtiski nošķirt cilvēka izraisītas katastrofas (politiski satricinājumi, bruņoti konflikti) no 
dabas parādību izraisītām katastrofām, jo palīdzības intervences (humānās palīdzības un 
civilās aizsardzības) specifika un noteikumi atšķiras atkarībā no konteksta.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Plānojot reaģēšanas operācijas ārpus 
Savienības, Komisija un dalībvalstis 
nosaka un nodrošina sinerģiju starp 
praktisko palīdzību un Savienības un 
dalībvalstu sniegto humānās palīdzības 
finansējumu.

2. Plānojot reaģēšanas operācijas ārpus 
Savienības un novēršot humānās krīzes, 
Komisija un dalībvalstis nosaka un 
nodrošina sinerģiju starp praktisko 
palīdzību un Savienības un dalībvalstu 
sniegto humānās palīdzības finansējumu.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis un Komisija nodrošina 
Eiropas ārkārtas reaģēšanas spēju ietvaros 
veikto intervenču pienācīgu pamanāmību.

8. ES skaidri norāda uz savu līdzdalību 
un darbībām; dalībvalstis un Komisija 
nodrošina Eiropas ārkārtas reaģēšanas 
spēju ietvaros veikto intervenču pienācīgu 
pamanāmību gan uz cilvēkiem, gan 
transporta līdzekļiem, jo īpaši ar valsts vai 
Eiropas emblēmas starpniecību.
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Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izveido programmu to atziņu 
izvērtēšanai, kuras gūtas saskaņā ar 
Mehānismu veiktajās intervencēs, 
praktiskajās nodarbībās un apmācībā 
(tostarp saistībā ar attiecīgajiem 
novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 
aspektiem), izplata šīs atziņas un 
vajadzības gadījumā tās īsteno;

d) izveido programmu to atziņu 
izvērtēšanai, kuras gūtas saskaņā ar 
Mehānismu veiktajās intervencēs, tostarp 
ārpus Savienības, praktiskajās nodarbībās 
un apmācībā (tostarp saistībā ar 
attiecīgajiem novēršanas, sagatavotības un 
reaģēšanas aspektiem), izplata šīs atziņas 
un vajadzības gadījumā tās īsteno;

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
16. pants – 2. punkts –e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) sazinoties ar visām attiecīgajām
iesaistītajām personām, jo īpaši saskaņā ar 
Mehānismu veiktās palīdzības intervences 
nobeiguma posmā, lai sekmētu raitu 
vadības nodošanas procesu.

e) sazinoties ar visām nozīmīgajām
iesaistītajām personām, jo īpaši saskaņā ar 
Mehānismu veiktās palīdzības intervences 
nobeiguma posmā, lai sekmētu raitu 
vadības nodošanas procesu; veicinot 
saiknes nostiprināšanu starp ārkārtas 
pasākumiem, rehabilitāciju un attīstību ar 
humānās palīdzības un attīstības 
pasākumos iesaistītajām personām;

Pamatojums

Bieži vien pastāv plaisa starp humānās palīdzības un attīstības posmu, kā arī koordinācijas 
un papildināmības trūkums. Civilās aizsardzības intervence ārkārtas pasākumu posmā var 
palīdzēt stiprināt šo saikni (LRRD) un tās pasākumi var ievadīt attīstības posmu.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
16. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Tiek veicināta sinerģija ar citiem 
Savienības instrumentiem, jo īpaši ar 

11. Tiek veicināta sinerģija ar citiem 
Savienības instrumentiem, jo īpaši ar 
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darbībām, kas finansētas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1257/96.

darbībām, kas finansētas saskaņā ar 
Padomes 1996. gada 20. jūnija 
Regulu (EK) Nr. 1257/96 par humāno 
palīdzību. Pasākumi, kas tiek veikti 
saskaņā ar šo lēmumu un kas var 
pretendēt uz tajā paredzēto finansējumu, 
nesaņem finansējumu saskaņā ar minēto 
regulu humānās palīdzības jomā.

Grozījums Nr. 11

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. Šā lēmuma īstenošanai paredzētā finanšu 
atsauces summa 2014.–2020. gada 
laikposmā ir [...]pašreizējās 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”.

50 % no šīs summas finansē no finanšu 
shēmas 3. izdevumu kategorijas ,,Drošība 
un pilsoniskums” un 50 % – no 
4. izdevumu kategorijas ,,Globālā Eiropa”.

Pamatojums

Intervenču izmaksas ārpus Savienības laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam pieaugs šādu 
iemeslu dēļ: 

(1) transporta un loģistikas izmaksu līdzfinansējuma līmenis ir lielāks, nekā paredzēts šīs 
direktīvas 23. pantā; 

(2) pasākumu pastiprināšana profilakses un sagatavošanās jomā; 

(3) 20. pantā un 21. panta a)–f) punktā paredzēto pasākumu paplašināšana, attiecinot tos arī 
uz Eiropas kaimiņattiecību politikā iesaistītajām valstīm, iespējamām kandidātvalstīm, kas 
nav iesaistījušās šajā mehānismā, kā arī saskaņā ar referenta ierosinājumu, katru gadījumu 
izskatot atsevišķi, uz jaunattīstības un vismazāk attīstītajām valstīm. 

Turklāt pēdējos gados lielākā daļa ES civilās aizsardzības intervenču ir notikusi ārpus 
Savienības, galvenokārt jaunattīstības valstīs. Finansējumā laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam ir jāņem vērā šī situācija. 



AD\913028LV.doc 9/11 PE492.589v03-00

LV

Grozījums Nr. 12

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 
saskaņā ar šo lēmumu, un darbībām, kas 
finansētas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1257/96.

2. Tiek veicināta sinerģija un 
papildināmība ar pārējiem Savienības 
instrumentiem. Ja reaģēšanas pasākumi 
tiek veikti trešās valstīs, lai novērstu 
humāno krīzi, Komisija nodrošina 
papildināmību un saskaņotību starp 
darbībām, kas finansētas saskaņā ar šo 
lēmumu, un darbībām, kas finansētas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1257/96. 

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja saskaņā ar Mehānismu sniegtā 
palīdzība sniedz ieguldījumu plašākos
Savienības humānās palīdzības pasākumos, 
darbības, kas saņem finansiālu palīdzību 
saskaņā ar šo lēmumu, atbilst humānas 
palīdzības principiem, kas minēti Eiropas 
konsensā par humāno palīdzību.

3. Ja saskaņā ar Mehānismu sniegtā 
palīdzība sniedz ieguldījumu Savienības 
humānās palīdzības pasākumos, jo īpaši 
sarežģītās ārkārtas situācijās, darbības, 
kas saņem finansiālu palīdzību saskaņā ar 
šo lēmumu, atbilst humānas palīdzības 
principiem, kas minēti Eiropas konsensā 
par humāno palīdzību. Eiropas ārkārtas 
reaģēšanas spēju izmantošanas pamatā 
jābūt noteiktajām vajadzībām un tai 
jāatbilst civilās aizsardzības un militāro 
resursu un līdzekļu izmantošanas 
principiem, kas noformulēti Eiropas 
konsensā par humāno palīdzību. 

Pamatojums

Humānās palīdzības un civilās aizsardzības pasākumu pamatā ir jābūt humāno principu 
(neitralitāte, objektivitāte, neatkarība un cilvēcība) ievērošanai, kā arī uz vajadzību 
novērtējumu balstītai intervencei. Tas ir īpaši aktuāli sarežģītu ārkārtas situāciju laikā, kad 
var rasties sajukums starp iesaistītajām personām, tādējādi apgrūtinot palīdzības sniegšanu 
un piekļuvi iedzīvotājiem. 
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Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā lēmuma 20. pantā un 21. panta a) līdz 
f) punktā minēto finansiālo palīdzību var 
piešķirt arī Eiropas kaimiņattiecību politikā 
iesaistītajām valstīm, kā arī potenciālajām 
kandidātvalstīm, kas nepiedalās 
Mehānismā.

2. Šā lēmuma 20. pantā un 21. panta a) līdz 
f) punktā minēto finansiālo palīdzību var 
piešķirt arī Eiropas kaimiņattiecību politikā 
iesaistītajām valstīm, potenciālajām 
kandidātvalstīm, kas nepiedalās 
Mehānismā, kā arī jaunattīstības valstīm 
un vismazāk attīstītajām valstīm, katru 
gadījumu izskatot atsevišķi un atbilstīgi 
stratēģijai katastrofu draudu 
samazināšanas atbalstam jaunattīstības 
valstīs1.
_______________

1Komisijas paziņojums Padomei un 
Eiropas Parlamentam — ES stratēģija 
katastrofu draudu samazināšanas 
atbalstam jaunattīstības valstīs, 
(23.2.2009. g., (COM(2009)0084), galīgā 
versija).

Pamatojums

Ar šo lēmumu vajadzētu piešķirt iespēju finansēt profilakses un sagatavošanās pasākumus 
vismazāk attīstītajās valstīs un konkrētās valstīs, kas regulāri cieš no dabas katastrofām, 
piemēram, Haiti.
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