
AD\914911LV.doc PE494.684v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Reģionālās attīstības komiteja

2011/0461(COD)

22.10.2012

ATZINUMS
Sniegusi Reģionālās attīstības komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības 
Civilās aizsardzības mehānismu
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

Atzinumu sagatavoja: Oldřich Vlasák



PE494.684v02-00 2/27 AD\914911LV.doc

LV

PA_Legam



AD\914911LV.doc 3/27 PE494.684v02-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums lēmumam par Savienības Civilās aizsardzības mehānismu ir augstas 
kvalitātes dokuments, ņemot vērā Eiropas Savienības novēršanas un reaģēšanas vajadzības 
šajā jomā. Referents atzinīgi vērtē Komisijas nodomu iekļaut vienā dokumentā Civilās 
aizsardzības mehānismu un finanšu instrumentu, tostarp īstenošanas noteikumus, kas iesniegts 
kā priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam. Referents jo īpaši atzinīgi vērtē 
virkni ierosināto izmaiņu, kas paredz ieviest vienkāršotus noteikumus un procedūras 
mehānisma aktivēšanai, tādējādi palielinot tā efektivitāti, lietderību un padarot ES reaģēšanu 
uz katastrofām saskaņotāku.

Raugoties no Reģionālās attīstības komitejas skatu punkta, grozījumi galvenokārt ir saistīti ar 
nepieciešamību pēc ciešākas reģionu, pilsētu un vietējo kopienu iesaistīšanas, jo šādām 
neatkarīgām struktūrām ir būtiski svarīga loma katastrofu novēršanā un reaģēšanā uz krīzes 
situācijām, ko nevajadzētu ignorēt. Jāatkārto, ka civilās aizsardzības pamatprincipam 
vajadzētu būt problēmu risināšanai pēc iespējas zemākā līmenī. Uzsvars tiek likts arī uz 
specifiskām robežreģionu vajadzībām, kuriem reaģēšanas fāzē ir lielas iespējas īstenot 
pastiprinātus kopīgus reaģēšanas pasākumus, ļaujot veikt koordināciju starp pārrobežu 
reģioniem.  Līdzīgu iemeslu dēļ REGI atzinumā ir iekļautas arī atsauces uz specifiskām 
situācijā attālākajos reģionos, jūras baseinā, salās, kalnu reģionos, izolētās vietās vai vietās, 
kurām ir grūti piekļūt. Īpaša uzmanība jāpievērš reģioniem pie ES ārējām robežām un 
nomaļiem reģioniem, ņemot vērā tur esošo paaugstināto dabas un cilvēka izraisīto katastrofu 
risku un to, ka intervence šajos reģionos ir sarežģītāk veicama kā citviet, kā rezultātā bieži 
vien ir vajadzīga trešo valstu palīdzība.

Jāņem arī vērā nepieciešamība bez kavēšanās un elastīgi sniegt palīdzību tādu katastrofu 
gadījumos, kad tiek pārsniegtas skartās dalībvalsts vai tās iestāžu un reģionālo un vietējo 
pašvaldību reaģēšanas spējas. Kas attiecas uz ES fondiem, tādēļ pausts aicinājums efektīvāk 
sasaistīt Civilās aizsardzības mehānismu ar Solidaritātes fondu, jo Solidaritātes fonda 
izmantošana pašlaik ir neelastīga.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ņemot vērā to, ka pēdējos gados ir 
būtiski palielinājies dabas un cilvēku 
izraisītu katastrofu skaits un nopietnība un 

(1) Ņemot vērā to, ka pēdējos gados ir
būtiski palielinājies dabas un cilvēku 
izraisītu katastrofu skaits un nopietnība un 
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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.

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. Integrēta pieeja attiecībā uz 
katru jūras baseinu varētu izrādīties 
vajadzīga.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizsardzībai, kas jānodrošina saskaņā ar 
Savienības Civilās aizsardzības 
mehānismu, būtu jāaptver galvenokārt 
cilvēku, kā arī vides un īpašuma, tostarp 
kultūras mantojuma, aizsardzība pret visām 
dabas un cilvēku izraisītām katastrofām, 
tostarp pret terora aktiem un 
tehnoloģiskām, radioloģiskām un vides 
avārijām, jūras piesārņošanu un akūtām 
ārkārtas situācijām veselības jomā, kas 
notiek Savienībā vai ārpus tās. Civilā 
aizsardzība un cita veida ārkārtas palīdzība 
var būt vajadzīga visās šajās katastrofās, lai 
papildinātu katastrofas skartās valsts 
reaģēšanas spējas.

Aizsardzībai, kas jānodrošina saskaņā ar 
Savienības Civilās aizsardzības 
mehānismu, būtu jāaptver galvenokārt 
cilvēku, kā arī vides un īpašuma, tostarp 
kultūras mantojuma, aizsardzība pret visām 
dabas un cilvēku izraisītām katastrofām, 
tostarp pret terora aktiem un 
tehnoloģiskām, radioloģiskām un vides 
avārijām, jūras piesārņošanu un akūtām 
ārkārtas situācijām veselības jomā, kas 
notiek Savienībā vai ārpus tās. Civilā 
aizsardzība un cita veida ārkārtas palīdzība 
var būt vajadzīga visās šajās katastrofās, lai 
papildinātu katastrofas skartās valsts, kā 
arī tās kompetento valsts iestāžu, tostarp 
reģionālo un vietējo iestāžu, reaģēšanas 
spējas, jo tās ir vistuvāk vietai, kurā ir 
jārisina radušās problēmas.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums
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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 Eiropas solidaritātes izpausme, 
nodrošinot praktisku un savlaicīgu 
ieguldījumu katastrofu konsekventā
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. 4

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. Tāpēc mehānisms aptver vispārēju
šo darbību paziņošanas un īstenošanas
ietvaru. Mehānismam būtu jāizstrādā 
pamatnostādnes dalībvalstu dažādo riska 
pārvaldības plānu saskaņotības un 
salīdzināmības panākšanai.

Grozījums Nr. 5
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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 un turpmākie informācijas avoti 
un sistēmas un jābalstās uz tiem; uzsver, 
cik svarīga ir ciešāka sadarbība starp 
Komisijas Humānās palīdzības un civilās 
aizsardzības ģenerāldirektorātu un valstu 
civilās aizsardzības dienestiem.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Mehānismā būtu jāiekļauj vispārējs 
politikas ietvars, kura mērķis ir pastāvīgi 
uzlabot civilās aizsardzības sistēmu, 
personāla un iedzīvotāju sagatavotības 
līmeni Savienībā. Šajā nolūkā gan
Savienības, gan dalībvalstu līmenī ir 
vajadzīgas apmācību programmas un 
apmācību tīkls katastrofu novēršanas, 
sagatavotības un reaģēšanas jomā, kā 
aicināts Padomes 2008. gada 14. novembra 
secinājumos par Eiropas mēroga 
apmācībām katastrofu pārvarēšanā.

(10) Mehānismā būtu jāiekļauj vispārējs 
politikas ietvars, kura mērķis ir pastāvīgi 
uzlabot civilās aizsardzības sistēmu, 
personāla un iedzīvotāju sagatavotības 
līmeni Savienībā. Šajā nolūkā Savienības
un galvenokārt dalībvalstu līmenī ir 
vajadzīgas apmācību programmas un 
apmācību tīkls vietējā līmeņa katastrofu 
novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 
jomā, kā aicināts Padomes 2008. gada 
14. novembra secinājumos par Eiropas 
mēroga apmācībām katastrofu pārvarēšanā.
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Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Citi sagatavošanas pasākumi aptver ar 
vajadzīgajiem medicīnas resursiem saistītās 
informācijas apkopošanu un jaunu 
tehnoloģiju izmantošanas veicināšanu.
Saskaņā ar Līguma 346. pantu 
dalībvalstīm nav jāsniedz informācija, 
kuras izpaušanu tās atzīst par būtisku savas 
drošības interešu apdraudējumu.

Citi sagatavošanas pasākumi aptver ar 
vajadzīgajiem medicīnas resursiem saistītās 
informācijas apkopošanu un jaunu 
tehnoloģiju izmantošanas veicināšanu.
Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 346. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu nevienai dalībvalstij nav 
jāsniedz informācija, kuras izpaušanu tās 
atzīst par būtisku savas drošības interešu 
apdraudējumu.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu civilās aizsardzības palīdzības 
intervences moduļu izstrāde, kuri aptver 
vienas vai vairāku dalībvalstu resursus un
kuri paredzēti kā pilnībā savstarpēji 
savietojami, tiek turpināta Savienības 
līmenī, lai sekmētu ātrās reaģēšanas spēju 
attīstību civilās aizsardzības jomā. Moduļi 
būtu jāorganizē dalībvalstu līmenī, un tiem 
būtu jābūt dalībvalstu pakļautībā.

Tādu civilās aizsardzības palīdzības 
intervences moduļu izstrāde, kuri aptver 
vienas vai vairāku dalībvalstu resursus un 
kuri paredzēti kā pilnībā savstarpēji 
savietojami, tiek turpināta Savienības 
līmenī, lai sekmētu ātrās reaģēšanas spēju 
attīstību civilās aizsardzības jomā. Moduļi 
būtu jāorganizē dalībvalstu līmenī, un tiem 
būtu jābūt dalībvalstu pakļautībā. Šajā ziņā 
īpaša uzmanība jāpievērš civilās 
aizsardzības spējām dalībvalstu pierobežu 
zonās.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tādu civilās aizsardzības palīdzības (12) Tādu civilās aizsardzības palīdzības 
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intervences moduļu izstrāde, kuri aptver 
vienas vai vairāku dalībvalstu resursus un 
kuri paredzēti kā pilnībā savstarpēji 
savietojami, tiek turpināta Savienības 
līmenī, lai sekmētu ātrās reaģēšanas spēju 
attīstību civilās aizsardzības jomā. Moduļi 
būtu jāorganizē dalībvalstu līmenī, un tiem 
būtu jābūt dalībvalstu pakļautībā.

intervences moduļu brīvprātīga izstrāde, 
kuri aptver vienas vai vairāku dalībvalstu 
resursus un kuri paredzēti kā pilnībā 
savstarpēji savietojami, tiek turpināta 
Savienības līmenī, lai sekmētu ātrās 
reaģēšanas spēju attīstību civilās 
aizsardzības jomā. Moduļi būtu jāorganizē 
dalībvalstu līmenī, un tiem būtu jābūt 
dalībvalstu pakļautībā.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) 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) 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, izplatot 
informāciju par labas prakses piemēriem.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pastiprinātajai sadarbībai būtu 
jābalstās uz Savienības struktūru, ko veido 
ārkārtas reaģēšanas centrs, Eiropas ārkārtas 
reaģēšanas spējas tāda rezervju saraksta 

(13) Pastiprinātajai sadarbībai būtu 
jābalstās uz Savienības struktūru, ko veido 
ārkārtas reaģēšanas centrs, Eiropas ārkārtas 
reaģēšanas spējas tāda rezervju saraksta 
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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.

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, standartizētu 
dalībvalstu trauksmes sistēmas un dalītos 
intervencēs gūtajās atziņās.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

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.
Pastiprinātajai sadarbībai būtu jābalstās uz 
Savienības struktūru, ko veido ārkārtas 
reaģēšanas centrs, kura darbību saskaņo 
ar esošajām valsts, reģionālā un vietējā 
līmeņa struktūrām, 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.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums



PE494.684v02-00 10/27 AD\914911LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai uzlabotu reaģēšanas operāciju 
plānošanu katastrofu gadījumos un 
nodrošinātu svarīgāko resursu pieejamību, 
ir jāizstrādā standarta scenāriji katastrofu 
galvenajiem veidiem, jāapzina svarīgākie 
esošie resursi, kas pieejami dalībvalstīs, 
jāizstrādā ārkārtas rīcības plāni resursu 
izmantošanai un jāattīsta Eiropas ārkārtas 
reaģēšanas spējas tāda rezervju saraksta 
veidā, kurā dalībvalstis jau iepriekš 
brīvprātīgi iekļāvušas resursus. Ārkārtas 
situāciju plānošanu varētu arī pielietot, lai 
noteiktu dalībvalstīs pieejamo ārkārtas 
reaģēšanas resursu iespējamu 
nepietiekamību, ko var novērst, izmantojot 
resursus, kurus izveido ar Savienības 
atbalstu; šis atbalsts tiktu sadalīts pa visu 
Savienību.

(14) Lai uzlabotu reaģēšanas operāciju 
plānošanu katastrofu gadījumos un 
nodrošinātu svarīgāko resursu pieejamību, 
ir jāizstrādā standarta scenāriji katastrofu 
galvenajiem veidiem, jāapzina svarīgākie 
esošie resursi, kas pieejami dalībvalstīs, 
jāizstrādā ārkārtas rīcības plāni resursu 
izmantošanai un jāattīsta Eiropas ārkārtas 
reaģēšanas spējas tāda rezervju saraksta 
veidā, kurā dalībvalstis jau iepriekš 
brīvprātīgi iekļāvušas resursus. Ārkārtas 
situāciju plānošanu varētu arī pielietot, lai 
noteiktu dalībvalstīs pieejamo ārkārtas 
reaģēšanas resursu iespējamu 
nepietiekamību attiecībā uz koordināciju 
starp pārrobežu reģioniem, ko var novērst, 
izmantojot resursus, kurus izveido ar 
Savienības atbalstu; šis atbalsts tiktu 
sadalīts pa visu Savienību.

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Īpaša uzmanība jāpievērš reģioniem 
pie ES ārējām robežām un attālākajiem 
reģioniem, ņemot vērā tur esošo 
paaugstināto dabas un cilvēka izraisīto 
katastrofu risku un to, ka intervence šajos 
reģionos ir sarežģītāk veicama kā citviet, 
kā rezultātā bieži vien ir vajadzīga trešo 
valstu palīdzība.

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums
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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 un pārvietošanās ātrums, 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.

Grozījums Nr. 16

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 piekļuve transportam visos 
ES reģionos un 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.

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Palīdzības intervences būtu pilnībā 
jākoordinē uz vietas, lai tādējādi maksimāli 
palielinātu efektivitāti un nodrošinātu 
piekļuvi katastrofas skartajiem 
iedzīvotājiem. Komisijai būtu jānodrošina 
piemērots loģistikas atbalsts nosūtītajām 

(17) Palīdzības intervences būtu pilnībā 
jākoordinē uz vietas, lai tādējādi maksimāli 
palielinātu efektivitāti un nodrošinātu 
piekļuvi katastrofas skartajiem 
iedzīvotājiem. Komisijai būtu jānodrošina 
piemērots loģistikas atbalsts nosūtītajām 
ekspertu vienībām un brīvprātīgo vienību 
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ekspertu vienībām. nosūtīšanai, reaģējot uz ārkārtas 
situācijām izolētās vai nepieejamās vietās.

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Eiropas Savienības palīdzība un 
atbalsts katastrofu novēršanā, to seku 
likvidēšanā un reaģēšanā īpaši svarīgs ir 
izolētos vai nomaļos reģionos, kas 
saskaras ar pastāvīgām grūtībām 
piekļuves ziņā un pieejamo cilvēkresursu 
un materiālo resursu ziņā, kas ir vairāk 
pakļauti dabas katastrofu riskam un kur 
šādu katastrofu sekas atstāj lielāku 
ietekmi, kā tas ir piemēram, attālākos 
reģionos.

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Komisijas 2004. gada 26. maija 
paziņojumā „Ciešāka partnerība attiecībā 
uz attālākiem reģioniem” un Michel 
Barnier 2006. gada janvāra ziņojumā 
„Eiropas palīdzība” aprakstītās 
ģeostratēģiskās situācijas dēļ attālākajiem 
reģioniem jābūt skaidri minētiem 
dalībvalstu riska pārvaldības plānos un 
jābūt pirmajiem, kuros tiek ieviesti 
moduļi, kas paredzēti intervenču 
sagatavošanai un koordinēšanai šajā 
ģeostratēģiskajā vidē.
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Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jāņem arī vērā nepieciešamība bez 
kavēšanās un elastīgi sniegt palīdzību 
tādu katastrofu gadījumos, kad tiek 
pārsniegtas skartās dalībvalsts vai tās 
iestāžu un reģionālo un vietējo pašvaldību 
reaģēšanas spējas. Līdz ar to uzsvars būtu 
jāliek uz iespēju izmantot finanšu 
resursus no Solidaritātes fonda, kas ir 
paredzēts, lai sniegtu palīdzību 
dalībvalstīm vai pievienošanās procesā 
esošām valstīm, kuras skārusi liela dabas 
katastrofa, un Fonda izmantošana būtu 
efektīvāk jāsasaista ar Civilās aizsardzības 
mehānisma darbību. 

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

Civilās aizsardzības pamatprincipam 
vajadzētu būt problēmu risināšanai pēc 
iespējas zemākā līmenī. Tomēr liela 
mēroga operāciju gadījumā 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 
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paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

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.

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar Savienības Civilās aizsardzības 
mehānismu (turpmāk ,,Mehānisms”) 
atbalsta, koordinē un papildina 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. Ar Savienības Civilās aizsardzības 
mehānismu (turpmāk „Mehānisms”) 
atbalsta, koordinē un papildina dalībvalstīs 
veiktās 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. 23

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aizsardzība, kas jānodrošina saskaņā ar 
Mehānismu, aptver galvenokārt cilvēku, kā 
arī vides un īpašuma, tostarp kultūras 
mantojuma, aizsardzību pret visām dabas 
un cilvēku izraisītām katastrofām, tostarp 
pret terora aktiem, tehnoloģiskām,
radioloģiskām vai vides avārijām, jūras
piesārņošanu un akūtām ārkārtas
situācijām veselības jomā, kas notiek 
Savienībā vai ārpus tās.

2. Aizsardzība, kas jānodrošina saskaņā ar 
Mehānismu, aptver galvenokārt cilvēku, kā 
arī vides un īpašuma, tostarp kultūras 
mantojuma, aizsardzību pret visām dabas 
un cilvēku izraisītām katastrofām, tostarp 
pret sekām, ko var izraisīt terora akti,
tehnoloģiskas, radioloģiskas vai vides
avārijas, jūras piesārņošana un akūtas
ārkārtas situācijas veselības jomā, kas 
notiek Savienībā vai ārpus tās.

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Mehānisms neatbrīvo dalībvalstis no 
atbildības aizsargāt to teritorijā cilvēkus, 
vidi un īpašumu pret katastrofām un 
nodrošināt savām civilās aizsardzības 
sistēmām pietiekamas spējas, lai tās varētu 
atbilstīgi rīkoties tāda apmēra un rakstura 
katastrofu gadījumā, ko var pamatoti 
sagaidīt un kam var sagatavoties.

5. Mehānisms neatbrīvo dalībvalstis no 
atbildības aizsargāt to teritorijā cilvēkus, 
vidi un īpašumu pret katastrofām un 
nodrošināt savām civilās aizsardzības 
sistēmām pietiekamas spējas un resursus, 
lai tās varētu atbilstīgi un konsekventi
rīkoties tāda apmēra un rakstura katastrofu 
gadījumā, ko var pamatoti sagaidīt un kam 
var sagatavoties.

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Mehānisms neatbrīvo dalībvalstis no 
atbildības aizsargāt to teritorijā cilvēkus, 
vidi un īpašumu pret katastrofām un 
nodrošināt savām civilās aizsardzības 
sistēmām pietiekamas spējas, lai tās varētu 
atbilstīgi rīkoties tāda apmēra un rakstura 
katastrofu gadījumā, ko var pamatoti 
sagaidīt un kam var sagatavoties.

5. Mehānisms neatbrīvo dalībvalstis no to 
galvenās atbildības aizsargāt to teritorijā 
cilvēkus, vidi un īpašumu pret katastrofām 
un nodrošināt savām civilās aizsardzības 
sistēmām pietiekamas spējas, lai tās varētu 
atbilstīgi rīkoties tāda apmēra un rakstura 
katastrofu gadījumā, ko var pamatoti 
sagaidīt un kam var sagatavoties.

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šo lēmumu nepiemēro darbībām, kuras 
veic saskaņā ar [Regulu (EK) 
Nr. 1717/2006; Regulu (EK) Nr. 1257/96; 
Regulu (EK) Nr. 1406/2002 [un Savienības 
tiesību aktiem par rīcības programmām 
veselības aizsardzības, iekšlietu un tieslietu 
jomā].

7. Šo lēmumu nepiemēro darbībām, kuras 
veic saskaņā ar [Regulu (EK) 
Nr. 1717/2006; Regulu (EK) Nr. 1257/96; 
Regulu (EK) Nr. 1406/2002 [un Savienības 
tiesību aktiem par rīcības programmām 
veselības aizsardzības, iekšlietu un tieslietu 
jomā] un citiem Savienības tiesību aktiem, 
kas neattiecas uz šo jomu.
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Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šajā lēmumā ņem vērā Savienības 
atsevišķu, attālāku un citu reģionu vai salu 
īpašās vajadzības katastrofas gadījumā.

3. Šajā lēmumā ņem vērā Savienības 
atsevišķu, attālāku, pārrobežu un citu 
reģionu vai salu īpašās vajadzības 
katastrofas gadījumā. Integrēta pieeja 
attiecībā uz katru jūras baseinu varētu 
izrādīties vajadzīga, lai nodrošinātu 
vislabāko iespējamo sinerģiju.

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panākt augsta līmeņa aizsardzību pret 
katastrofām, novēršot vai samazinot to 
sekas un sekmējot novēršanas kultūru;

(a) panākt augsta līmeņa aizsardzību pret 
katastrofām, novēršot vai samazinot to 
sekas, sekmējot novēršanas kultūru un 
uzlabojot sadarbību starp civilās 
aizsardzības un citiem kompetentajiem 
dienestiem;

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) panākumus, kas gūti, uzlabojot 
reaģēšanu uz katastrofām, un kurus nosaka 
pēc Mehānisma ietvaros veikto intervenču 
ātruma un koordinācijas pakāpes un pēc 
sniegtās palīdzības piemērotības 
salīdzinājumā ar vajadzībām uz vietas.

(c) panākumus, kas gūti, uzlabojot 
reaģēšanu uz katastrofām, un kurus nosaka 
pēc Mehānisma ietvaros veikto intervenču
un pakalpojumu ātruma un koordinācijas 
pakāpes un pēc sniegtās palīdzības 
piemērotības salīdzinājumā ar vajadzībām 
uz vietas.

Grozījums Nr. 30
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Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ,,liela mēroga katastrofa” ir jebkura 
situācija, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var 
nelabvēlīgi ietekmēt cilvēkus, vidi vai 
īpašumu un kas saskaņā ar Mehānismu var 
būt palīdzības lūguma iemesls;

2. „liela mēroga katastrofa” ir struktūras 
ziņā elementārs notikums, kas sava 
neierasti lielā apmēra dēļ jau ir 
apdraudējis dzīvības un īpašumu vai arī 
apdraudēs tuvākajā nākotnē, kura 
pārvarēšanai skartās dalībvalsts resursi ir 
nepietiekami un kas saskaņā ar Mehānismu 
var būt palīdzības lūguma iemesls;

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. ,,riska pārvaldības plāns” ir plānošanas 
instruments, ko dalībvalsts sagatavo, lai 
paredzētu riskus, aplēstu to sekas un 
izstrādātu, atlasītu un īstenotu pasākumus, 
kuru mērķis ir ekonomiski pamatoti 
samazināt riskus un to sekas, pielāgoties 
tiem un ierobežot tos, kā arī lai izveidotu 
ietvaru, ar ko kopējā vispārējā plānā 
integrē dažādas nozares vai konkrētus 
apdraudējumus aptverošus riska 
pārvaldības instrumentus;

9. „riska pārvaldības plāns” ir plānošanas 
instruments, ko dalībvalsts sagatavo, lai 
paredzētu riskus, aplēstu to sekas un 
izstrādātu, atlasītu un īstenotu ilgtspējīgus
pasākumus, kuru mērķis ir ekonomiski 
pamatoti samazināt riskus un to sekas, 
pielāgoties tiem un ierobežot tos, kā arī lai 
izveidotu ietvaru, ar ko kopējā vispārējā 
plānā integrē dažādas nozares vai 
konkrētus apdraudējumus aptverošus riska 
pārvaldības instrumentus;

Grozījums Nr. 32

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veic pasākumus, lai uzlabotu zināšanu 
bāzi par katastrofu riskiem un sekmētu 
zināšanu, paraugprakses un informācijas 
apmaiņu;

(a) veic pasākumus, lai uzlabotu zināšanu 
bāzi par katastrofu riskiem un sekmētu
sadarbību, kā arī zināšanu, paraugprakses 
un informācijas apmaiņu;
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Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veic pasākumus, lai uzlabotu zināšanu 
bāzi par katastrofu riskiem un sekmētu 
zināšanu, paraugprakses un informācijas 
apmaiņu;

(a) veic pasākumus, lai uzlabotu zināšanu 
bāzi par katastrofu riskiem un sekmētu 
zināšanu, paraugprakses un informācijas 
apmaiņu gan Eiropas līmenī, gan 
dalībvalstu starpā tādu makroreģionu vai 
apakšreģionu līmenī, kuriem ir līdzīgi 
katastrofu riski;

Grozījums Nr. 34

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicina un atbalsta riska pārvaldības 
plānu (tostarp vadlīniju par to saturu) 
izstrādi un īstenošanu dalībvalstīs un 
vajadzības gadījumā nodrošina atbilstošus 
stimulus;

(d) veicina un atbalsta riska pārvaldības 
plānu (tostarp vadlīniju par to saturu) 
izstrādi, saskaņošanu dalībvalstu starpā
un īstenošanu dalībvalstīs un vajadzības 
gadījumā nodrošina atbilstošus stimulus;

Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicina un atbalsta riska pārvaldības 
plānu (tostarp vadlīniju par to saturu) 
izstrādi un īstenošanu dalībvalstīs un 
vajadzības gadījumā nodrošina atbilstošus 
stimulus;

(d) veicina un atbalsta riska pārvaldības 
plānu (tostarp vadlīniju par to saturu) 
izstrādi un īstenošanu dalībvalstīs, lai 
uzlabotu to saskaņotību un salīdzināmību, 
un vajadzības gadījumā nodrošina 
atbilstošus stimulus;

Grozījums Nr. 36
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Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) uzlabo informētību par riska novēršanas 
svarīgumu un atbalsta dalībvalstis 
sabiedrības informēšanas, izglītības un 
izpratnes veicināšanas jomā;

(e) uzlabo informētību par riska novēršanas 
svarīgumu un atbalsta dalībvalstis un 
reģionālās un vietējās iestādes sabiedrības 
informēšanas, izglītības un izpratnes 
veicināšanas jomā;

Grozījums Nr. 37

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) uzlabo informētību par riska novēršanas 
svarīgumu un atbalsta dalībvalstis 
sabiedrības informēšanas, izglītības un 
izpratnes veicināšanas jomā;

(e) uzlabo informētību par riska novēršanas 
svarīgumu un atbalsta dalībvalstis 
sabiedrības informēšanas, izglītības un
jutīguma un izpratnes veicināšanas jomā;

Grozījums Nr. 38

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts – fa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f a) veicina Savienības līdzekļu 
izmantošanu ilgtspējīgai katastrofu 
novēršanai un mudina dalībvalstis un 
reģionus izmantot iespējas saņemt šo 
finansējumu;

Grozījums Nr. 39

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ga) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) ņem vērā reģionu īpašo 
neaizsargātību saskaņā ar Līguma 



PE494.684v02-00 20/27 AD\914911LV.doc

LV

349. pantu.

Grozījums Nr. 40

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību 
Mehānisma ietvaros, dalībvalstis paziņo 
Komisijai savus riska pārvaldības plānus.

1. Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību 
Mehānisma ietvaros, dalībvalstis pēc 
konsultēšanās ar savām kompetentajām 
iestādēm, tostarp ar reģionālajām un 
vietējām iestādēm, paziņo Komisijai savus 
riska pārvaldības plānus. Galveno uzsvaru 
liek uz palīdzību, kas sniedzama 
attālākiem, salu, pārrobežu un kalnu 
reģioniem, kuriem bieži vien trūkst 
piemērotu resursu, lai ātri reaģētu uz 
katastrofām.

Grozījums Nr. 41

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 veiktajos riska novērtējumos 
analizētos dabas un cilvēka izraisīto 
katastrofu riskus un citus attiecīgos valsts 
līmeņa vai attiecīga vietējā līmeņa riskus, 
un tie atbilst citiem attiecīgajiem
dalībvalsts plāniem.

Grozījums Nr. 42

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Riska pārvaldības plānos ņem vērā 
dalībvalstī veiktos riska novērtējumus un 

2. Riska pārvaldības plānos ņem vērā 
dalībvalstī veiktos riska novērtējumus un 



AD\914911LV.doc 21/27 PE494.684v02-00

LV

citus attiecīgos riska novērtējumus, un tie 
atbilst citiem attiecīgajiem plāniem, kas ir 
spēkā minētajā dalībvalstī.

citus attiecīgos riska novērtējumus, un tie 
atbilst citiem attiecīgajiem plāniem, kas ir 
spēkā minētajā dalībvalstī. Dalībvalstīm 
jāizstrādā stratēģija riska pārvaldības 
plānošanas darba koordinēšanai 
pārrobežu reģionos. 

Grozījums Nr. 43

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2016. gada 
beigām nodrošina, ka to riska pārvaldības 
plāni ir pabeigti un paziņoti Komisijai 
visjaunākajā šo plānu redakcijā.

svītrots

Grozījums Nr. 44

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izveido un vada Ārkārtas reaģēšanas 
centru (ERC), kas nodrošina operatīvās 
spējas 24 stundas diennaktī un kalpo 
dalībvalstīm un Komisijai Mehānisma 
vajadzībām;

a) sadarbībā ar esošajiem valsts un 
reģionālajiem dienestiem izveido un vada 
Ārkārtas reaģēšanas centru (ERC), kas 
nodrošina operatīvās spējas 24 stundas 
diennaktī un kalpo dalībvalstīm un 
Komisijai Mehānisma vajadzībām;

Grozījums Nr. 45

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sniedz savu ieguldījumu katastrofu 
atklāšanas, agrīnās brīdināšanas un 
trauksmes sistēmu izstrādē, lai nodrošinātu 
ātru reaģēšanu un veicināto šo sistēmu 
savstarpējo saistību un saistību ar ERC un 

(c) sniedz savu ieguldījumu katastrofu 
atklāšanas, agrīnās brīdināšanas un 
trauksmes sistēmu izstrādē un trauksmes 
kodu standartizācijā, lai nodrošinātu ātru 
reaģēšanu un veicināto šo sistēmu 
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CECIS. Minētās sistēmas ņem vērā esošos 
un turpmākos informācijas, uzraudzības un 
atklāšanas avotus un sistēmas un balstās uz 
tiem;

savstarpējo saistību un saistību ar ERC un 
CECIS. Minētās sistēmas ņem vērā esošos 
un turpmākos informācijas, uzraudzības un 
atklāšanas avotus un sistēmas un balstās uz 
tiem;

Grozījums Nr. 46

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

par to, lai novērtētu vajadzības tajā valstī, 
kas lūdz palīdzību,

par to, lai novērtētu vajadzības tajā valstī
vai reģionā, kas lūdz palīdzību,

Grozījums Nr. 47

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

par to, lai vajadzības gadījumā atvieglinātu 
ārkārtas palīdzības operāciju koordināciju 
uz vietas un, ja tas ir vajadzīgs un 
atbilstīgs, lai uzturētu sakarus ar tās valsts 
kompetentajām iestādēm, kura lūdz 
palīdzību,

par to, lai vajadzības gadījumā atvieglinātu 
ārkārtas palīdzības operāciju koordināciju 
uz vietas un, ja tas ir vajadzīgs un 
atbilstīgs, lai uzturētu sakarus ar tās valsts 
kompetentajām valsts vai reģionālajām
iestādēm, kura lūdz palīdzību,

Grozījums Nr. 48

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) rada un uztur spēju sniegt loģistikas 
atbalstu un palīdzību ekspertu vienībām, 
moduļiem un citiem saskaņā ar Mehānismu 
izmantotajiem reaģēšanas resursiem, kā arī 
citiem dalībniekiem, kas darbojas uz 
vietas;

(e) rada un uztur spēju sniegt loģistikas 
atbalstu un palīdzību ekspertu vienībām, 
moduļiem un citiem saskaņā ar Mehānismu 
izmantotajiem reaģēšanas resursiem, kā arī 
citiem dalībniekiem, kas darbojas uz vietas, 
un brīvprātīgo grupām izolētās vai 
nepieejamās vietās;
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Grozījums Nr. 49

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dalībvalstis nosaka un apzina 
svarīgākos esošos resursus, kurus varētu 
izmantot, lai saskaņā ar Mehānismu 
reaģētu uz minētajiem scenārijiem, un 
informē Komisiju par to;

(b) dalībvalstis sadarbībā ar saviem 
reģioniem nosaka un apzina svarīgākos 
esošos resursus, kurus varētu izmantot, lai 
saskaņā ar Mehānismu reaģētu uz 
minētajiem scenārijiem, un informē 
Komisiju par to;

Grozījums Nr. 50

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, Komisija un dalībvalstis 
nosaka un nodrošina sinerģiju starp 
praktisko palīdzību un Savienības un 
dalībvalstu sniegto humānās palīdzības 
finansējumu, un garantē attālāko reģionu 
iekļaušanu gadījumos, kad šādi plāni 
attiecas uz to teritoriju.

Grozījums Nr. 51

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Resursu izmantošanas gadījumā tie 
paliek dalībvalstu pakļautībā. Komisija ar 
ERC starpniecību nodrošina dažādo 
resursu koordināciju. Ja resursus 
neizmanto operācijās saskaņā ar 
Mehānismu, tie ir pieejami izmantošanai 

7. Reaģēšanas resursi, kurus dalībvalstis 
dara pieejamus Eiropas ārkārtas 
reaģēšanās spējām, vienmēr paliek
pieejami izmantošanai dalībvalstu 
vajadzībām.
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dalībvalstu nolūkos.

Grozījums Nr. 52

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) palīdzot dalībvalstīm uzlabot piekļuvi 
reģionos, kuri pakļauti lielākam ārkārtas 
situāciju riskam.

Grozījums Nr. 53

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
vietējā un reģionālā līmenī 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;

Grozījums Nr. 54

Lēmuma priekšlikums
13. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts
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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 Savienības teritorijā un ārpus 
tās veiktajās intervencēs, praktiskajās 
nodarbībās un apmācībā (tostarp saistībā ar 
attiecīgajiem novēršanas, sagatavotības un 
reaģēšanas aspektiem), izplata šīs atziņas 
un vajadzības gadījumā tās īsteno;

Grozījums Nr. 55

Lēmuma priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šā lēmuma īstenošanai paredzētā finanšu 
atsauces summa 2014.–2020. gada 
laikposmā ir EUR 400 000 000 pašreizējās 
cenās.

Grozījums Nr. 56

Lēmuma priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šā lēmuma īstenošanai paredzētā finanšu 
atsauces summa 2014.–2020. gada 
laikposmā ir EUR 513 000 000 pašreizējās 
cenās. Šīs summas ietvaros budžeta 
līdzekļus operācijām ES teritorijā un 
ārpus tās paredz/nosaka atbilstoši 
vajadzībām.

Grozījums Nr. 57

Lēmuma priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 200 000 000 pašreizējās cenās 
finansē no finanšu shēmas 3. izdevumu 
kategorijas ,,Drošība un pilsoniskums” un 
EUR 200 000 000 pašreizējās cenās – no 
4. izdevumu kategorijas ,,Globālā Eiropa”.

Grozījums Nr. 58

Lēmuma priekšlikums
20. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) sabiedrības informēšana, izglītošana un 
izpratnes veicināšana, kā arī saistītas 
informācijas izplatīšanas pasākumi, lai 
mazinātu katastrofu ietekmi uz Savienības 
iedzīvotājiem un palīdzētu viņiem sevi 
efektīvāk aizsargāt;

(d) sabiedrības informēšana, izglītošana un 
izpratnes veicināšana, kā arī saistītas 
informācijas izplatīšanas pasākumi, lai 
mazinātu katastrofu ietekmi uz Savienības 
iedzīvotājiem un palīdzētu viņiem sevi 
efektīvāk un ilgtspējīgā veidā aizsargāt;

Grozījums Nr. 59

Lēmuma priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, kas saņem finansiālu palīdzību 
saskaņā ar šo lēmumu, nevar saņemt 
palīdzību no citiem Savienības finanšu 
instrumentiem.

Darbības, kas saņem finansiālu palīdzību 
saskaņā ar šo lēmumu, nevar saņemt 
palīdzību no citiem Savienības finanšu 
instrumentiem, izņemot glābšanas 
operācijas attālākos reģionos vai reģionos 
ar ģeogrāfiskiem vai demogrāfiskiem 
ierobežojumiem, piemēram, salu, kalnu 
vai reti apdzīvotos reģionos.
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