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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes 
Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu
(COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0522),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 175. panta 
3. daļu un 212. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 
priekšlikumu (C7-0231),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu 
(A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

PRIEKŠVĒSTURE

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF) tika izveidots, lai reaģētu uz dabas katastrofām 
un solidarizētos ar Eiropas skartajiem reģioniem. Fonds tika radīts pēc tam, kad centrālajā 
Eiropā 2002. gadā tika piedzīvoti vairākkārtēji plūdi. Tas subsidē dalībvalstis un 
kandidātvalstis, kurus skārusi dabas katastrofa.
Līdzšinējās šā instrumenta pamatīpašības ir uzskaitītas tālāk.
 “Dabas katastrofas” gadījumā ir tikai viens atbilstības kritērijs –  kaitējums, kas 

pārsniedz katras konkrētās valsts slieksni. 
 Fonds vai iejaukties arī mazāka mēroga notikumos, proti, „reģionālās katastrofās”, kuru 

laikā tiek skarta lielākā daļa kāda reģiona iedzīvotāju, un tad, ja tiek uzskatīts, ka 
katastrofai būs nopietnas un ilgstošas sekas šā reģiona ekonomiskajā stabilitātē un 
cilvēku dzīves apstākļos.

 Finansējums tiek saņemts ar viena maksājuma veidā. Netiek veikta plānošana un nav 
nepieciešams līdzfinansējums. 

 Ja rodas papildu līdzekļi ārpus ES budžeta, Komisija vienpusīgi nedrīkst lemt par 
finanšu palīdzību. Ja tiek uzskatīts, ka pieteikums atbilst prasībām, budžeta 
lēmējinstitūcija (Padome un Eiropas Parlaments) ierosina mobilizēt Fondu. 

ESSF mērķis ir nodrošināt papildus līdzekļus dalībvalstu publisko izdevumu veikšanai, lai 
finansētu publisku varas iestāžu īstenotas svarīgas ārkārtas operācijas, piemēram:
 svarīgu infrastruktūru atjaunošanu, piemēram, enerģijas, ūdens, transporta, telesakaru, 

veselības aizsardzības un izglītības jomā;
 iedzīvotāju pagaidu izmitināšanu un ārkārtas dienestu izmaksas cilvēku tūlītējo 

vajadzību apmierināšanai;
 profilaktisku infrastruktūru, piemēram, dambju un aizsprostu nodrošināšanu;
 pasākumus kultūras mantojuma aizsardzībai;
 operāciju tīrību.
Privātus zaudējumus, piemēram, privātīpašuma zaudējumus vai ieņēmumu zaudēšanu arī 
lauksaimniecībā, uzskata par apdrošināmiem zaudējumiem, tādēļ tiek nav ietverti.
Skarto valstu valsts iestādes var iesniegt Komisijai pieteikumu 10 nedēļu laikā pēc pirmo 
zaudējumu parādīšanās. Vēlāk Komisija novērtē pieteikumu un izlemj, vai Fondu ir 
jāmobilizē, nosakot pienācīgu atbalsta apjomu, un ierosina minēto apjomu budžeta 
lēmējinstitūcijai.  Palīdzība tiks iemaksāta viena vienīga maksājuma veidā pēc tam, kad ar 
saņēmējvalsti tiks parakstīts īstenošanas nolīgums. 
Fonds kopš 2002. gada ir piešķīris palīdzību 52 katastrofu seku likvidēšanai, palīdzot novērst 
sekas dažādiem postošiem notikumiem, piemēram, plūdiem, meža ugunsgrēkiem, 
zemestrīcēm, vētrām un sausumam. Līdz šim atbalstu ir saņēmušas jau 23 Eiropas valstis, 
piešķirtajiem līdzekļiem sasniedzot EUR 3,2 miljardus. 

SPĒKĀ ESOŠO TIESĪBU AKTU GROZĪŠANAS IEMESLI 

Kopš Fonda izveides, ir acīmredzama nepieciešamība veikt izmaiņas, lai apmierinātu to 
katastrofu skarto valstu un reģionu cerības, kuras sagaida ES palīdzību. Kaut gan instruments 
principā atbilst saviem mērķiem, tiek uzskatīts, ka šī atbilstība nav pienācīgi efektīva, kas ir 
uzskatāmi pamanāms, piemēram, pārāk sarežģītos vai neskaidros kritērijos šā Fonda 
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palīdzības iegūšanai.
Palīdzības piešķiršanas procedūra ir ļoti ilga, jo parasti subsīdiju iemaksa notiek aptuveni 
gadu pēc katastrofas.
Lai gan instruments ir darbojies labi attiecībā uz lielām dabas katastrofām, divas trešdaļas 
saņemto pieteikumu bija par tā sauktajām reģionālajām katastrofām, kuru zaudējumi 
nesasniedza noteikto slieksni. Liela daļa šo pieteikumu neatbilst kritērijiem un tiek noraidīti, 
zaudējot laiku, līdzekļus un cerības.
Tādēļ, lai Solidaritātes fonds varētu būt efektīvāks un pamanāmāks, ir jāpanāk procedūras 
uzlabošana un vienkāršošana, jāievieš avansa maksājumi un jāprecizē konkrēti noteikumi, lai 
palīdzību varētu iemaksāt ātrāk, nekā tas ir iespējams šobrīd.

EIROPAS KOMISIJAS JAUNAIS TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMS 

Komisijas ierosinātos pamata grozījumus var rezumēt šādi:
- Solidaritātes fonda piemērošanas jomas precizēšana, attiecinot to uz dabas katastrofām 
un iekļaujot arī sausuma periodus;
- skaidrāku atbilstības noteikumu pieņemšana reģionālām katastrofām, nosakot tādu 
vienotu zaudējumu slieksni palīdzības saņemšanai, kas ir līdzvērtīgs 1,5% reģionālā
iekšzemes kopprodukta (IKP);
- pirmo reizi tiek ieviesta iespēja maksāt avansa maksājumus –– 10 % apmērā no 
paredzētā ieguldījuma, maksimālo apjomu nosakot EUR 30 miljonu apmērā;
- īsāka administratīvā procedūra palīdzības izmaksāšanai, apvienojot abas fāzes, proti, 
apstiprinājumu un īstenošanu vienā nolīgumā;
- pasākumu ieviešana katastrofu riska novēršanas stratēģiju veicināšanai ––prasības 
ziņojumu iesniegšanai un iespējamie nosacījumi palīdzības sniegšanai.
Piemērošanas joma joprojām ir tikai dabas katastrofas, kas notiek dalībvalstīs un valstīs, kuras 
risina pievienošanās sarunas ar Savienību. Valstu rīcībā ir desmit nedēļas kopš katastrofas 
pirmās dienas, lai iesniegtu savus pieteikumus. Zaudējumu slieksnis, kas nepieciešams fonda 
palīdzības iegūšanai, paliek tas pats (0,6 % no tās nacionālā kopienākuma (NKI) vai 
EUR 3 miljoni), līdzīgi kā to operāciju veidi, kam vai piemērot palīdzību. Palīdzības 
īstenošana, tostarp projektu izvēle, revīzija un kontrole, ir saņēmējvalsts atbildība. Grozījumi 
nemaina paredzamo izdevumu līmeni.
ESSF finansējums tiek piešķirts ārpus ES budžeta, ar budžeta grozījumu palīdzību. Tā tiek 
izveidots nolīgums iestāžu starpā. Katru subsīdiju piešķir atsevišķi ar Komisijas priekšlikumu, 
un to apstiprina Eiropas Parlaments un dalībvalstis. Pastāv juridiski obligātais laika 
minimums, kas ir jāievēro (vismaz 8–10 nedēļas), lai pieņemtu budžeta grozījumu.

REFERENTES SECINĀJUMI 

ESSF iemieso skaidru solidaritātes izpausmi, lai palīdzētu Eiropas reģioniem un tām valstīm, 
kurām šī palīdzība ir visvairāk nepieciešama. Eiropas Komisijas priekšlikuma ir iekļauti 
daudzi no Eiropas Parlamenta 2012. gada decembra ziņojuma priekšlikumiem, un 
priekšlikums padarīs Solidaritātes fondu ātrāku, skaidrāku un vieglāk izmantojamu. Tāpat tas 
mudinās valstis pastiprināt centienus katastrofu novēršanā un pārvarēšanā. 
Jaunais tiesību akta priekšlikums vienkāršo esošās normas, lai palīdzību var izmaksāt ātrāk. 
Ar plāniem tiek pirmo reizi paredzēta iespēja maksājumus saņemt avansā. Plānos ir skaidrāk 
noteikts kurš un kas ir tiesīgs saņemt atbalstu, jo īpaši attiecībā uz reģionālam katastrofām. 
Turklāt reforma mudina dalībvalstis savā darba kārtībā iekļaut katastrofu novēršanas un risku 
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vadības stratēģijas. Fonda principi nemainās, tāpat kā tā finansēšanas forma, proti, ārpus ES 
budžeta.
Ir jāatceras, ka šis Eiropas instruments ir viens no tiem, kas Eiropas iedzīvotājiem dod 
vislielāko gandarījumu, ka nekad nav apstrīdēta pati tā pastāvēšana, bet gan tā elastības 
trūkums un lēnums, ko arī cenšas novērst.
Tāpat ir jāatzīst un jāpieņem tas, ka saskaņā pārrunāto sarunās par 2014.–2020. gada 
daudzgadu budžetu, krīzes rezultātā dalībvalstis un Savienība saskārās ar lielām grūtībām 
izdevumu līmeņa palielināšanā gan Eiropas, gan valstu mērogā. Tas nozīmē, ka attiecībā uz 
budžeta izdevumiem līdzekļu palielināšana šim solidaritātes fondam atbilstīgi tā piemērošanas 
jomai visā visumā tika uzskatīta par neatliekamu. Tomēr ir grūti pieņemt tā samazinājumu par 
50 % (no EUR 1000 miljoniem gadā 2007.–2013. gada laikposmā uz EUR 500 miljoniem, 
sākot no 2014. gada) laikā, kad pēdējos gados diemžēl ir ievērojami pieaudzis gan dabas 
katastrofu skaits, gan to smagums, un nav sagaidāms, ka tās samazināsies klimata pārmaiņu 
vai profilakses darbību un prasību rezultātā.
Jaunajā Līgumā par Eiropas Savienības darbību tiek norādīta Savienības un tās dalībvalstu 
atbildība, ES teritorijā likvidējot dabas katastrofu sekas un novēršot terora aktus, un tas, ka ES 
ir jāpiešķir pietiekami līdzekļi, lai attiecīgā gadījumā palīdzētu saviem iedzīvotajiem.
ES nedrīkst būt tikai kopējais tirgus, tai ir jācenšas būt kam vairāk, tai jābūt kopīgam liktenim 
un jāspēj to pierādīt visgrūtākajos dzīves brīžos. Solidaritātes fonds nedrīkst būt tikai 
administratīvu un birokrātisku noteikumu kopuma piemērošana, bet tam ir jāpielāgojas, lai 
padarītu pamanāmāku Savienības rīcību savu iedzīvotāju labā, uzlabojot tās reaģēšanas spēju, 
jo īpaši tad, ka notiek katastrofa, kura tieši ietekmē iedzīvotājus. Paradoksālā kārtā Savienība 
ir pamanāmāka un apveltīta ar lielākiem finanšu līdzekļiem, lai cīnītos ar katastrofām vai 
humanitārām krīzēm ārpus tās teritorijas, nevis tās iekšienē –– tā ir lielākais humānās 
palīdzības un attīstības palīdzības līdzekļu devējs pasaulē un tādēļ dažkārt tās iedzīvotājiem ir 
ļoti grūti saprast, ka Savienība nespēj reaģēt uz tādiem traģiskiem notikumiem, kuriem kaut 
arī ir salīdzinoši mazāks mērogs nekā notikumiem trešās valstīs, tomēr ir tieša ietekme uz 
iedzīvotājiem Savienības teritorijā.
Neraugoties uz iepriekš minēto un to, ka pastāv neliela vilšanās par ierosinātās reformas 
ierobežoto raksturu, nevar noliegt piedāvāto grozījumu nozīmi, jo to mērķis ir uzlabot un 
padarīt elastīgāku šā instrumenta darbību, kas, protams, padarīs to lietderīgāku un efektīgāku. 
Nesen pieņemtais ES budžets nākamiem septiņiem gadiem kopumā ir piedzīvojis 
samazinājumus reālā izteiksmē, un, šķiet, neviens negaidīja, ja ESSF tiks reformēts saskaņā ar 
pagājušajā gadā iesniegtajā Komisijas paziņojumā izklāstīto reformu, taču ir jānorāda, ka 
2005. gadā netika izmantota ievērojama iespēja, lai šo instrumentu pārveidotu tādu Eiropas 
rīku, kas censtos būt par visredzamāko, noteiktāko un svarīgāko Eiropas solidaritātes 
izpausmi pret saviem iedzīvotājiem laikā, kad viņus skar sarežģīta situācija.
Visi Komisijas reformas priekšlikumā iekļautie kritēriji vienkāršos un atvieglos dalībvalstu 
pieteikuma analīzi un sagatavošanu Fonda palīdzības saņemšanai un noteikti lielākā mērā 
atvieglos pieteikumu izskatīšanu Komisijā, acīmredzami samazinot saņemto pieteikumu 
skaitu. Visgrūtāk man ir piekrist Eiropas Komisijai, ka vienlaikus ar palīdzības pieteikumu 
samazināšanos kļūs mazāks arī vilšanās apjoms vai samazināsies neapmierināto iedzīvotāju 
skaits, jo netiks atteikts lūgums pēc palīdzības. Taču tas notiks tikai tādēļ, ka nebūs iespējas 
iesniegt pieteikumus. Netiks iesniegti tik daudzi pieteikumi un tādēļ nebūs arī tik daudz 
atteikumu, taču netiks sniegts vairāk arī palīdzības.
Jaunais likumdošanas priekšlikums joprojām nerada iespēju palīdzēt iedzīvotājiem, kuri 
nokļuvuši sarežģītā un traģiskā situācijā, un tiem, kas, kļūstot par katastrofas upuriem, cer uz 
solidaritāti saistībā ar savu piederību Savienībai. Taču, kaut gan nav iespējams apstiprināt 
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ekonomiski dāsnāku instrumentu, ir jādod piekrišana ierosinātajiem grozījumiem, jo uzlabo šā 
nozīmīgā solidaritātes instrumenta elastīgumu, attiecīgi palielinot tā lietderību un efektivitāti.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Kaut gan pamatā Fonds attiecas tikai 
dabas katastrofām, Savienības rīcībā ir 
jābūt pamatīgam un elastīgam 
instrumentam, kas ļautu tai dot 
nepārprotamu politisku signālu 
iedzīvotājiem, kuri saskaras ar nopietnām 
ārkārtas situācijām.

Or. es

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) “Liela dabas katastrofa” Regulas (EK)
Nr. 2012/2002 nozīmē būtu jādefinē kā 
katastrofa, kuras izraisītie tiešie zaudējumi 
finansiālā izteiksmē pārsniedz noteikto 
robežvērtību, un būtu jāizsaka atsauces 
gada cenās vai kā procentuāla vērtība no 
attiecīgās valsts nacionālā kopienākuma 
(NKI).

(8) “Liela dabas katastrofa” būtu jādefinē 
kā katastrofa, kura izraisa ievērojamus 
zaudējumus un/vai ievērojamas izmaiņas 
parastajos dzīves apstākļos kādā 
konkrētajā ģeogrāfiskajā zonā un kuru 
izraisa vai nu dabas parādība, vai cilvēku 
netīšas rīcības katastrofālas sekas, un 
kurai nepieciešama valsts un citu 
humānās palīdzības struktūru vai sociālo 
dienestu uzmanība.

Or. es

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Fonds būtu jāmobilizē, kad 
ievērojamas dabas katastrofas izraisītie 
tiešie zaudējumi finansiālā izteiksmē 
pārsniedz noteikto robežvērtību, un būtu 
jāizsaka atsauces gada cenās vai kā 
procentuāla vērtība no attiecīgās valsts 
nacionālā kopienākuma (NKI).

Or. es

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai labāk tiktu ņemtas vērā tādu būtisku 
katastrofu īpašās iezīmes, kuru radīto 
zaudējumu apmērs nesasniedz minimālo 
robežvērtību Fonda atbalsta saņemšanai, 
būtu jānosaka kritēriji, kas piemērojami 
reģionālu katastrofu gadījumā, 
pamatojoties uz zaudējumiem, kurus var 
aprēķināt, atsaucoties uz reģionālo 
iekšzemes kopproduktu (IKP). Kritēriji 
būtu jānosaka skaidri un vienkārši, lai 
samazinātu Regulas (EK) Nr. 2012/2002 
prasībām neatbilstīgu pieteikumu 
iesniegšanas iespējamību.

(9) Lai labāk tiktu ņemtas vērā tādu būtisku 
katastrofu īpašās iezīmes, kuru radīto 
zaudējumu apmērs nesasniedz minimālo 
robežvērtību Fonda atbalsta saņemšanai, 
būtu jānosaka kritēriji, kas piemērojami 
reģionālu katastrofu gadījumā, 
pamatojoties uz zaudējumiem, kurus var 
aprēķināt, atsaucoties uz reģionālo 
iekšzemes kopproduktu (IKP), un kurus 
attiecīgā gadījumā novērtē ar kādu no 
rādītājiem, kas patiesi atspoguļo skartās 
teritorijas reālo situāciju. Kritēriji būtu 
jānosaka skaidri un vienkārši, lai 
samazinātu Regulas (EK) Nr. 2012/2002 
prasībām neatbilstīgu pieteikumu 
iesniegšanas iespējamību.

Or. es

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
13. apsvērums



PE524.730v01-00 12/19 PR\1012012LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu arī jānorāda, ka attiecīgo 
pasākumu izdevumos nevajadzētu iekļaut 
tehniskās palīdzības izmaksas.

(13) Būtu arī jānorāda, ka pamatā attiecīgo 
pasākumu izdevumos nevajadzētu iekļaut 
tehniskās palīdzības izmaksas.

Or. es

Pamatojums

Ārējā tehniskā palīdzība bieži ir nepieciešama konkrētiem reģioniem, lai cīnītos ar 
katastrofas sekām un veiktu skarto zonu atjaunošanu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Noteikta veida dabas katastrofas, 
piemēram, sausums, veidojas ilgākā 
periodā pirms to katastrofālo seku rašanās. 
Būtu jāparedz īpašs noteikums, kas atļautu 
izmantot Fonda līdzekļus arī šādos 
gadījumos.

(15) Noteikta veida dabas katastrofas, 
kuras ir saistītas ar klimata pārmaiņām, 
piemēram, sausums, kas veidojas ilgākā 
periodā pirms to katastrofālo seku rašanās, 
vai sals, kurš rada katastrofas sekas tikai 
pēc noteikta laikposma, būtu jāparedz 
iespēja saņemt Fonda palīdzību. Būtu 
jāparedz īpašs noteikums, kas atļautu 
izmantot Fonda līdzekļus arī šādos 
gadījumos.

Or. es

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 2012/2002
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šajā regulā “reģionāla dabas katastrofa” 
ir jebkura dabas katastrofa, kuras dēļ 

3. Šajā regulā “reģionāla dabas katastrofa” 
ir jebkura dabas katastrofa, kuras dēļ 
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dalībvalsts vai valsts, kas ar Savienību 
risina pievienošanās sarunas, NUTS 2 
līmeņa reģionā tiešie zaudējumi pārsniedz 
1,5 % no reģiona iekšzemes kopprodukta 
(IKP). Ja katastrofa skar vairākus NUTS 2 
līmeņa reģionus, robežvērtību piemēro šo 
reģionu vidējam svērtajam IKP.

dalībvalsts vai valsts, kas ar Savienību 
risina pievienošanās sarunas, NUTS 2 
līmeņa reģionā vai dažādos kaimiņos 
esošos NUTS 3 līmeņa reģionos, kas kopā 
veido teritoriju, kas atbilst NUTS 2 līmeņa 
minimālajiem kritērijiem, tiešie zaudējumi 
pārsniedz 1,5 % no reģiona iekšzemes 
kopprodukta (IKP); konkrētos gadījumos 
var veikt IKP kritērija novērtējumu ar 
kādu no rādītājiem, kas patiesi atspoguļo 
skartās teritorijas reālo sociālekonomisko 
situāciju pirms un pēc katastrofas, kā tas 
paredzēts Kopīgo noteikumu regulā. Ja 
katastrofa skar vairākus reģionus, kuri ir 
tiesīgi pieprasīt Fonda palīdzību un kuri 
atbilst NUTS 2 līmenim vai kuri atbilst 
NUTS 3 līmenim un veido teritoriju, kas 
ir līdzvērtīga NUTS 2 līmenim, 
robežvērtību piemēro šo reģionu vidējam 
svērtajam IKP.

Or. es

Pamatojums

Tik augsts slieksnis neatbilst iedzīvotāju cerībām un tādēļ katastrofas upuru ciešanas netiks 
novērstas, ES neizrādot iejūtību pret saviem iedzīvotājiem. Turklāt tā kā aizvien biežāk 
katastrofas notiek zonās, kas atšķiras no NUTS 2 līmeņa zonām, ja, definējot reģionālu dabas 
katastrofu, tiek ņemti vērā tikai NUTS 2 līmeņa reģioni, pastāv neobjektivitātes risks. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 2012/2002
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Īpašu uzmanību pievērš attāliem vai 
izolētiem reģioniem, tādiem kā salas un 
attālākie reģioni, kas definēti LESD 
349. pantā. Komisija ar vislielāko rūpību 
izskata pieteikumus, ko tai iesniedz 
saskaņā ar šo pantu.

Or. es
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Pamatojums

Izolētiem un attāliem reģioniem ir vēl grūtāk cīnīties ar dabas katastrofu sekām, tādēļ ir 
svarīgi, ka šīm zonām tiek pievērsta īpaša uzmanība.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2012/2002
3. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Atjaunošana darba kārtībā” 
a) apakšpunkta nolūkā ir atjaunošana 
tādā veidā, lai palielinātos izturība pret 
dabas katastrofām, tostarp to 
infrastruktūras projektu pārvietošana, 
kuri acīmredzami ir vietā, kuru no jauna 
nākotnē varētu apdraudēt dabas 
katastrofa.

Or. es

Pamatojums

Infrastruktūras projektus, piemēram, galvenos autoceļus, ir jāpārceļ, ņemot vērā jaunākās 
atziņas par nepieciešamajiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu aizsardzību pret 
katastrofām. Turklāt bojāto infrastruktūras daļu, piemēram, tiltu, atjaunošanai ir 
nepieciešami ieguldījumi, lai novērstu risku piedzīvot jaunas dabas katastrofas izraisītus 
postījumus. Nepietiek tikai  atjaunot šo infrastruktūru darbību.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2012/2002
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar maksājumiem no Fonda finansē tikai 
tādus pasākumus, kas paredzēti 
neapdrošināmu postījumu likvidēšanai, un 
tie ir atgūstami, ja par veiktajiem 
remontdarbiem vēlāk samaksā trešā 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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persona saskaņā ar 8. panta 3. punktu.

Or. es

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2012/2002
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Fonda atbalstu nevar piešķirt tehniskās 
palīdzības pasākumiem, tostarp 
pārvaldībai, uzraudzībai, informēšanai un 
saziņai, sūdzību izskatīšanai, kontrolei un 
revīzijai.

5. Fonda atbalstu nevar piešķirt tehniskās 
palīdzības pasākumiem, tostarp 
pārvaldībai, uzraudzībai, informēšanai un 
saziņai, sūdzību izskatīšanai, kontrolei un 
revīzijai, izņemot gadījumus, kad tas ir 
nepieciešams katastrofas skarto zonu 
rehabilitācijas operāciju veikšanai. Ārējai 
tehniskai palīdzībai paredzētā procentuālā 
daļa nepārsniedz 2 % no Fonda kopējā 
ieguldījuma.

Or. es

Pamatojums

Ārējā tehniskā palīdzība bieži ir nepieciešama konkrētiem reģioniem, lai cīnītos ar 
katastrofas sekām un veiktu skarto zonu atjaunošanu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2012/2002
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iespējami drīz un ne vēlāk kā desmit
nedēļas no dienas, kad dabas katastrofas 
dēļ radušies pirmie zaudējumi, attiecīgā 
valsts var iesniegt Komisijai pieteikumu 
Fonda atbalsta saņemšanai, kurā sniegta 

1. Iespējami drīz un ne vēlāk kā 
piecpadsmit nedēļas no dienas, kad dabas 
katastrofas dēļ radušies pirmie zaudējumi, 
attiecīgā valsts var iesniegt Komisijai 
pieteikumu Fonda atbalsta saņemšanai, 
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visa pieejamā informācija vismaz par: kurā sniegta visa pieejamā informācija 
vismaz par:

Or. es

Pamatojums

Valsts iestādēm pieteikuma sagatavošana var būt ļoti ilga, jo tās cenšas novērtēt kaitējumu un 
apkopot pierādījumu elementus pieteikuma pamatošanai, un tas ir jāiesniedz laikā, kad 
iestādēm ir jāīsteno steidzami pasākumi katastrofas seku likvidēšanai. Vēl lielākas grūtības 
rodas dažu katastrofu, piemēram, plūdu, gadījumā, kuri var turpināties daudzas nedēļas un 
kuru kaitējumu var novērtēt tikai tad, kad ūdens ir atkāpies.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2012/2002
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) to, kā īstenoti ar attiecīgo katastrofas 
veidu saistītie Savienības tiesību akti par 
katastrofu riska novēršanu un pārvaldību;

e) īsu aprakstu par to, kā īstenoti ar 
attiecīgo katastrofas veidu saistītie 
Savienības tiesību akti par katastrofu riska 
novēršanu un pārvaldību;

Or. es

Pamatojums

Pienākums iekļaut pieteikumā informāciju par katastrofu riska novēršanu vai pieteikuma 
iesniedzējam radīt papildu administratīvo slogu un pieteikumu izstrādāšanu un izskatīšanu, 
kas neatbilst šā instrumenta sākotnējam mērķim, proti, vienkāršot Fonda mobilizācijas 
administratīvās procedūras.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2012/2002
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) jebkādu citu būtisku informāciju par 
īstenotajiem seku novēršanas un 

svītrots
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mazināšanas pasākumiem, kas saistīti ar 
attiecīgās katastrofas veidu.

Or. es

Pamatojums

Tai pašai informācijai ir jāparādās ziņojumā par Fonda ieguldījuma izmantošanu (8. panta 
3. punkts).

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2012/2002
4. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pakāpeniski progresējošas dabas 
katastrofas gadījumā 1. punktā noteiktais 
desmit nedēļas ilgais pieteikšanās termiņš 
sākas dienā, kad uz atbalstu tiesīgās valsts 
iestādes veic pirmos oficiālos pasākumus 
katastrofas seku likvidēšanai.

1.a Pakāpeniski progresējošas dabas 
katastrofas vai tādu katastrofu gadījumā, 
kuras rada katastrofu sekas tikai pēc 
noteikta laikposma, 1. punktā noteiktais 
desmit nedēļas ilgais pieteikšanās termiņš 
sākas dienā, kad uz atbalstu tiesīgās valsts 
iestādes veic pirmos oficiālos pasākumus 
katastrofas seku likvidēšanai.”;

Or. es

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2012/2002
4.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Avansa apmērs nepārsniedz 10 % no 
paredzamās atbalsta summas un nekādā 
gadījumā nav lielāks par EUR 30 000 000. 
Kad ir noteikts atbalsta galīgais apmērs, 
Komisija pirms atbalsta atlikuma 
izmaksāšanas ņem vērā avansa summu. 

2. Avansa apmērs nepārsniedz 15 % no 
paredzamās atbalsta summas un nekādā 
gadījumā nav lielāks par EUR 40 000 000. 
Kad ir noteikts atbalsta galīgais apmērs, 
Komisija pirms atbalsta atlikuma 
izmaksāšanas ņem vērā avansa summu. 
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Komisija atgūst nepamatoti izmaksātu 
avansu.

Komisija atgūst nepamatoti izmaksātu 
avansu.

Or. es

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 2012/2002
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fonda atbalstu izlieto viena gada laikā 
no datuma, kurā Komisija piešķīrusi visu 
palīdzības summu. Komisija no 
saņēmējvalsts atgūst atbalsta daļu, kas pēc 
šā termiņa beigām palikusi neizlietota vai 
atzīta par izlietotu neatbilstīgiem 
pasākumiem.

1. Fonda atbalstu izlieto pusotra gada laikā 
no datuma, kurā Komisija piešķīrusi visu 
palīdzības summu. Komisija no 
saņēmējvalsts atgūst atbalsta daļu, kas pēc 
šā termiņa beigām palikusi neizlietota vai 
atzīta par izlietotu neatbilstīgiem 
pasākumiem.

Or. es

Pamatojums

Paātrinot administratīvo procedūru, ar kuru tiek apstiprināta Fonda iejaukšanās, varētu iegūt 
palīdzību ātrāk. Tādēļ ir īsāks reālais laikposms, kurās izmantot Fonda ieguldījumu. Termiņa 
pagarināšana ļautu saņēmējiem iegūt vairāk laika, nekā tas ir pašlaik.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 2012/2002
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 1. punktā 
minētā viena gada termiņa beigām 
saņēmējvalsts iesniedz ziņojumu par Fonda 
atbalsta izlietojumu kopā ar paziņojumu, 
kurā pamato izdevumus un norāda attiecīgo 
pasākumu finansējumu no jebkuriem 

3. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 1. punktā 
minētā pusotra gada termiņa beigām 
saņēmējvalsts iesniedz ziņojumu par Fonda 
atbalsta izlietojumu kopā ar paziņojumu, 
kurā pamato izdevumus un norāda attiecīgo 
pasākumu finansējumu no jebkuriem 
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citiem avotiem, tostarp apdrošināšanas 
izmaksas un kompensācijas no trešām 
personām.

citiem avotiem, tostarp apdrošināšanas 
izmaksas un kompensācijas no trešām 
personām.

Or. es


