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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 lēmumam, ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības 
mehānismu
(COM(2019)0125 – C9-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2019)0125),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 196. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0114/2019),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 19. jūnija 
atzinumu1,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

– ņemot vērā 2019. gada 28. novembra rezolūciju par ārkārtas situāciju klimata un vides 
jomā2,

– ņemot vērā Sendai ietvarprogrammu katastrofu riska mazināšanai 2015.–2030. gadam,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A9-0080/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

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

1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0078.
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Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Tā kā klimata pārmaiņas izraisa 
dabas katastrofu biežuma, intensitātes un 
sarežģītības pieaugumu visā pasaulē un 
jaunattīstības valstis, jo īpaši vismazāk 
attīstītās valstis un mazās salu 
jaunattīstības valstis, ir īpaši 
neaizsargātas, jo, no vienas puses, tām ir 
ierobežota spēja pielāgoties klimata 
pārmaiņu sekām un tās mazināt, kā arī 
reaģēt uz klimata izraisītām katastrofām, 
un, no otras puses, tās ir ģeogrāfiski 
neaizsargātas pret plūdiem, sausumu un 
meža ugunsgrēkiem.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Komisijas priekšlikuma Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko 
groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES, mērķis 
ir uzlabot kolektīvās spējas sagatavoties 
katastrofām un reaģēt uz tām, stiprinot 
iespējas, ko sniedz Eiropas civilās 
aizsardzības rezerve. Tas nozīmē izveidot 
tādu civilās aizsardzības resursu rezervi, 
kas izmantojama Savienības operācijās 
(“rescEU”), un stiprināt novēršanas jomā 
piemērojamos pasākumus.

(2) Komisijas priekšlikuma Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko 
groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES, mērķis 
ir uzlabot kolektīvās spējas sagatavoties 
katastrofām un pienācīgi un ātri reaģēt uz 
tām, stiprinot iespējas, ko sniedz Eiropas 
civilās aizsardzības rezerve. Tas nozīmē 
izveidot tādu civilās aizsardzības resursu 
rezervi, kas izmantojama Savienības 
operācijās (“rescEU”), un stiprināt dabas 
un cilvēka izraisītu katastrofu un 
humanitāro krīžu novēršanas, gatavības 
un reaģēšanas jomās piemērojamos 
pasākumus.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ik gadu Eiropu plosa meža 
ugunsgrēki, kuri iznīcina tūkstošiem 
hektāru meža un kuros iet bojā cilvēki. 
Reaģējot uz meža ugunsgrēku ārkārtas 
situācijām Eiropā, 2017. gadā Savienības 
civilās aizsardzības mehānismu aktivizēja 
18 reizes. Palīdzību meža ugunsgrēku 
dzēšanā ar mehānisma starpniecību 
saņēma Portugāle, Itālija, Melnkalne, 
Francija un Albānija. Tāpat mehānismu 
aktivizēja pēc Čīles valdības lūguma. 
Savienība spēja palīdzēt Čīlei pārvarēt 
vienu no postošākajiem meža 
ugunsgrēkiem tās vēsturē, izmantojot 
Portugāles, Spānijas un Francijas sniegto 
atbalstu un Savienības civilās aizsardzības 
komandu deviņu ekspertu sastāvā. 
Savienības civilās aizsardzības 
mehānismu meža ugunsgrēku dzēšanai 
Eiropā 2019. gadā aktivizēja piecas reizes. 
Divus pieprasījumus iesniedza Zviedrija 
un pa vienam — Portugāle, Grieķija un 
Latvija. Kopumā Savienības reaģēšanas 
darbības ietvēra 5 lidmašīnas, 
6 helikopterus, vairāk nekā 
400 ugunsdzēsējus un apkalpes locekļus, 
kā arī 69 transportlīdzekļus.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Savienības civilās aizsardzības 
mehānismam un dalībvalstīm būtu 
jāizmanto tādas Savienības 
infrastruktūras kā Galileo. Galileo ir 
pirmā globālā satelītnavigācijas un 
pozicionēšanas infrastruktūra, kas īpaši 
izstrādāta civilām vajadzībām Eiropā un 
visā pasaulē un ko var izmantot citās 
jomās, piemēram, ārkārtas situāciju 
pārvarēšanas jomā, tostarp agrīnās 
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brīdināšanas sistēmās. Attiecīgie Galileo 
pakalpojumi ietvers ārkārtas situāciju 
pakalpojumu, kas, izstarojot signālus, 
raida brīdinājumus par dabas katastrofām 
vai citām ārkārtas situācijām konkrētos 
apgabalos. Dalībvalstis būtu jāmudina 
izmantot šo pakalpojumu, jo tas varētu 
palīdzēt labāk aizsargāt dalībvalstu 
pilsoņus. Ja dalībvalstis nolemj to 
izmantot, sistēmas validēšanas nolūkā tām 
būtu jāidentificē un jāpaziņo Komisijai 
valsts iestādes, kuras ir pilnvarotas 
izmantot minēto ārkārtas situāciju 
pakalpojumu.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
2.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Meža ugunsgrēki ne tikai apdraud 
vai iznīcina dzīvību, iztiku un bioloģisko 
daudzveidību, bet arī rada lielas oglekļa 
emisijas un samazina planētas spēju 
absorbēt oglekli, tādējādi vēl vairāk 
saasinot klimata pārmaiņas. Īpašas bažas 
rada situācijas, kad ugunsgrēks iznīcina 
pirmatnējo mežu, kā tas nesen notika 
dažos ekvatoriālajos reģionos. Tā kā 
palielinās ar klimatu saistītu katastrofu, 
tostarp meža ugunsgrēku, skaits, ir 
jāpastiprina Savienības civilās 
aizsardzības mehānisma darbības ārpus 
Savienības.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Iesaistītajām valstīm ir 
jāpastiprina prevencijas un sagatavošanās 
centieni, tostarp stimulējot katastrofu 
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prevencijas un sagatavošanās pētniecības 
uzlabošanu un uzlabojot par katastrofām 
pieejamās informācijas kvalitāti un 
pieejamību.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Ūdensresursu nodrošinājums ir 
būtisks klimatnoturībai. Dalībvalstīm būtu 
jākartē esošie ūdensresursi, lai atvieglotu 
to pielāgošanu klimata pārmaiņām un 
palielinātu iedzīvotāju noturīgumu 
saskarsmē ar klimata apdraudējumiem, 
piemēram, sausuma periodiem, 
ugunsgrēkiem vai plūdiem.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Savienībai un tās dalībvalstīm 
būtu jāspēj sniegt palīdzību, kad vien tā ir 
vajadzīga, lai aizsargātu cilvēku dzīvību 
un dabas resursus. Tādēļ nolūkā atbalstīt 
dalībvalstis šīs palīdzības sniegšanā 
Eiropas civilās aizsardzības rezerve būtu 
vēl vairāk jāstiprina, līdzfinansējot to 
spēju operatīvās izmaksas, par kurām 
uzņemtas saistības saskaņā ar vieniem un 
tiem pašiem noteikumiem, kas attiecas uz 
izvietošanu gan Savienībā, gan ārpus tās.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai izveidotu, ieviestu un izmantotu 
rescEU spējas, ir nepieciešamas 
pietiekamas finanšu apropriācijas.

(4) Lai izveidotu, ieviestu un izmantotu 
rescEU spējas, ir nepieciešamas 
pietiekamas finanšu apropriācijas. Ņemot 
vērā Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 349. pantu un ievērojot 
Savienības tālāko reģionu teritoriālos 
ierobežojumus, īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš šiem reģioniem plānotajam 
rescEU finansiālo saistību apjomam, kas 
paredzēts šiem reģioniem, lai palīdzētu 
iegādāties aprīkojumu.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Izveidojot reaģēšanas spēju īpašas 
rezerves, tiek apvienotas vairākas ārkārtas 
reaģēšanas vienības, eksperti un 
aprīkojums, ko dalībvalstis vienmēr tur 
gatavībā Savienības civilās aizsardzības 
misijām. Šīm vienībām ir jāatbilst 
stingriem kvalitātes un uzticamības 
kritērijiem, kas nodrošina sadarbspēju. 

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Savienībai būtu jādod iespēja 
stiprināt tās spēju pārvaldīt 
apdraudējumus saistībā ar ekstrēmu 
laikapstākļu notikumu biežuma 
palielināšanos, ko Eiropas Vides aģentūra 
(EVA) prognozē ziņojumā “Eiropas vide 
— pašreizējais stāvoklis un nākotnes 
perspektīvas 2020. gadā” (SOER 2020). 
Svarīgi ir finanšu resursus izmantot 
optimāli un pārredzami.
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Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 
19. pantā minētais finansējums ir 
jāatjaunina un jāaizstāj ar jaunajiem 
skaitļiem, kas paredzēti Komisijas 
priekšlikumā par daudzgadu finanšu shēmu 
2021.–2027. gadam11.

(6) Lai būtu iespējams turpināt 
finansēt Savienības civilās aizsardzības 
mehānismu nākamās daudzgadu finanšu 
shēmas periodā, Lēmuma 
Nr. 1313/2013/ES 19. pantā minētais 
finansējums būtu jāatjaunina un jāaizstāj ar 
jaunajiem skaitļiem, kas paredzēti 
Komisijas priekšlikumā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam11.

_________________ _________________
11 COM(2018)0321 final. 11 COM(2018)0321 final.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai palielinātu elastīgumu, kā arī 
panāktu budžeta optimālu īstenošanu, 
šajā lēmumā kā izmantojamā budžeta 
izpildes metode būtu jāparedz netieša 
pārvaldība, ja to pamato attiecīgās 
darbības būtība un saturs.

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Savienībai vajadzētu būt iespējai 
atbalstīt dalībvalstis, līdzfinansējot 
rescEU spēju attīstību, tostarp izmantojot 
nomu, līzingu vai iegādi. Tas būtiski 
palielinātu Savienības civilās aizsardzības 
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mehānisma efektivitāti, nodrošinot to, ka 
spējas ir pieejamas gadījumos, kad 
efektīva reaģēšana uz katastrofām citādi 
nebūtu garantēta, jo īpaši tādu katastrofu 
gadījumā, kurām ir plaša mēroga ietekme, 
kas skar būtisku skaitu dalībvalstu. Spēju 
kopējam iepirkumam būtu jāļauj panākt 
apjomradītus ietaupījumus un labāku 
koordināciju, reaģējot uz katastrofām. 
Organizējot un īstenojot kopēju iepirkuma 
procedūru dalībvalstu labā, Komisija pati 
neiegūst likumīgas īpašumtiesības uz 
kopēji iepirktajām spējām.

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 
I pielikums nav pietiekami elastīgs, lai 
Savienība varētu pienācīgi pielāgot 
ieguldījumus novēršanas, sagatavotības 
un reaģēšanas jomā. Ieguldījumu līmenis, 
kas iedalāms katastrofu riska pārvaldības 
cikla dažādiem posmiem, ir jānosaka 
iepriekš. Tas liedz Savienībai reaģēt uz 
katastrofu pārvaldības neparedzamo 
raksturu.

svītrots

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Lai nodrošinātu rescEU spēju 
darbību, ir paredzētas papildu finanšu 
apropriācijas ar mērķi finansēt darbības 
Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma ietvaros. Ir svarīgi nodrošināt 
Savienībai vajadzīgo elastību, lai tā 
efektīvi spētu reaģēt uz neparedzamām 
katastrofām, vienlaikus saglabājot zināmu 
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paredzamību attiecībā uz šajā lēmumā 
izklāstīto mērķu sasniegšanu. Ir svarīgi 
panākt vajadzīgo līdzsvaru, tiecoties uz šo 
mērķu sasniegšanu. Lai saskaņā ar 
reformētā Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma prioritātēm atjauninātu I 
pielikumā izklāstīto procentuālo attiecību, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar LESD 290. pantu.

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Ievērojams līdzekļu piešķīrums 
būtu jānodrošina novēršanas un 
sagatavotības darbībām, lai garantētu 
nepārtrauktus ieguldījumus, lielākus 
centienus un ilgtermiņa ilgtspēju šajos 
katastrofu pārvarēšanas cikla posmos.

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Savienības civilās aizsardzības 
mehānisms ir balstīts uz dalībvalstu 
solidaritātes veicināšanu. Kad notiek 
neparedzamas ar klimata pārmaiņām 
saistītas katastrofas, mehānisms paredz 
operacionālo problēmu risināšanai 
vajadzīgo līdzekļu administrēšanu un 
prasības. Tādēļ jaunā reaģēšanas spēju 
īpašā rezerve un tās operatīvās bāzes būs 
jādecentralizē un jāizvieto dažādās 
dalībvalstīs atkarībā no to vajadzībām un 
katastrofām, kurām šīs dalībvalstis ir 
visvairāk pakļautas. Citiem vārdiem sakot, 
dalībvalstīm, kuras klimata pārmaiņas un 
attiecīgi arī katastrofu biežuma un 
intensitātes palielināšanās skar visvairāk, 
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jābūt pirmajām, ko apsver, pieņemot 
lēmumus par šo rezervju izvietošanu, 
tādējādi nodrošinot efektīvāku un ātrāku 
reaģēšanu.

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Savienībai kā Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas 
Attīstības palīdzības komitejas (ESAO 
APK) loceklei būtu jāturpina ievērot 
ESAO APK noteikumus par oficiālo 
attīstības palīdzību, tostarp tad, kad 
attiecīgās darbības tiek veiktas ar 
Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma palīdzību.

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Dalībvalstīm būtu jāstiprina 
kopīgie apvienotie resursi, ko organizē 
Eiropas medicīniskā korpusa ietvaros, lai 
palīdzētu cietušajiem masveida apdegumu 
gadījumos.

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
3. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) 3. panta 1. punktā iekļauj šādu 
apakšpunktu:
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“(da) lai optimizētu pasākumus 
uzmanības pievēršanas, trauksmes 
celšanas pirms katastrofas, trauksmes 
celšanas un ārkārtas situācijas posmā 
saskaņā ar labāko riska pārvaldības 
praksi;”

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
4. pants – 1. daļa – 10. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) 4. pantā pievieno šādu punktu:
“10.a “pirmie palīdzības sniedzēji” ir 
profesionāļi, kas pirmie nokļūst 
katastrofas zonā, lai sniegtu tūlītējus 
atbalsta pakalpojumus un īstenotu seku 
pārvarēšanas darbības, un ietver (bet ne 
tikai) ārkārtas situāciju pārvarēšanu, 
sabiedrības veselības valsts drošības 
darbiniekus, ugunsdzēsējus un 
sabiedriskos darbiniekus;”

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.b punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
9. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1b) 9. pantā pievieno šādu punktu:
“9.a Kad Galileo nodrošinātais ārkārtas 
situāciju pakalpojums kļūst pieejams, to 
var izmantot katra dalībvalsts. 
Ja dalībvalsts nolemj izmantot pirmajā 
daļā minēto ārkārtas situāciju 
pakalpojumu, tā identificē un paziņo 
Komisijai valsts iestādi, kura ir pilnvarota 
izmantot minēto ārkārtas situāciju 
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pakalpojumu.”

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.c punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
9. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1c) 9. pantā pievieno šādu punktu:
“10.a Dalībvalstis veic atbilstīgas 
darbības, lai nodrošinātu, ka pirmie 
palīdzības sniedzēji ir pienācīgi aprīkoti 
un sagatavoti reaģēšanai uz jebkāda veida 
katastrofu situācijām, kā minēts 
1. pantā.”

Pamatojums

Ja pirmie palīdzības sniedzēji nebūs aizsargāti, viņi var kļūt par katastrofas un/vai 
uzbrukumu upuriem un var tikt apdraudēta viņu spēja atbilstīgi palīdzēt cietušajiem.

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.d punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 3. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1d) 12. panta 3. punkta pirmo daļu 
aizstāj ar šādu:

Dalībvalstis rescEU spējas iegādājas, nomā 
vai ņem līzingā. Minētajā nolūkā Komisija, 
nenākot klajā ar uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus, dalībvalstīm var piešķirt 
tiešas dotācijas. Ja Komisija rescEU 
spējas iepērk dalībvalstu vārdā, piemēro 
kopējo iepirkuma procedūru. Savienības 
finansiālo palīdzību piešķir saskaņā ar 
Savienības finanšu noteikumiem.

Dalībvalstis rescEU spējas iegādājas, nomā 
vai ņem līzingā. Minētajā nolūkā Komisija, 
nenākot klajā ar uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus, dalībvalstīm var piešķirt 
tiešas dotācijas. Savienības finansiālo 
palīdzību piešķir saskaņā ar Savienības 
finanšu noteikumiem. Ņemot vērā 
Komisijas tiesības pieņemt lēmumu par 
rescEU spēju izvietošanu un 
demobilizāciju saskaņā ar šā panta 
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6. punktu, pēc analoģijas piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 
Euratom) 2018/1046* 165. panta 
noteikumus par kopīgām iepirkuma 
procedūrām.
_____________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 18. jūlija Regula (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, ar kuru groza 
Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 
30.7.2018., 1. lpp.).”

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.e punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1e) pēc 12. panta 3. punkta pirmās 
daļas iekļauj šādu daļu:
“Piemērojot kopēja iepirkuma procedūru, 
Komisijai pašai nav nepieciešams 
iegādāties, nomāt vai uz līzinga pamata 
iegūt kopēji iepirktās spējas.”

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.f punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 3. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums
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(-1f) 12. panta 3. punkta otro daļu 
aizstāj ar šādu:

RescEU spējas uzņem tās dalībvalstis, 
kuras minētās spējas iegādājas, nomā vai 
ņem līzingā. Kopējā iepirkuma gadījumā 
rescEU spējas uzņem tās dalībvalstis, kuru 
vārdā tās tiek iepirktas.

“RescEU spējas uzņem tās dalībvalstis, 
kuras minētās spējas iegādājas, nomā vai 
ņem līzingā. Kopējā iepirkuma procedūras 
piemērošanas gadījumā rescEU spējas 
uzņem tās dalībvalstis, kuru labā tās tiek 
iepirktas.”

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.g punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
13. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1g) 13. panta 1. punktā pievieno šādu 
apakšpunktu:
“(fa) rada spējas, kas saistītas ar 
speciālām reaģēšanas zināšanām, kuras 
var izmantot tādu katastrofu gadījumā, 
kas skar kultūras mantojumu.”

Pamatojums

Vairāk uzmanības tiek pievērsts kultūras mantojuma aizsardzībai katastrofu gadījumā. 
Kultūras mantojuma vietām un pieminekļiem ir vajadzīgi īpaši pasākumi; pretējā gadījumā 
pastāv risks, ka ārkārtas situācijas intervences laikā tiks nodarīts vairāk kaitējuma nekā 
labuma. Tīklam būtu jānodrošina, lai apmācībā un sagatavotības darbībās tiktu iekļauti 
kultūras mantojuma speciālisti.

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu: svītrots 

“1. Savienības mehānisma īstenošanai 
paredzētais finansējums 2021.–2027. gada 
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laikposmam ir 1 400 000 000 EUR 
faktiskajās cenās.”;

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pantā iekļauj šādu punktu:
“1.a Savienības mehānisma īstenošanai 
paredzētais finansējums 2021.–
2027. gadam ir 1 400 000 000 EUR 
faktiskajās cenās.”

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19. pants – 3. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(ab) panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj 
ar šādu:

No 1. punktā minētā finanšu piešķīruma 
var segt arī izdevumus, kas saistīti ar 
sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un novērtēšanas darbībām, kuras 
ir vajadzīgas Savienības mehānisma 
pārvaldībai un tā mērķu sasniegšanai.

No 1. un 1.a punktā minētā finanšu 
piešķīruma var segt arī izdevumus, kas 
saistīti ar sagatavošanas, uzraudzības, 
kontroles, revīzijas un novērtēšanas 
darbībām, kuras ir vajadzīgas Savienības 
mehānisma pārvaldībai un tā mērķu 
sasniegšanai.

Grozījums Nr. 32

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19. pants – 4., 5. un 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 4., 5. un 6. punktu svītro. svītroti

Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(ba) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
4. Finansējumu, kas minēts 1. punktā, 
piešķir laikposmā no 2014. līdz 2020. 
gadam saskaņā ar procentuālajām 
attiecībām un principiem, kas izklāstīti 
pielikumā.

“4. Finansējumu, kas minēts 1. punktā, 
piešķir laikposmā no 2014. līdz 2020. 
gadam saskaņā ar I pielikuma 1. punktā 
noteiktajām procentuālajām attiecībām un 
minētā pielikuma 3. punktā izklāstītajiem 
principiem.”

Grozījums Nr. 34

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) pantā iekļauj šādu punktu:
“4.a Finansējumu, kas minēts 1.a 
punktā, piešķir laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam saskaņā ar I pielikuma 
2. punktā noteiktajām procentuālajām 
attiecībām un minētā pielikuma 3. punktā 
izklāstītajiem principiem.”

Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – bc apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19. pants – 5. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

(bc) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:
5. Komisija I pielikumā noteikto 
sadalījumu pārskata, ņemot vērā 34. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minētā 
starpposma novērtējuma rezultātus. 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 30. pantu, 
vajadzības gadījumā un ņemot vērā minētā 
novērtējuma rezultātus, pieņemt deleģētos 
aktus, lai katru I pielikumā minēto skaitli 
koriģētu vairāk par 8 procentpunktiem un 
līdz pat 16 procentpunktiem. Minētos 
deleģētos aktus pieņem līdz 2017. gada 30. 
jūnijam.

“5. Komisija I pielikumā noteikto 
sadalījumu pārskata, ņemot vērā 34. panta 
3. punktā minētā novērtējuma rezultātus. 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 30. pantu, 
vajadzības gadījumā un ņemot vērā 
neparedzētus notikumus, kas ietekmē 
budžeta izpildi, vai ņemot vērā rescEU 
spēju noteikšanu, pieņemt deleģētos aktus, 
lai grozītu I pielikumu nolūkā katru 
I pielikuma 1. un 2. punktā minēto skaitli 
koriģēt vairāk nekā par 
10 procentpunktiem.” 

Grozījums Nr. 36

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – bd apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19. pants – 6. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(bd) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:
6. Ja gadījumā, kad ir jāpārskata 
budžeta resursi, kas ir pieejami reaģēšanas 
jomas darbībām, nenovēršamu steidzamu 
iemeslu dēļ tā vajag, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus, lai pieejamo 
budžeta piešķīrumu robežās un saskaņā ar 
31. pantā paredzēto procedūru pielāgotu 
katru I pielikumā minēto skaitli vairāk par 
8 procentpunktiem un līdz pat 
16 procentpunktiem.

“6. Ja gadījumā, kad ir jāpārskata 
budžeta resursi, kas ir pieejami reaģēšanas 
jomas darbībām, nenovēršamu steidzamu 
iemeslu dēļ tā vajag, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 30. pantu pieņemt deleģētus 
aktus, lai pieejamo budžeta piešķīrumu 
robežās un saskaņā ar 31. pantā paredzēto 
procedūru grozītu I pielikumu nolūkā 
katru I pielikuma 1. un 2. punktā minēto 
skaitli koriģēt vairāk nekā par 
10 procentpunktiem.”

Grozījums Nr. 37

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
20.a pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izstrādā komunikācijas stratēģiju, 
lai informētu iedzīvotājus par to pasākumu 
rezultātiem, kuri veikti saskaņā ar 
Savienības mehānismu.

Komisija izstrādā komunikācijas stratēģiju, 
lai informētu iedzīvotājus par to pasākumu 
rezultātiem, kuri veikti saskaņā ar 
Savienības mehānismu. Komisija kopā ar 
vietējām pašvaldībām izstrādā arī 
pasākumus Savienības mehānisma 
darbību uzlabošanai, ņemot vērā 
ievaddatu apkopošanu.

Grozījums Nr. 38

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
20.a pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija, sadarbojoties ar 
dalībvalstīm un koordinējot darbību ar 
vietējām pašvaldībām, īsteno 
informēšanas un prevencijas pasākumus 
vietējo iedzīvotāju labā. Šos pasākumus 
īsteno regulāri, lai katastrofas gadījumā 
iedzīvotāji spētu nekavējoties reaģēt.

Grozījums Nr. 39

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
23. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2a) 23. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

2. Savienības finansiālā palīdzība, 
kuru piešķir Eiropas civilās aizsardzības 
rezervē iepriekš iekļautām spējām, 
nepārsniedz 75 % no izmaksām, kas 
katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā 
Savienības vai iesaistītās valsts iekšienē 
rodas saistībā ar spēju darbību, tostarp 

“2. Savienības finansiālā palīdzība, 
kuru piešķir Eiropas civilās aizsardzības 
rezervē iepriekš iekļautām spējām, 
nepārsniedz 75 % no izmaksām, kas 
katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā 
Savienības vai iesaistītās valsts, tostarp 
aizjūras zemju un teritoriju (AZT), 
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transportu. iekšienē vai ārpusē rodas saistībā ar spēju 
darbību, tostarp transportu.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Grozījums Nr. 40

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) 23. panta 3. punktu svītro.

Pamatojums

Grozījums Nr. 5 ir vajadzīgs, lai nepieļautu nekonsekvenci, ko izraisītu grozījuma Nr. 4 
iespējamā pieņemšana attiecībā uz finansiālo palīdzību Eiropas civilās aizsardzības rezervē 
iepriekš iekļautām spējām gadījumā, ja šāda katastrofa notiek ārpus Savienības.

Grozījums Nr. 41

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
25. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2c) 25. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:

1. Komisija īsteno Savienības 
finansiālo palīdzību saskaņā ar Regulu 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012.

“1. Komisija īsteno Savienības 
finansiālo atbalstu ar tiešo pārvaldību 
saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 
2018/1046 vai ar netiešo pārvaldību, 
izmantojot struktūras, kas norādītas 
minētās regulas 62. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā. Izvēloties finansiālā 
atbalsta īstenošanas veidu, prioritāti 
piešķir tiešajai pārvaldībai. Ja to attaisno 
attiecīgās darbības būtība un saturs, 
Komisija var izmantot netiešo pārvaldību. 
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Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
30. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
noteiktu darbības, kuras veic Savienības 
mehānisma ietvaros un kuras var īstenot 
ar netiešo pārvaldību.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Grozījums Nr. 42

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 2. punktu svītro. svītrots

Grozījums Nr. 43

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
30. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(aa) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2. Pilnvaras pieņemt 19. panta 5. un 6. 
punktā minētos deleģētos aktus Komisijai 
piešķir līdz 2020. gada 31. decembrim.

2. Pilnvaras pieņemt 19. panta 5. un 6. 
punktā minētos deleģētos aktus Komisijai 
piešķir līdz 2027. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr. 44

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 21. panta 
3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. 

4. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 19. panta 5. un 
6. punktā, 21. panta 3. punktā un 
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Lēmums par atsaukšanu izbeidz minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā 
esošos deleģētos aktus.

25. panta 1. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums par atsaukšanu 
izbeidz minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 45

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
30. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
21. panta 3. punktu, stājas spēkā tikai tad, 
ja divos mēnešos no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
19. panta 5. un 6. punktu, 21. panta 
3. punktu un 25. panta 1. punktu, stājas 
spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, 
kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lēmuma I pielikumu svītro. svītrots

Grozījums Nr. 47

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
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Lēmums Nr. 1313/2013/ES
I pielikums

Spēkā esošais teksts Grozījums

(4a) Lēmuma I pielikumu aizstāj ar 
šādu:

I pielikums “I pielikums 

Savienības mehānisma, kas minēts 
19. panta 1. un 1.a punktā, īstenošanai 
paredzētā finansējuma piešķiršanas 
procentuālās attiecības un principi

Savienības mehānisma, kas minēts 19. 
panta 1. punktā, īstenošanai paredzētā 
finansējuma piešķiršanas procentuālās 
attiecības

1. Savienības mehānisma, kas minēts 
19. panta 1. punktā, īstenošanai paredzētā 
finansējuma piešķiršanas procentuālās 
attiecības laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam

novēršana: 20 % +/- 8 procentpunkti novēršana: 10 % +/- 10 procentpunkti

gatavība: 50 % +/- 8 procentpunkti gatavība: 65 % +/- 10 procentpunkti

reaģēšana: 30 % +/- 8 procentpunkti reaģēšana: 25 % +/- 10 procentpunkti

2. Savienības mehānisma, kas minēts 
19. panta 1.a punktā, īstenošanai 
paredzētā finansējuma piešķiršanas 
procentuālās attiecības 2021.–2027. gada 
laikposmam
novēršana: 8 % +/- 10 procentpunkti
gatavība: 80 % +/- 10 procentpunkti
reaģēšana: 12 % +/- 10 procentpunkti

Principi 3. Principi

Īstenojot šo lēmumu, Komisija priekšroku 
dod darbībām, kurām ar šo lēmumu 
noteiktais termiņš ir laikposmā, pēc kura 
beidzas minētais termiņš, ar mērķi ievērot 
attiecīgo termiņu.

Īstenojot šo lēmumu, Komisija priekšroku 
dod darbībām, kurām ar šo lēmumu 
noteiktais termiņš ir laikposmā, pēc kura 
beidzas minētais termiņš, ar mērķi ievērot 
attiecīgo termiņu.”
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PASKAIDROJUMS

Viena no acīmredzamākajām klimata pārmaiņu izpausmēm ir tāda, ka arvien biežāk vērojami 
ekstremāli laikapstākļi, kuru sekas vēl pirms dažiem gadiem būtu grūti iedomāties un kuras ik 
gadu prasa daudzu cilvēku dzīvību. 

Eiropā plūdi, kas kādreiz notika reizi gadsimtā, tagad notiek ik pēc desmit gadiem vai pat 
biežāk. Meža ugunsgrēki ir iznīcinājuši simtiem tūkstošu hektāru zemes Dienvideiropā, un 
Portugālē un Grieķijā 2017. un 2018. gadā ugunsgrēkos gāja bojā vairāk nekā 200 cilvēku. 
Tomēr tagad šī problēma neattiecas vairs tikai uz dienvidu valstīm. Plašais sausums 
Ziemeļeiropā 2018. gadā izraisīja vēl nepieredzētus meža ugunsgrēkus Baltijas valstīs, 
Zviedrijā un Vācijā. Viesuļvētras nodarīja plašus postījumus daudzās pasaules daļās, tostarp 
atsevišķu dalībvalstu aizjūras teritorijās. 

Eiropas Savienība nestāvēja malā, attiecīgi reaģējot uz šiem draudiem. 2013. gadā ES izveidoja 
Eiropas civilās aizsardzības mehānismu, lai palīdzētu dalībvalstīm tikt galā ar aizvien biežākām 
dabas katastrofām. Tā galvenā funkcija bija koordinēt to dalībvalstu resursus, kurām vajadzīga 
palīdzība, kā arī to dalībvalstu resursus, kas var nosūtīt personālu un aprīkojumu, izmantojot 
brīvprātīgu rezervi. 

Tomēr mehānismam bija visai ierobežoti resursi un nelielas spējas reaģēt uz konkrētiem dabas 
katastrofu veidiem. Galvenā problēma bija tāda, ka neviena valsts nevēlējās ieguldīt naudu ļoti 
dārgajā aprīkojumā un materiālos, kas vajadzīgi, lai reaģētu uz atsevišķiem salīdzinoši retiem 
negadījumiem. Tajā pašā laikā vajadzības parasti pārsniedza pieejamos resursus, kad nācās 
saskarties ar tādām katastrofām kā vasaras mežu ugunsgrēki vai plūdi, kas parasti atkarīgi no 
laikapstākļiem un vienlaikus var skart vairāk nekā vienu dalībvalsti.

Pēc 2017. gada vasaras kļuva skaidrs, ka mehānisms tā pašreizējā formā nav piemērots radušos 
problēmu risināšanai. Kā Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers 2017. gada septembrī jau tika 
paziņojis runā par stāvokli Savienībā, Komisija attiecīgi ierosināja būtiski uzlabotu mehānismu, 
lai nodrošinātu, ka “Eiropa spēj efektīvi aizsargāt savus pilsoņus, nevis tikai izteikt līdzjūtību 
cietušajiem”.

Saskaņā ar 2019. gada marta jaunā tiesiskā regulējuma noteikumiem papildus brīvprātīgai 
valstu resursu rezervei mēs izveidojām rescEU, proti, Eiropas mēroga rezervi, kas ietver 
ugunsdzēsības lidmašīnas un helikopterus, specializētas medicīniskās iekārtas un aprīkojumu, 
kā arī citus resursus. Šos resursus iegādāsies dalībvalstis, un Komisija segs no 80 %–90 % no 
kopējām iegādes un uzturēšanas izmaksām. Atsevišķos gadījumos finansējums var būt 100 %. 
Dalībvalstis varēs brīvi izmantot šos resursus savām vajadzībām, taču nevarēs tos aizturēt, ja 
tie būs vajadzīgi citviet Eiropā, lai palīdzētu valstīm, kurām tas ir nepieciešams. 

Preventīvos nolūkos mēs joprojām prasām paziņot galvenos punktus, kas iekļauti nacionālajā 
riska novērtējumā un ziņojumā par valsts spējām reaģēt uz apdraudējumu. Turklāt Komisijai 
būs tiesības rūpīgi pārbaudīt to valstu preventīvos plānus, kuras bieži izmanto šo mehānismu, 
un vajadzības gadījumā Komisija varēs ierosināt izmaiņas vai papildu pasākumus. 

Šajā tiesību akta priekšlikumā referents vēlas, lai mehānismam, kas ir dalībvalstu solidaritātes 
instruments, būtu nepieciešamais finansējums un institucionālais satvars, tā nodrošinot efektīvu 
darbību nākamajā DFS laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam. 
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Lai to panāktu, referents uzskata, ka finansējumam jābūt vismaz vienādam ar Komisijas 
sākotnēji ierosināto summu, proti, 1,4 miljardi EUR. Šajā laikposmā tiks iegādāts viss jaunais 
rescEU aprīkojums, materiāli un resursi, no kuriem liela daļa ir ļoti dārga. Bez ugunsdzēsības 
lidmašīnām un helikopteriem ir nolemts iegādāties specializētu medicīnisko aprīkojumu, kura 
izmaksas 100 % apmērā segs no ES budžeta. Ar šo mehānismu jāspēj reaģēt gan uz dabas, gan 
cilvēka izraisītām katastrofām. Visu šo iemeslu dēļ jaunajā plānošanas periodā ierosinātais 
finansējums būtu jāsaglabā pašreizējā līmenī. 

Lai šā finansējuma izmantošana būtu pārredzamāka, referents ierosina atjaunot pielikumu, kura 
noteikumos precizēta procentuālā attiecība, kāda piešķirama novēršanai, gatavībai un 
reaģēšanai. Tomēr, ņemot vērā pagājušā gada pārskatā atspoguļotās ievērojamās izmaiņas un 
to, ka dabas katastrofu, piemēram, plūdu un meža ugunsgrēku, novēršanas projektus finansē 
galvenokārt no citiem ES instrumentiem, tiek ierosināts pārdalīt finansējumu, ievērojami 
lielāku summu novirzot gatavībai, tostarp rescEU materiālu iegādei. Turklāt Komisijai 
nodrošināta lielāka elastība, lai tā nākamo septiņu gadu laikā varētu veikt jebkādas 
nepieciešamās izmaiņas. 

Referents arī piekrīt tam, ka tādi paši finansēšanas noteikumi būtu jāpiemēro brīvprātīgās 
rezerves materiālu izvietošanai, lai tos varētu izmantot Savienībā vai ārpus tās. Klimata 
pārmaiņas ir globāla problēma, un to ietekme ir vērojama visur. Eiropai ir jāspēj palīdzēt trešām 
valstīm ikreiz, kad palīdzība tiek lūgta, kā arī jāpalīdz novērst viesuļvētru bojājumus vai tropu 
mežu iznīcināšanu, kas ietekmē visu planētu.

Referents arī uzskata, ka jāizmanto visi Eiropas Savienības rīcībā esošie resursi, lai aizsargātu 
iedzīvotājus jebkurā dalībvalstī, un jāizmanto satelītsistēma Galileo, lai paziņotu par ārkārtas 
situācijām, ja tiek apdraudēta cilvēku dzīvība. Dalībvalstīm nevajadzētu pieļaut, ka šī iespēja 
tiek zaudēta. Informācijas un norādījumu nosūtīšana, izmantojot Galileo sistēmu, var būt ļoti 
svarīga, lai palīdzētu novērst vai ierobežot cilvēku bojāeju. 

Noslēgumā referents vēlas uzsvērt, ka finansējums Eiropas civilās aizsardzības mehānismam 
un rescEU ir ieguldījums nākotnē, kas palīdz nodrošināt, lai Eiropas Savienība un tās 
dalībvalstis būtu gatavas un spētu efektīvi risināt klimata pārmaiņu un ekstremālu laikapstākļu 
radītās sekas.
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19.2.2020

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Parlamenta 
un Padomes Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Lukas Mandl

ĪSS PAMATOJUMS

Pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 13. marta Lēmuma (ES) 2019/420, ar ko 
būtiski grozīja Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu, 
šim Attīstības komitejas atzinuma projektam ir ierobežota darbības joma. Tā mērķis ir uzsvērt 
trīs svarīgus mehānisma aspektus nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 2027.–2021. gadam 
attiecībā uz tā aktivizēšanu ārpus Savienības un kontekstā ar humanitārajām krīzēm.

Pirmkārt, atzinuma projektā ir uzsvērta nepieciešamība stiprināt mehānisma spējas attiecībā 
uz dabas katastrofām, kuras saistītas ar klimatu, jo īpaši meža ugunsgrēkiem, un pret kurām 
jaunattīstības valstis ir īpaši neaizsargātas.

Otrkārt, priekšlikuma mērķis ir palielināt Savienības finansiālo palīdzību Eiropas civilās 
aizsardzības rezervē iepriekš iekļautām spējām, ja tās izmanto reaģēšanai uz katastrofām 
ārpus Savienības. Saskaņā ar Padomes nostāju un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas ziņojuma projektu tiek ierosināts, ka līdz 75 % no spēju, tostarp 
transporta, darbības izmaksām finansētu Savienība — tādā pašā līmenī kā saistībā ar 
aktivizēšanu Savienības teritorijā.

Treškārt, ir ieviesta prasība apspriesties ar humānās palīdzības sniedzējiem pirms iesaistīšanās 
cilvēka izraisītu katastrofu vai sarežģītu ārkārtas situāciju gadījumā.

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Tā kā klimata pārmaiņas izraisa 
dabas katastrofu biežuma, intensitātes un 
sarežģītības pieaugumu visā pasaulē un 
jaunattīstības valstis, jo īpaši vismazāk 
attīstītās valstis un mazās salu 
jaunattīstības valstis, ir īpaši 
neaizsargātas, jo, no vienas puses, tām ir 
ierobežota spēja pielāgoties klimata 
pārmaiņu sekām un tās mazināt, kā arī 
reaģēt uz klimata izraisītām katastrofām, 
un, no otras puses, tās ir ģeogrāfiski 
neaizsargātas pret plūdiem, sausumu un 
meža ugunsgrēkiem.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Komisijas priekšlikuma Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko 
groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES, mērķis 
ir uzlabot kolektīvās spējas sagatavoties 
katastrofām un reaģēt uz tām, stiprinot 
iespējas, ko sniedz Eiropas civilās 
aizsardzības rezerve. Tas nozīmē izveidot 
tādu civilās aizsardzības resursu rezervi, 
kas izmantojama Savienības operācijās 
(“rescEU”), un stiprināt novēršanas jomā 
piemērojamos pasākumus.

(2) Komisijas priekšlikuma Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko 
groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES, mērķis 
ir uzlabot kolektīvās spējas sagatavoties 
katastrofām un pienācīgi un ātri reaģēt uz 
tām, stiprinot iespējas, ko sniedz Eiropas 
civilās aizsardzības rezerve. Tas nozīmē 
izveidot tādu civilās aizsardzības resursu 
rezervi, kas izmantojama Savienības 
operācijās (“rescEU”), un stiprināt 
novēršanas jomā piemērojamos 
pasākumus.
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Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Meža ugunsgrēki ne tikai apdraud 
vai iznīcina dzīvību, iztiku un bioloģisko 
daudzveidību, bet arī rada lielas oglekļa 
emisijas un samazina planētas spēju 
absorbēt oglekli, tādējādi vēl vairāk 
saasinot klimata pārmaiņas. Īpašas bažas 
rada situācijas, kad ugunsgrēks iznīcina 
pirmatnējo mežu, kā tas nesen notika 
dažos ekvatoriālajos reģionos. Tā kā 
palielinās ar klimatu saistītu katastrofu, 
tostarp meža ugunsgrēku, skaits, ir 
jāpastiprina Savienības civilās 
aizsardzības mehānisma darbības ārpus 
Savienības.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lai maksimāli palielinātu 
pārredzamību un pārskatatbildību 
Savienības pilsoņiem, tostarp attiecībā uz 
Savienības progresa mērīšanu virzībā uz 
oficiālās attīstības palīdzības (OAP) 0,7 % 
mērķi, Komisijai būtu jāsniedz norādes 
par to izdevumu proporciju, ko tā ieteiktu 
veikt, izmantojot izmainīto Savienības 
civilās aizsardzības mehānismu, un kas 
būtu kvalificējami kā OAP. Šādās norādēs 
būtu precīzi jāatspoguļo un pilnībā 
jāievēro ESAO Attīstības palīdzības 
komitejas (APK) noteikumi par OAP un 
jānorāda, vai būtu jāizmanto tādas 
metodoloģijas kā Starptautiskās palīdzības 
pārredzamības iniciatīvas (IATI) 
standarts;
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Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Savienība ir ESAO APK locekle, 
un tai būtu jāturpina ievērot ESAO APK 
noteikumus par OAP, tostarp tad, kad 
attiecīgās darbības tiek veiktas ar 
Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma palīdzību;

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
16. pants – 2. punkts

Pašreizējais teksts Grozījums

(-1) 16. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

2. Saskaņā ar šo pantu īstenojamās 
intervences var veikt kā autonomas 
palīdzības intervences vai kā ieguldījumu 
kādas starptautiskas organizācijas vadītā 
intervencē. Savienības koordinācija ir 
pilnībā integrēta vispārējā koordinācijā, ko 
nodrošina Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Humānās palīdzības koordinācijas birojs 
(OCHA), un tiek ievērota tā vadošā loma. 
Cilvēka izraisītu katastrofu vai sarežģītu 
ārkārtas situāciju gadījumā Komisija 
nodrošina saskanību ar Eiropas konsensu 
par humāno palīdzību un humanitāro 
principu respektēšanu.

2. Saskaņā ar šo pantu īstenojamās 
intervences var veikt kā autonomas 
palīdzības intervences vai kā ieguldījumu 
kādas starptautiskas organizācijas vadītā 
intervencē. Savienības koordinācija ir 
pilnībā integrēta vispārējā koordinācijā, ko 
nodrošina Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Humānās palīdzības koordinācijas birojs 
(OCHA), un tiek ievērota tā vadošā loma. 
Cilvēka izraisītu katastrofu vai sarežģītu 
ārkārtas situāciju gadījumā Komisija pirms 
iesaistīšanās apspriežas ar humānās 
palīdzības sniedzējiem un nodrošina 
saskanību ar Eiropas konsensu par humāno 
palīdzību un humanitāro principu 
respektēšanu.
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Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
23. pants – 2. punkts

Pašreizējais teksts Grozījums

(2a) 23. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

2. Savienības finansiālā palīdzība, 
kuru piešķir Eiropas civilās aizsardzības 
rezervē iepriekš iekļautām spējām, 
nepārsniedz 75 % no izmaksām, kas 
katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā 
Savienības vai iesaistītās valsts iekšienē 
rodas saistībā ar spēju darbību, tostarp 
transportu.

2. Savienības finansiālā palīdzība, 
kuru piešķir Eiropas civilās aizsardzības 
rezervē iepriekš iekļautām spējām, 
nepārsniedz 75 % no izmaksām, kas 
katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā 
Savienībā vai ārpus tās rodas saistībā ar 
spēju darbību, tostarp transportu.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) 23. panta 3. punktu svītro.

Pamatojums

Grozījums Nr. 5 ir vajadzīgs, lai nepieļautu nekonsekvenci, ko izraisītu grozījuma Nr. 4 
iespējamā pieņemšana attiecībā uz finansiālo palīdzību Eiropas civilās aizsardzības rezervē 
iepriekš iekļautām spējām gadījumā, ja šāda katastrofa notiek ārpus Savienības.
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REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Pascal CANFIN
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas
priekšsēdētājam
BRISELĒ

Temats: atzinums par Younous Omarjee priekšlikumu rezolūcijai par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu 
(2019/0070 (COD)) — C8–0114/2019, saskaņā ar 143. pantu

Godātais Canfin kungs!

Saistībā ar iepriekš minēto priekšlikumu Reģionālās attīstības komitejai lūgts sniegt atzinumu 
Jūsu vadītajai komitejai. Komiteja nolēma šo atzinumu sniegt vēstules veidā. Atzinumu 
pieņēma komitejas 2020. gada 21. janvāra sanāksmē, 35 deputātiem balsojot par, nevienam pret 
un nevienam deputātiem neatturoties1.

Komisijas priekšlikums pēc būtības ir tehnisks un skar vien Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 
19. pantā paredzētos budžeta noteikumus, kuri būtu jāatjaunina un jāaizstāj ar jaunajiem 
skaitļiem, kas noteikti daudzgadu finanšu shēmā 2021.–2027. gadam.

Visa ietekme uz budžetu ir saskaņā ar grozījumiem, ko REGI komiteja ierosināja 2018. gada 
26. aprīļa atzinumā. Jo īpaši mūsu komiteja atbalsta mērķi stiprināt dalībvalstu un ES spējas 
reaģēt uz katastrofām, paredzot īpašu reaģēšanas spēju rezervi (rescEU), izveidojot Civilās 
aizsardzības zināšanu tīklu un stiprinot sadarbību ar kaimiņvalstīm.

Ņemot vērā Savienības civilās aizsardzības mehānisma nozīmi katastrofu riska pārvaldībā un 
nepieciešamību stiprināt mehānismu 2021.–2027. gada plānošanas periodam, Reģionālās 
attīstības komitejai nav iebildumu pret Komisijas priekšlikumu, kurā paredzēti mehānisma 
atbalstam nepieciešamie budžeta līdzekļi.

Ar cieņu

Younous OMARJEE

1 Balsojumā piedalījās šādi deputāti: François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş 
Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Daniel Buda, Andrea Cozzolino, Corina 
Crețu, Josianne Cutajar, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Cristian 
Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, John Howarth, Manolis Kefalogiannis, Constanze Krehl, 
Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey 
Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Bronis Ropė, André 
Rougé, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez.
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