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Grozījums Nr. 88
Nuno Melo, Peter Liese
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0148/2020
Nikos Androulakis
Lēmuma Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu grozīšana
(2020/0097(COD))

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai uzlabotu novēršanas un 
sagatavotības plānošanu, Savienībai ciešā 
sadarbībā ar attiecīgajām zinātniskajām 
aprindām un nozīmīgiem ekonomikas 
dalībniekiem būtu jāturpina iestāties par 
investīcijām katastrofu novēršanā dažādās 
nozarēs un visaptverošām riska 
pārvaldības pieejām, kas ir novēršanas un 
sagatavotības pamatā, ņemot vērā 
daudzējāda apdraudējuma pieeju, 
ekosistēmā balstītu pieeju un klimata 
pārmaiņu iespējamo ietekmi. Tāpēc 
priekšplānā būtu jāizvirza pārnozaru pieeja 
un daudzējāda apdraudējuma pieeja, un to 
pamatā vajadzētu būt Savienības mēroga 
mērķiem noturības jomā, kuri iekļauti 
spēju un sagatavotības pamatdefinīcijā. 
Savienības mēroga mērķu noturības jomā 
noteikšanā Komisijai jāsadarbojas ar 
dalībvalstīm.

(6) Lai uzlabotu novēršanas un 
sagatavotības noturību un plānošanu, 
Savienībai ciešā sadarbībā ar attiecīgajām 
zinātniskajām aprindām, nozīmīgiem 
ekonomikas dalībniekiem un reģionālajām 
un vietējām iestādēm, kas ir galvenie 
dalībnieki katastrofu pārvarēšanas ciklā, 
kā arī ar trešā sektora pārstāvjiem un 
brīvprātīgajām organizācijām, kas 
darbojas šajā jomā, būtu jāpalielina 
investīcijas gan katastrofu novēršanā pāri 
robežām un dažādās nozarēs, tostarp tādu 
katastrofu novēršanā, kas rodas 
seismiskās aktivitātes, piemēram, 
zemestrīču, vai plūdu, vai 
hidroģeoloģiskās nestabilitātes, 
piemēram, zemes nogruvumu dēļ, gan 
visaptverošās riska pārvaldības pieejās, kas 
ir novēršanas un sagatavotības pamatā, 
ņemot vērā daudzējāda apdraudējuma 
pieeju, ekosistēmā balstītu pieeju un 
klimata pārmaiņu iespējamo ietekmi, 
turklāt šajā procesā nedrīkst apdraudēt 
izveidotos Savienības koordinācijas 
mehānismus. Tāpēc priekšplānā būtu 
jāizvirza pārnozaru, pārrobežu un 
daudzējāda apdraudējuma pieeja, un to 
pamatā vajadzētu būt Savienības mēroga 
mērķiem noturības jomā, kuri iekļauti 
spēju un sagatavotības pamatdefinīcijā. 
Savienības mēroga mērķu noturības jomā 
noteikšanā Komisijai jāsadarbojas ar 
dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu, 
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turklāt jāņem vērā visi operatīvie ārkārtas 
reaģēšanas plāni, kas jau pastāv valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī.

Or. en
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Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6 a) Reģionālo un vietējo iestāžu loma 
katastrofu novēršanā un pārvaldībā ir ļoti 
svarīga, un to reaģēšanas spējas ir 
pienācīgi jāiesaista visās saskaņā ar šo 
lēmumu un dalībvalstu institucionālo un 
tiesisko regulējumu veiktajās 
koordinēšanas un izvietošanas darbībās, 
rīkojoties ar mērķi pēc iespējas samazināt 
pārklāšanos un sekmēt savietojamību. 
Šādām iestādēm var būt svarīga 
preventīva loma, un tās ir arī pirmās, kas 
kopā ar savām brīvprātīgo spējām reaģē 
tūlīt pēc katastrofas. Tādēļ ir vajadzīga 
pastāvīga sadarbība vietējā, reģionālā un 
pārrobežu līmenī, kuras mērķis ir izveidot 
kopējas brīdināšanas sistēmas ātrai 
intervencei pirms rescEU mobilizācijas, 
kā arī regulāras sabiedrības informēšanas 
kampaņas par pirmajiem reaģēšanas 
pasākumiem.
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