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Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai Savienībai būtu operatīvās 
spējas ātri reaģēt uz liela mēroga 
ārkārtējām situācijām vai tādām krīzes 
situācijām kā Covid-19 pandēmija, kuru 
varbūtība ir maza, taču sekas ir smagas, 
Savienībai vajadzētu būt iespējai 
iegādāties, nomāt, ņemt līzingā rescEU 
spējas vai slēgt par tām līgumus, lai varētu 
palīdzēt dalībvalstīm, kuras ir pārslogotas 
liela mēroga ārkārtējās situācijās, saskaņā 
ar atbalsta kompetenci civilās aizsardzības 
jomā un īpašu uzmanību pievēršot 
neaizsargātām personām. Minētās spējas ir 
iepriekš jāizvieto loģistikas centros 
Savienībā vai stratēģisku iemeslu dēļ ar 
tādu centru uzticamu tīklu starpniecību kā 
ANO Humānās palīdzības noliktavas.

(10) Lai dalībvalstīm būtu operatīvās 
spējas, kas ļauj tām ātri reaģēt uz liela 
mēroga ārkārtējām situācijām vai tādām 
krīzes situācijām kā Covid-19 pandēmija, 
kuru varbūtība ir maza, taču sekas ir 
smagas, Savienībai arī turpmāk vajadzētu 
būt iespējai atbalstīt dalībvalstis, kad tās 
iegādājas, nomā vai ņem līzingā rescEU 
spējas, lai tādējādi varētu palīdzēt 
dalībvalstīm, kuras ir pārslogotas liela 
mēroga ārkārtējās situācijās, saskaņā ar 
atbalsta kompetenci civilās aizsardzības 
jomā un īpašu uzmanību pievēršot 
neaizsargātām personām. Minētās spējas ir 
iepriekš jāizvieto loģistikas centros 
Savienībā vai stratēģisku iemeslu dēļ ar 
tādu centru uzticamu tīklu starpniecību kā 
ANO Humānās palīdzības noliktavas.
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