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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 lēmumam, ar ko groza Lēmumu 
Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu
(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0220),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 196. panta 
2. punktu un 322. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 
priekšlikumu (C9-0160/2020),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

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

pēc apspriešanās ar Revīzijas palātu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. un 40. pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas vēstuli,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A9-0148/2020),

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 un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1. norāde

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 196. pantu un 
322. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 196. pantu,

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) 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 
nepietiekami attīstītas spējas 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. 3

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Atzīstot dalībvalstu primāro 
atbildību novērst dabas un cilvēku 
izraisītas katastrofas, sagatavoties tām un 
reaģēt uz tām, Savienības mehānisms 
veicina solidaritāti starp dalībvalstīm 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
3. panta 3. punktu.

(2) Lai gan primārā atbildība novērst 
dabas un cilvēku izraisītas katastrofas, 
sagatavoties tām un reaģēt uz tām 
joprojām ir dalībvalstu ziņā, Savienības 
mehānisms un jo īpaši rescEU veicina 
solidaritāti starp dalībvalstīm saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
3. punktu, papildinot dalībvalstu 
pašreizējās spējas un ļaujot efektīvāk 
sagatavoties un reaģēt, ja valsts līmeņa 
spējas nav pietiekamas.
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Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Meža ugunsgrēki apdraud dzīvību, 
iztiku un bioloģisko daudzveidību, rada 
lielas oglekļa emisijas un samazina 
planētas oglekļa absorbcijas spēju, 
tādējādi vēl vairāk saasinot klimata 
pārmaiņas. Īpašas bažas rada situācijas, 
kad ugunsgrēks iznīcina pirmatnējo mežu 
vai radioaktīvi piesārņotas teritorijas. Ar 
klimatu saistītu katastrofu, tostarp meža 
ugunsgrēku, skaita palielināšanās dēļ ir 
jāstiprina Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma darbības ārpus Savienības, 
tostarp darbības, kas vērstas uz novēršanu 
un sagatavotību katastrofām. 

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Covid-19 pandēmijas vēl nebijusī 
pieredze ir parādījusi, ka Savienības 
efektivitāti krīzes pārvarēšanā ierobežo tās 
pārvaldības satvara tvērums, kā arī 
Savienības sagatavotības pakāpe tādu 
katastrofu gadījumā, kas ietekmē lielāko 
daļu dalībvalstu.

(3) Covid-19 pandēmijas vēl nebijusī 
pieredze ir parādījusi, ka Savienības 
efektivitāti krīzes pārvarēšanā ierobežo tās 
pārvaldības satvara tvērums, kā arī 
Savienības sagatavotības pakāpe tādu 
katastrofu gadījumā, kas ietekmē lielāko 
daļu dalībvalstu. Turklāt ir skaidrs, ka 
Savienība un dalībvalstis nav pietiekami 
sagatavotas ekstremālākām un 
sarežģītākām katastrofām ar tālejošām 
ilgtermiņa globālām sekām, piemēram, 
plaša mēroga pandēmijai. Tāpēc ir būtiski 
labāk koordinēt dalībvalstu civilās 
aizsardzības darbības un stiprināt rescEU.

Grozījums Nr. 6

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

(3a) Covid-19 krīzes pieredze ir 
parādījusi, ka Savienība un dalībvalstis 
nav pietiekami gatavas reaģēt uz liela 
mēroga ārkārtas situācijām un ka spēkā 
esošais tiesiskais regulējums nav 
pietiekami piemērots paredzētajam 
mērķim. Covid-19 krīze ir arī parādījusi, 
kā katastrofu ietekme uz cilvēku veselību, 
vidi, sabiedrību un ekonomiku var 
sasniegt nepieredzētus apmērus. Ņemot 
vērā vajadzību uzlabot Savienības spējas 
un rīcību veselības un civilās aizsardzības 
jomā, ir būtiski stiprināt rescEU un 
padarīt to elastīgāku, ātrāku un labāk 
koordinētu ar valstu civilās aizsardzības 
iestādēm. Ir arī būtiski, lai dalībvalstis 
sniegtu pietiekamu informāciju par to 
novēršanas pasākumiem un gatavību 
ārkārtas situācijām.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Lai maksimizētu pārredzamību un 
pārskatatbildību Savienības pilsoņiem, 
Komisijai būtu jāsniedz norādījumi, kā 
mērīt tādu izdevumu īpatsvaru, kas veikti 
ar Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma starpniecību un kas būtu 
kvalificējami kā oficiālā attīstības 
palīdzība (OAP).

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Ņemot vērā Covid-19 
uzliesmojuma laikā gūto pieredzi un 
nepieciešamību stiprināt Savienības 
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reaģēšanas spējas veselības un civilās 
aizsardzības jomā, būtu ievērojami 
jāpastiprina rescEU, lai uzlabotu tā 
sniegumu katrā no Savienības 
mehānisma trīs pīlāriem, kas ir 
novēršana, sagatavotība un reaģēšana.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai turpmāk, piedzīvojot šādus 
atgadījumus, mēs būtu labāk sagatavoti, 
nekavējoties jārīkojas un jāpastiprina 
Savienības mehānisms.

(5) Lai turpmāk, piedzīvojot šādus 
atgadījumus, mēs būtu labāk sagatavoti, 
nekavējoties jārīkojas un jāpastiprina 
Savienības mehānisms. Savienības 
mehānisma pastiprināšanai būtu 
jāpapildina Savienības politika un 
finansējums, nevis jāaizstāj noturības pret 
katastrofām principa integrēšana visās 
Savienības politikas jomās un līdzekļos.

Grozījums Nr. 10

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 

(6) Lai uzlabotu novēršanas un 
sagatavotības noturību un plānošanu, 
Savienībai ciešā sadarbībā ar attiecīgajām 
zinātniskajām aprindām un nozīmīgiem 
ekonomikas dalībniekiem būtu jāpalielina 
investīcijas 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, un 
jāstiprinavisaptverošas riska pārvaldības 
pieejas, kas ir novēršanas un sagatavotības 
pamatā, ņemot vērā daudzējāda 
apdraudējuma pieeju, ekosistēmā balstītu 
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spēju un sagatavotības pamatdefinīcijā. 
Savienības mēroga mērķu noturības jomā 
noteikšanā Komisijai jāsadarbojas ar 
dalībvalstīm.

pieeju un klimata pārmaiņu iespējamo 
ietekmi. 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 
ar Eiropas Parlamentu.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai nodrošinātu, ka katastrofu 
novēršana ir efektīva, par būtiskiem 
elementiem būtu jāatzīst noturības testi un 
reaģēšanas spēju sertifikācijas 
process. Reģionālā un vietējā līmenī 
regulāri jāveic riska novērtējumi, lai 
valsts iestādes spētu veikt pasākumus 
nolūkā stiprināt noturību, ja tas ir 
nepieciešams, tostarp, izmantojot 
pašreizējos Savienības fondus. Šādiem 
riska novērtējumiem vajadzētu būt 
vērstiem uz katra reģiona īpatnībām, 
piemēram, tādām kā seismiskā aktivitāte 
un plūdu vai meža ugunsgrēku biežums. 
Novērtējumos būtu jāiekļauj arī 
pārrobežu sadarbības līmenis, lai 
Savienības mehānisma vajadzībām būtu 
pieejama detalizēta informācija par 
vietējā līmenī pieejamajām spējām un lai 
intervence varētu kļūt mērķtiecīgāka.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Lai sekmētu novēršanas un 
sagatavošanās pasākumus, Savienības 
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noturības pret katastrofām mērķu 
definīcijā būtu jāietver precīzs 
novērtējums un jāņem vērā ilgtermiņa 
sociālās sekas, kas pēc ārkārtējās 
situācijas radušās pirmajā posmā, kuru 
pārvalda civilās aizsardzības aģentūras, 
īpašu uzmanību pievēršot 
neaizsargātākajām personām.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Koncentrējot resursus, tiek 
iesaistītas dažādas glābšanas vienības, 
eksperti un aprīkojums, ko dalībvalstis 
vienmēr uztur gatavības režīmā 
Savienības civilās aizsardzības misiju 
vajadzībām. Ir svarīgi, ka šīs vienības 
atbilst augstiem kvalitātes un uzticamības 
kritērijiem, lai nodrošinātu to 
sadarbspēju.

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Savienības mehānismā būtu 
jāizmanto Savienības kosmosa 
infrastruktūras, piemēram, Eiropas Zemes 
novērošanas programma (Copernicus), 
Galileo, Eiropas kosmosa situācijas 
apzināšanas sistēma un GOVSATCOM, 
kas nodrošina svarīgus Savienības līmeņa 
instrumentus reaģēšanai uz iekšējām un 
ārējām ārkārtējām situācijām. Copernicus 
avārijas pārvaldības sistēmas sniedz 
atbalstu ERCC dažādās avārijas fāzes no 
agrīnās brīdināšanas un novēršanas līdz 
katastrofām un atveseļošanai. 
GOVSATCOM ir jānodrošina droša 
satelītsakaru spēja, kas īpaši pielāgota 

(9) Savienības mehānismā būtu 
jāizmanto Savienības kosmosa 
infrastruktūras, piemēram, Eiropas Zemes 
novērošanas programma (Copernicus), 
Galileo, Eiropas kosmosa situācijas 
apzināšanas sistēma un GOVSATCOM, 
kas nodrošina svarīgus Savienības līmeņa 
instrumentus reaģēšanai uz iekšējām un 
ārējām ārkārtējām situācijām. Copernicus 
avārijas pārvaldības sistēmas sniedz 
atbalstu ERCC dažādās avārijas fāzēs no 
agrīnās brīdināšanas un novēršanas līdz 
katastrofām un atveseļošanai. 
GOVSATCOM ir jānodrošina droša 
satelītsakaru spēja, kas īpaši pielāgota 
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valdības lietotāju vajadzībām ārkārtējo 
situāciju pārvaldībā. Galileo ir pirmā 
globālā satelītnavigācijas un 
pozicionēšanas infrastruktūra, kas īpaši 
izstrādāta civilām vajadzībām Eiropā un 
visā pasaulē un ko var izmantot citās 
jomās, piemēram, ārkārtējo situāciju 
pārvaldībā, cita starpā agrīnās brīdināšanas 
darbībās. Attiecīgie Galileo pakalpojumi 
ietvers ārkārtējo situāciju pakalpojumu, 
kas, izstarojot signālus, raida brīdinājumus 
par dabas katastrofām vai citām ārkārtējām 
situācijām konkrētos apgabalos. 
Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
izmantot šo pakalpojumu. Ja dalībvalstis 
nolemj izmantot šo ārkārtējo situāciju 
pakalpojumu, sistēmas validēšanas nolūkā 
tām būtu jāidentificē un jāpaziņo Komisijai 
valsts iestādes, kuras ir kompetentas 
izmantot minēto pakalpojumu.

valdības lietotāju vajadzībām ārkārtējo 
situāciju pārvaldībā. Galileo ir pirmā 
globālā satelītnavigācijas un 
pozicionēšanas infrastruktūra, kas īpaši 
izstrādāta civilām vajadzībām Eiropā un 
visā pasaulē un ko var izmantot citās 
jomās, piemēram, ārkārtējo situāciju 
pārvaldībā, cita starpā agrīnās brīdināšanas 
darbībās. Attiecīgie Galileo pakalpojumi 
ietvers ārkārtējo situāciju pakalpojumu, 
kas, izstarojot signālus, raida brīdinājumus 
par dabas katastrofām vai citām ārkārtējām 
situācijām konkrētos apgabalos. Tā kā tas 
var glābt dzīvības un veicināt ārkārtējo 
pasākumu koordinēšanu, dalībvalstis būtu 
jāmudina izmantot šo pakalpojumu. Ja 
dalībvalstis nolemj izmantot šo ārkārtējo 
situāciju pakalpojumu, sistēmas 
validēšanas nolūkā tām būtu jāidentificē un 
jāpaziņo Komisijai valsts iestādes, kuras ir 
kompetentas izmantot minēto 
pakalpojumu.

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Savienības mehānisms un rescEU 
būtu jāizstrādā tā, lai Savienība varētu 
efektīvi reaģēt uz visdažādākajām 
ārkārtas situācijām. Klimata pārmaiņu 
dēļ gan Savienībā, gan visā pasaulē dabas 
katastrofas notiek biežāk, tās ir 
postošākas un sarežģītākas un liek valstīm 
savā starpā būt ļoti solidārām. Ik gadu 
daudzās dalībvalstīs plosās meža 
ugunsgrēki, iznīcinot tūkstošos hektāru 
mērāmas platības un paņemot daudzas 
dzīvības. Šī situācija bija īpaši 
acīmredzama 2017. gada meža 
ugunsgrēku sezonā Portugālē, kā 
rezultātā Komisija 2017. gada novembrī 
nāca klajā ar rescEU priekšlikumu. 
Dalībvalstu, tostarp to, kuras visvairāk 
skāruši meža ugunsgrēki, novēršanas un 
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reaģēšanas spējas bieži vien ir 
nepietiekamas. Tādēļ ir būtiski stiprināt 
katastrofu novēršanu, sagatavotību tām 
un reaģēšanu uz tām un ir svarīgi, lai 
Savienības mehānisms ietvertu 
pietiekamas spējas, tostarp rescEU 
pārejas periodā, rīkoties meža ugunsgrēku 
un citu dabas katastrofu gadījumā.

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Covid-19 pandēmijas laikā, 
pamatojoties uz spēkā esošajiem Lēmuma 
Nr. 1313/2013/ES noteikumiem, Komisija 
varēja rescEU medicīniskajos krājumos 
iekļaut medicīniskos pretlīdzekļus, tādus 
kā intensīvās aprūpes medicīniskais 
aprīkojums, individuālie aizsardzības 
līdzekļi, laboratoriju aprīkojums, vakcīnas 
un ārstniecības līdzekļi, lai sagatavotos 
nopietniem pārrobežu veselības 
apdraudējumiem un reaģētu uz tiem. No 
šiem medicīniskajiem krājumiem 
individuālie aizsardzības līdzekļi tika 
piegādāti dalībvalstīm un kandidātvalstīm. 
Tomēr, tā kā rescEU spējas var 
iegādāties, nomāt vai ņemt līzingā vienīgi 
dalībvalstis, no īstenošanas akta 
pieņemšanas par iepriekš minēto krājumu 
izveidi līdz attiecīgā medicīniskā 
aprīkojuma un izstrādājumu pirmajai 
piegādei pagāja vairāk nekā mēnesis.

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums
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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 Savienībai būtu operatīvās 
spējas ātri un efektīvi reaģēt uz liela 
mēroga ārkārtējām situācijām vai tādām 
krīzes situācijām kā Covid-19 pandēmija, 
kuru varbūtība ir maza, taču sekas ir 
smagas, Savienībai saskaņā ar atbalsta 
kompetenci civilās aizsardzības jomā 
vajadzētu būt iespējai autonomi iegādāties, 
nomāt, ņemt līzingā rescEU spējas vai slēgt 
par tām līgumus, lai varētu palīdzēt 
dalībvalstīm, kuras ir pārslogotas liela 
mēroga, kā arī pārrobežu ārkārtējās 
situācijās. Minētās spējas ir iepriekš 
jāizvieto loģistikas centros Savienībā. 
Vajadzības gadījumā būtu jāapspriežas ar 
Eiropas Zāļu aģentūru un Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centru, 
nosakot, pārvaldot un sadalot spējas, kas 
paredzētas reaģēšanai uz neatliekamām 
medicīniskām ārkārtas situācijām.

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Savienības mehānisma darbībās 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
neaizsargātu personu aizsardzībai. 
Turklāt un ar mērķi novērst ar dzimumu 
saistītu vardarbību, tostarp ģimenē, krīžu 
laikā, Komisijai kopā ar dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā uz paraugpraksi balstīti 
norādījumi ar dzimumu saistītas 
vardarbības upuru atbalstam Savienības 
civilās aizsardzības mehānisma ietvaros.

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)
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Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

(10b) Pamatojoties uz solidaritātes un 
kvalitatīvu veselības pakalpojumu 
vispārējas pieejamības principu, kā arī uz 
Savienības centrālo lomu progresa 
globālo veselības problēmu risināšanas 
paātrināšanā, Savienības civilās 
aizsardzības mehānismam, veidojot 
sinerģiju un papildināmību ar citām 
attiecīgām Savienības programmām, jo 
īpaši ar programmu “ES Veselība”, būtu 
attiecībā uz neatliekamo medicīnisko 
palīdzību jānodrošina labākas 
novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 
spējas.

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) rescEU spējas, ko iegādājušās, 
nomājušas, ņēmušas līzingā vai citādi uz 
līguma pamata ieguvušas dalībvalstis, 
varētu izmantot valstu vajadzībām, taču 
tikai tad, kad tās netiek izmantotas vai nav 
vajadzīgas Savienības mehānisma 
reaģēšanas operācijās.

(11) rescEU spējas, ko iegādājušās, 
nomājušas, ņēmušas līzingā vai citādi uz 
līguma pamata ieguvušas dalībvalstis vai 
Komisija, varētu izmantot savām 
vajadzībām tās dalībvalstis, kurās atrodas 
šīs spējas, taču tikai tad, kad tās netiek 
izmantotas vai nav vajadzīgas Savienības 
mehānisma reaģēšanas operācijās, un par 
prioritāti būtu jāuzskata cīņa pret 
pārrobežu ārkārtas situācijām.

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Vajadzības gadījumā Savienība ir 
ieinteresēta reaģēt uz ārkārtējām situācijām 
trešās valstīs. Lai gan rescEU spējas ir 
galvenokārt izveidotas, lai tās izmantotu kā 
drošības tīklu Savienībā pienācīgi 

(12) Vajadzības gadījumā Savienība ir 
ieinteresēta reaģēt uz ārkārtējām situācijām 
trešās valstīs. Lai gan rescEU spējas ir 
galvenokārt izveidotas, lai tās izmantotu kā 
drošības tīklu Savienībā pienācīgi 
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pamatotos gadījumos un ņemot vērā 
humanitāros principus, tās varētu izvietot 
arī ārpus Savienības.

pamatotos gadījumos, pirms intervencēm 
apspriežoties ar humānās palīdzības 
sniedzējiem un ņemot vērā humanitāros 
principus, tās varētu izmantot arī ārpus 
Savienības.

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai atbalstītu dalībvalstis palīdzības 
sniegšanā, Eiropas civilās aizsardzības 
rezerve būtu vēl vairāk jāstiprina, 
līdzfinansējot iekļauto spēju darbības 
izmaksas, kad šīs spējas tiek izvietotas 
ārpus Savienības.

(13) Lai atbalstītu dalībvalstis palīdzības 
sniegšanā arī ārpus Savienības, Eiropas 
civilās aizsardzības rezerve būtu vēl vairāk 
jāstiprina, līdzfinansējot iekļauto spēju 
darbības izmaksas vienā un tajā pašā 
līmenī neatkarīgi no tā, vai šīs spējas tiek 
izvietotas Savienībā vai ārpus tās.

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Nolūkā stiprināt sadarbību meža 
ugunsgrēku dzēšanā no gaisa un 
reaģēšanā uz citām katastrofām pēc 
iespējas būtu jāvienkāršo administratīvās 
procedūras, lai nodrošinātu tūlītēju 
intervenci.

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ņemot vērā to, ka rescEU spēju 
izvietošana Savienības mehānisma 
reaģēšanas operācijās rada būtisku 
Savienības pievienoto vērtību, nodrošinot 
efektīvu un ātru reaģēšanu cilvēkiem 
ārkārtējās situācijās, būtu jānosaka papildu 

(16) Ņemot vērā to, ka rescEU spēju 
izvietošana Savienības mehānisma 
reaģēšanas operācijās rada būtisku 
Savienības pievienoto vērtību, nodrošinot 
efektīvu un ātru palīdzību cilvēkiem 
ārkārtējās situācijās, būtu jānosaka papildu 
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pienākumi atpazīstamības jomā Savienības 
atpazīstamības nodrošināšanai.

pienākumi atpazīstamības jomā Savienības 
iedzīvotāju un plašsaziņas līdzekļu 
informēšanai un Savienības 
atpazīstamības nodrošināšanai. Komisijai 
būtu jāpieņem dalībvalstu iestādēm 
adresētas paziņošanas norādes par katru 
intervences gadījumu, lai nodrošinātu 
Savienības lomas pienācīgu publicitāti.

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai palielinātu elastību, kā arī 
panāktu optimālu budžeta izpildi, budžeta 
izpildes metodēs būtu jāiekļauj netieša 
pārvaldība.

(17) Lai palielinātu elastību, kā arī 
panāktu optimālu budžeta īstenošanu, šajā 
lēmumā kā budžeta izpildes metode būtu 
jāparedz netieša pārvaldība, ja tas ir 
pamatoti attiecīgās darbības rakstura un 
satura dēļ.

Pamatojums

Ja vien iespējams, priekšroka būtu jādod Komisijas, tostarp Savienības delegāciju, īstenotai 
tiešai pārvaldībai. Netiešā pārvaldība būtu jāizmanto tikai tad, ja var skaidri pierādīt, ka tas 
ir efektīvāks un iedarbīgāks konkrētās darbības īstenošanas veids.

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES, Euratom) 
2018/1046 (“Finanšu regula”)1a 
155. pantu subjektiem, kas uzskaitīti 
minētās regulas 62. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā un šā lēmuma 25. panta 
2. punktā, katru gadu būtu jāizpilda savi 
ziņošanas pienākumi. Ziņošanas prasības 
minētajiem subjektiem ir noteiktas 
pārbaudes nolīgumā, kas minēts Finanšu 
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regulas 130. panta 3. punktā.
____________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. 
gada 18. jūlijs) 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.).

Pamatojums

Tā kā netiešā pārvaldība ir jauns Savienības civilās aizsardzības mehānismam paredzēts 
īstenošanas veids, ir svarīgi atgādināt par to subjektu ziņošanas pienākumiem, kuri darbojas 
netiešā pārvaldībā, kā noteikts Finanšu regulas 155. pantā.

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai veicinātu paredzamību un 
ilgtermiņa efektivitāti, Komisijai, īstenojot 
Lēmumu Nr. 1313/2013/ES, būtu 
jāpieņem gada vai daudzgadu darba 
programmas, kurās norādīti plānotie 
piešķīrumi. Tas varētu palīdzēt nodrošināt 
Savienībai vairāk elastības budžeta izpildē 
un tādējādi pastiprināt novēršanas un 
sagatavotības darbības.

svītrots

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Ar deleģētajiem aktiem būtu 
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jānosaka vadošo Savienības aģentūru 
pastiprināta kompetence pārvaldīt rescEU 
spējas, vadīt iepirkuma procesu un sniegt 
ieteikumus par konkrētiem daudzumiem 
un ražojumiem, kas izvietojami 
ģeogrāfiski izkliedētos loģistikas centros.

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Savienības stratēģisko rezervju un 
spēju krājumu izveidei, pārvaldībai un 
sadalei, kas paredzēti reaģēšanai uz 
neatliekamo medicīnisko situāciju 
saskaņā ar programmu “ES Veselība”, 
būtu jāpapildina rescEU rezerves.

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Savienības mehānismam būtu arī 
jānodrošina iespēja dalībvalstīm veikt 
papildu brīvprātīgas iemaksas.

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai gan novēršanas un 
sagatavotības pasākumi ir svarīgi 
Savienības noturības pastiprināšanai dabas 
un cilvēku izraisītu katastrofu gadījumā, 
tomēr pēc būtības nav iespējams paredzēt, 
ka notiks katastrofa, tās laiku un apmēru. 
Nesenā Covid-19 krīze ir parādījusi, ka 
atbilstošas reaģēšanas nodrošināšanai 

(23) Lai gan novēršanas un 
sagatavotības pasākumi ir svarīgi 
Savienības noturības pastiprināšanai dabas 
un cilvēku izraisītu katastrofu gadījumā, 
tomēr pēc būtības nav iespējams paredzēt, 
ka notiks katastrofa, tās laiku un apmēru. 
Nesenā Covid-19 krīze ir parādījusi, ka 
atbilstošas reaģēšanas nodrošināšanai 
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pieprasītie finanšu resursi katru gadu var 
ievērojami atšķirties, un tie būtu jādara 
pieejami nekavējoties. Paredzamības 
principa saskaņošana ar nepieciešamību 
ātri reaģēt uz jaunām vajadzībām attiecīgi 
nozīmē, ka jāpielāgo programmu finansiālā 
īstenošana. Tāpēc papildus Finanšu regulas 
12. panta 4. punktā minētajam ir lietderīgi 
atļaut pārnest neizlietotās apropriācijas 
tikai uz nākamo gadu un tās paredzēt tikai 
reaģēšanas darbībām.

pieprasītie finanšu resursi katru gadu var 
ievērojami atšķirties, un tie būtu jādara 
pieejami nekavējoties. Paredzamības 
principa saskaņošana ar nepieciešamību 
ātri reaģēt uz jaunām vajadzībām attiecīgi 
nozīmē, ka jāpielāgo programmu finansiālā 
īstenošana. Tāpēc papildus Finanšu regulas 
12. panta 4. punktā minētajam ir lietderīgi 
atļaut pārnest neizlietotās apropriācijas 
tikai uz nākamo gadu un tās paredzēt tikai 
novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 
darbībām.

Grozījums Nr. 32

Lēmuma priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 
I pielikums nav pietiekami elastīgs, lai 
Savienība varētu pienācīgi pielāgot 
investīcijas novēršanas, sagatavotības un 
reaģēšanas jomā, un tāpēc tas ir svītrots. 
Investīciju līmenis, kas iedalāms 
katastrofu riska pārvaldības cikla 
dažādiem posmiem, ir jānosaka iepriekš. 
Šis elastīguma trūkums liedz Savienībai 
reaģēt uz katastrofu neparedzamo 
raksturu.

svītrots

Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Lai rescEU spējas būtu 
funkcionālas un Savienības mehānisms 
efektīvi reaģētu uz Savienības pilsoņu 
vajadzībām, Covid-19 pandēmijas laikā 
tika darītas pieejamas papildu finanšu 
apropriācijas, ar ko finansēt darbības 
saskaņā ar Savienības mehānismu. Ir 
svarīgi nodrošināt Savienībai vajadzīgo 



RR\1212605LV.docx 21/85 PE652.637v02-00

LV

elastību, lai tā spētu efektīvi reaģēt uz 
neparedzamām katastrofām, vienlaikus 
saglabājot zināmu paredzamību attiecībā 
uz šajā lēmumā izklāstīto mērķu 
sasniegšanu. Ir svarīgi panākt 
nepieciešamo līdzsvaru, tiecoties uz šo 
mērķu sasniegšanu. Lai I pielikumā 
izklāstītās procentuālās attiecības 
atjauninātu saskaņā ar reformētā 
Savienības mehānisma prioritātēm, 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai.

Grozījums Nr. 34

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

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

2. Aizsardzība, kas jānodrošina ar 
Savienības mehānismu, aptver galvenokārt 
cilvēku, bet arī vides un īpašuma, tostarp 
kultūras mantojuma, aizsardzību pret visu 
veidu dabas un cilvēku izraisītām 
katastrofām, tostarp pret terora aktu sekām, 
tehnoloģiskām, radiācijas vai vides 
avārijām, jūras piesārņošanu un akūtām 
ārkārtas situācijām veselības jomā, kas 
notiek Savienībā vai ārpus tās. Terora aktu 
seku vai radiācijas avāriju gadījumā 
Savienības mehānisms var attiekties tikai 
uz darbībām sagatavotības un reaģēšanas 
jomā.

“2. Aizsardzība, kas jānodrošina ar 
Savienības mehānismu, aptver galvenokārt 
cilvēku, bet arī vides un īpašuma, tostarp 
kultūras mantojuma, aizsardzību pret visu 
veidu dabas un cilvēku izraisītām 
katastrofām, tostarp pret terora aktu sekām, 
tehnoloģiskām, radiācijas vai vides 
avārijām, jūras piesārņošanu, 
hidroģeoloģisko nestabilitāti un akūtām 
ārkārtas situācijām veselības jomā, kas 
notiek Savienībā vai ārpus tās. Terora aktu 
seku vai radiācijas avāriju gadījumā 
Savienības mehānisms var attiekties tikai 
uz darbībām sagatavotības un reaģēšanas 
jomā.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421

Grozījums Nr. 35
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Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
1. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1a) lēmuma 1. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:

3. Savienības mehānisms veicina 
solidaritāti starp dalībvalstīm, īstenojot 
praktisku sadarbību un koordināciju, 
neskarot dalībvalstu primāro atbildību 
aizsargāt to teritorijā cilvēkus, vidi un 
īpašumu, tostarp kultūras mantojumu, pret 
katastrofām, un nodrošina savām katastrofu 
pārvarēšanas sistēmām pietiekamas spējas, 
lai tās varētu atbilstīgi un konsekventi 
rīkoties tāda rakstura un apmēra katastrofu 
gadījumā, ko var pamatoti sagaidīt un kam 
var sagatavoties.

“3. Savienības mehānisms veicina 
solidaritāti starp dalībvalstīm, īstenojot 
praktisku sadarbību un koordināciju, 
neskarot dalībvalstu primāro atbildību 
aizsargāt to teritorijā cilvēkus, vidi, zemi 
un īpašumu, tostarp kultūras mantojumu, 
pret katastrofām, un nodrošina savām 
katastrofu pārvarēšanas sistēmām 
pietiekamas spējas, lai tās varētu novērst 
tāda rakstura un apmēra katastrofas, ko var 
pamatoti sagaidīt un kam var sagatavoties, 
un atbilstīgi un konsekventi rīkoties šādu 
katastrofu gadījumā.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421

Grozījums Nr. 36

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1b) lēmuma 3. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

c) veicināt ātru un efektīvu reaģēšanu 
katastrofu vai katastrofu draudu gadījumā, 
tostarp veicot pasākumus, lai mazinātu 
minēto katastrofu tūlītējās sekas;

“c) veicināt ātru un efektīvu reaģēšanu 
katastrofu vai katastrofu draudu gadījumā, 
tostarp novēršot jebkādus birokrātiskus 
šķēršļus.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421
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Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) lēmuma 4. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“4.a “Savienības noturības pret 
katastrofām mērķi” ir uzdevumi, kas 
izvirzīti nolūkā atbalstīt novēršanas un 
sagatavotības darbības, lai uzlabotu 
Savienības un tās dalībvalstu spējas 
izturēt tādas katastrofas sekas, kas izraisa 
vai var izraisīt pārrobežu ietekmi, 
nodrošinātu kopīgu pamatu kritiski 
svarīgu sabiedrības funkciju 
saglabāšanai, neraugoties uz konkrētās 
katastrofas ietekmi, un attiecīgajā 
situācijā nodrošinātu iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību;”

Grozījums Nr. 38

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(1b) lēmuma 5. panta 1. punkta c) 
apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

c) izstrādā un regulāri atjaunina 
starpnozaru pārskatu par dabas un cilvēku 
izraisītu katastrofu riskiem, ar kuriem 
Savienība var saskarties, un to karti – 
pieņemot dažādas politikas jomas 
aptverošu saskaņotu pieeju, ar kuru var 
risināt vai ietekmēt katastrofu novēršanu, 
un pienācīgi ņemot vērā klimata pārmaiņu 
iespējamo ietekmi;

“c) izstrādā un regulāri atjaunina 
starpnozaru pārskatu par dabas un cilvēku 
izraisītu katastrofu riskiem, tostarp par 
katastrofām, kas izraisa vai var izraisīt 
pārrobežu ietekmi, ar kuriem Savienība 
var saskarties, un šādu risku karti – 
pieņemot dažādas politikas jomas 
aptverošu saskaņotu pieeju, ar kuru var 
risināt vai ietekmēt katastrofu novēršanu, 
un pienācīgi ņemot vērā klimata pārmaiņu 
iespējamo ietekmi;”
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Grozījums Nr. 39

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.c punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
5. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(1c) lēmuma 5. panta 1. punkta h) 
apakšpunktu aizstāj ar šādu:

h) veicina dažādu Savienības līdzekļu 
izmantošanu, ar kuriem var atbalstīt 
ilgtspējīgu katastrofu novēršanu, un 
mudina dalībvalstis un reģionus izmantot 
iespējas saņemt minēto finansējumu;

“h) veicina Savienības līdzekļu 
izmantošanu, ar kuriem var atbalstīt 
ilgtspējīgu katastrofu, tostarp 
hidroģeoloģiskās nestabilitātes izraisītu 
katastrofu, novēršanu, un mudina 
dalībvalstis un reģionus izmantot iespējas 
saņemt minēto finansējumu;”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421

Grozījums Nr. 40

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-a) panta 1. punkta c) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:

c) turpina izstrādāt un pilnveidot 
katastrofu riska pārvaldības plānošanu 
valsts vai attiecīgā vietējā līmenī;

“c) turpina izstrādāt un pilnveidot 
katastrofu riska pārvaldības plānošanu 
valsts vai attiecīgā reģionālā un vietējā 
līmenī, tostarp attiecībā uz pārrobežu 
sadarbību, ņemot vērā 6. panta 5. punktā 
minētos Savienības noturības pret 
katastrofām mērķus un riskus, kas saistīti 
ar katastrofām, kuras izraisa vai var 
izraisīt pārrobežu ietekmi;”
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Grozījums Nr. 41

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-aa) panta 1. punkta d) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:

d) Komisijai dara pieejamu a) un b) 
apakšpunktā minēto novērtējumu attiecīgo 
elementu kopsavilkumu, galveno uzmanību 
pievēršot būtiskākajiem riskiem. Attiecībā 
uz būtiskākajiem riskiem, kam ir pārrobežu 
ietekme, kā arī – vajadzības gadījumā – 
attiecībā uz riskiem, kuru varbūtība ir 
maza, bet sekas – smagas, dalībvalstis 
apraksta prioritārus novēršanas un 
sagatavotības pasākumus. Kopsavilkumu 
Komisijai iesniedz līdz 2020. gada 31. 
decembrim un pēc tam ik pēc trim gadiem, 
un visos svarīgu izmaiņu gadījumos;

“d) Komisijai dara pieejamu a) un b) 
apakšpunktā minēto novērtējumu attiecīgo 
elementu kopsavilkumu, galveno uzmanību 
pievēršot būtiskākajiem riskiem. Attiecībā 
uz būtiskākajiem riskiem, kam ir pārrobežu 
ietekme, un riskiem, kas saistīti ar tādām 
katastrofām, kuras izraisa vai var izraisīt 
pārrobežu ietekmi, kā arī – vajadzības 
gadījumā – attiecībā uz riskiem, kuru 
varbūtība ir maza, bet sekas – smagas, 
dalībvalstis apraksta prioritārus novēršanas 
un sagatavotības pasākumus. 
Kopsavilkumu Komisijai iesniedz līdz 
2020. gada 31. decembrim un pēc tam ik 
pēc trim gadiem, un visos svarīgu izmaiņu 
gadījumos;”

Grozījums Nr. 42

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) uzlabo katastrofu radīto zaudējumu 
datu vākšanu valsts vai attiecīgā vietējā 
līmenī, lai nodrošinātu uz pierādījumiem 
balstītu scenāriju izstrādi, kā minēts 10. 
panta 1. punktā.;

f) uzlabo katastrofu radīto zaudējumu 
datu vākšanu valsts vai attiecīgā vietējā 
līmenī, lai nodrošinātu uz pierādījumiem 
balstītu scenāriju izstrādi, kā minēts 
10. panta 1. punktā, jo īpaši, ja tas ir 
saistīts ar nepilnību noteikšanu spējās 
reaģēt uz pārrobežu ārkārtas situācijām.

Grozījums Nr. 43

Lēmuma priekšlikums
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1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.  Komisija nosaka Savienības 
mērķus noturības pret katastrofām jomā, lai 
atbalstītu novēršanas un sagatavotības 
darbības. Mērķi noturības pret katastrofām 
jomā nodrošina kopīgu pamatu kritiski 
svarīgu sabiedrības funkciju saglabāšanai, 
piedzīvojot liela mēroga katastrofas 
izraisītu lavīnas efektu, un iekšējā tirgus 
darbības nodrošināšanai. Mērķu pamatā ir 
uz nākotni vērsti scenāriji, kas ietver 
klimata pārmaiņu ietekmi uz katastrofu 
risku, datus par iepriekšējiem gadījumiem 
un pārnozaru ietekmes analīzi, īpašu 
uzmanību pievēršot neaizsargātiem 
cilvēkiem.

5. Līdz ... [18 mēneši pēc šā grozošā 
lēmuma spēkā stāšanās dienas] Komisija 
pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 
30. pantu nolūkā papildināt šo lēmumu, 
nosakot Savienības mērķus noturības pret 
katastrofām jomā, lai atbalstītu novēršanas 
un sagatavotības darbības. Mērķi noturības 
pret katastrofām jomā nodrošina kopīgu 
pamatu kritiski svarīgu sabiedrības 
funkciju saglabāšanai, kad tiek piedzīvots 
liela mēroga katastrofas izraisīts lavīnas 
efekts, un iekšējā tirgus darbības 
nodrošināšanai. Šo mērķu pamatā ir uz 
nākotni vērsti scenāriji, kas ietver klimata 
pārmaiņu un bioloģiskās daudzveidības 
zuduma ietekmi uz katastrofu risku, datus 
par iepriekšējiem gadījumiem, pārnozaru 
ietekmes analīzi un ilgtermiņa sociālās 
ietekmes uz skartajām teritorijām analīzi, 
īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātiem 
cilvēkiem. Definējot mērķus noturības 
pret katastrofām jomā, Komisija īpašu 
uzmanību pievērš katastrofām, kas 
atkārtojas un smagi skar dalībvalstu 
reģionus, un iesaka, lai dalībvalstu 
iestādes veic konkrētus pasākumus, 
tostarp pasākumus, kas jāīsteno, 
izmantojot Savienības fondu finansējumu, 
lai stiprinātu noturību pret krīzēm.

Lai noteiktu Savienības mērķus noturības 
pret katastrofām jomā, Komisija attiecīgā 
gadījumā tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 30. pantu. 

Grozījums Nr. 44

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
7. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERCC jo īpaši reāllaikā koordinē, uzrauga 
un atbalsta reaģēšanu ārkārtējās situācijās 
Savienības mērogā. ERCC strādā ciešā 
saziņā ar valstu krīzes sistēmām, civilās 
aizsardzības iestādēm un attiecīgajām 
Savienības struktūrām.

ERCC jo īpaši reāllaikā koordinē, uzrauga 
un atbalsta reaģēšanu ārkārtējās situācijās 
Savienības mērogā. ERCC strādā ciešā 
saziņā ar valstu krīzes sistēmām, civilās 
aizsardzības iestādēm, kopienas līmeņa 
brīvprātīgajām grupām un attiecīgajām 
Savienības struktūrām.

Grozījums Nr. 45

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
8. pants – c punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- lai izstrādātu transnacionālas 
atklāšanas un brīdināšanas sistēmas 
Savienības interesēs;

- lai izstrādātu transnacionālas 
atklāšanas un agrīnās brīdināšanas 
sistēmas Savienības interesēs ar mērķi 
mazināt katastrofu vai pandēmiju tiešu 
ietekmi uz cilvēku dzīvi;

Grozījums Nr. 46

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
8. pants – c punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- lai vietējām kopienām sniegtu 
palīdzību tehniskās apmācības veidā 
nolūkā uzlabot to spējas nodrošināt pirmo 
reaģēšanu uz krīzi bez ārējas palīdzības;

Grozījums Nr. 47

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
9. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(5a) lēmuma 9. pantam 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, kā minēts 1. pantā.”

Grozījums Nr. 48

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija un dalībvalstis sadarbojas, 
lai uzlabotu pārnozaru noturības plānošanu 
gan attiecībā uz dabas, gan cilvēku 
izraisītām katastrofām, kuras varētu izraisīt 
pārrobežu ietekmi, cita starpā klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi. Noturības 
plānošana ietver Savienības līmeņa 
scenāriju izstrādi katastrofu novēršanai un 
reaģēšanai uz tām, pamatojoties uz 6. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minētajiem riska 
novērtējumiem un 5. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā minēto pārskatu par riskiem, 
6. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto 
katastrofu riska pārvaldības plānošanu, 6. 
panta 1. punkta f) apakšpunktā minētajiem 
katastrofu radīto zaudējumu datiem, 
līdzekļu apzināšanu un plānu izstrādāšanu 
reaģēšanas spēju izvietošanai, ņemot vērā 
6. panta 5. punktā minētos Savienības 
mērķus noturības pret katastrofām jomā.

1. Komisija un dalībvalstis sadarbojas, 
lai uzlabotu pārnozaru noturības plānošanu 
gan attiecībā uz dabas, gan cilvēku 
izraisītām katastrofām, kuras varētu izraisīt 
pārrobežu ietekmi, cita starpā klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi un arvien 
biežākajiem dabas ugunsgrēkiem, kas 
izplatās pāri valstu robežām. Noturības 
plānošana ietver Savienības līmeņa 
scenāriju izstrādi katastrofu novēršanai un 
reaģēšanai uz tām, pamatojoties uz 6. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minētajiem riska 
novērtējumiem un 5. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā minēto pārskatu par riskiem, 
6. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto 
katastrofu riska pārvaldības plānošanu, 6. 
panta 1. punkta f) apakšpunktā minētajiem 
katastrofu radīto zaudējumu datiem, 
līdzekļu apzināšanu un plānu izstrādāšanu 
reaģēšanas spēju izvietošanai, ņemot vērā 
6. panta 5. punktā minētos Savienības 
mērķus noturības pret katastrofām jomā.

Grozījums Nr. 49
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Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija un dalībvalstis nosaka un 
veicina sinerģiju starp civilās aizsardzības 
palīdzību un humānās palīdzības 
finansējumu, ko sniedz Savienība un 
dalībvalstis noturības pret katastrofām 
plānošanā attiecībā uz reaģēšanas 
operācijām humānās krīzēs ārpus 
Savienības.

2. Komisija un dalībvalstis, iespēju 
robežās apspriežoties ar humānās 
palīdzības sniedzējiem, tostarp vietējiem 
dalībniekiem un vietējām iestādēm, 
nosaka un veicina sinerģiju starp civilās 
aizsardzības palīdzību un humānās 
palīdzības finansējumu, ko sniedz 
Savienība un dalībvalstis noturības pret 
katastrofām plānošanā attiecībā uz 
reaģēšanas operācijām humānās krīzēs 
ārpus Savienības.

Grozījums Nr. 50

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatojoties uz apzinātajiem 
riskiem, 6. panta 5. punktā minētajiem 
mērķiem noturības jomā, 10. panta 1. 
punktā minēto scenāriju izstrādi un 
kopīgajām spējām un to nepietiekamību, 
Komisija ar īstenošanas aktiem saskaņā ar 
33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru nosaka Eiropas civilās 
aizsardzības rezervei nepieciešamo 
svarīgāko reaģēšanas spēju veidus un 
skaitu (“spēju mērķi”).

2. Pamatojoties uz apzinātajiem 
riskiem, kopīgajām spējām, to 
nepietiekamību un jebkādiem esošajiem 
Savienības mērķiem noturības pret 
katastrofām jomā, kā minēts 6. panta 
5. punktā, un jebkādu esošo scenāriju 
izstrādi, kā minēts 10. panta 1. punktā, 
Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
Eiropas civilās aizsardzības rezervei 
nepieciešamo svarīgāko reaģēšanas spēju 
veidus un precizē skaitu (“spēju mērķi”). 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 33. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 51

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
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Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ar īstenošanas aktiem, 
kuri pieņemti saskaņā ar 33. panta 2. 
punktā minēto pārbaudes procedūru 
nosaka, no kādām spējām sastāv rescEU, 
pamatojoties uz 6. panta 5. punktā 
minētajiem mērķiem noturības jomā, 10. 
panta 1. punktā minēto scenāriju izstrādi, 
ņemot vērā apzinātos un jaunos riskus un 
kopīgās spējas un to nepietiekamību 
Savienības līmenī, jo īpaši tādās jomās kā 
meža ugunsgrēku dzēšana no gaisa, 
ķīmiskie, bioloģiskie, radioloģiskie un 
nukleārie incidenti un neatliekamās 
medicīniskās palīdzības reaģēšanas 
pasākumi.

2. Komisija loģistikas centros izveido 
Eiropas medicīnisko pretlīdzekļu un 
aprīkojuma rezerves, kurās būtu paredzēti 
arī medicīniskie pretpasākumi, ar kuriem 
reaģē uz zemas varbūtības notikumiem ar 
lielu ietekmi. Komisija ar īstenošanas 
aktiem nosaka, no kādām spējām sastāv 
rescEU, inter alia pamatojoties uz 
jebkādiem esošajiem Savienības mērķiem 
noturības pret katastrofām jomā, kā 
minēts 6. panta 5. punktā, un jebkādu 
esošo scenāriju izstrādi, kā minēts 
10. panta 1. punktā, ņemot vērā apzinātos 
un jaunos riskus un kopīgās spējas un to 
nepietiekamību Savienības līmenī, jo īpaši 
tādās jomās kā meža ugunsgrēku dzēšana 
no gaisa, glābšanas darbi pēc zemestrīcēm 
un plūdiem, ķīmiskie, bioloģiskie, 
radioloģiskie un nukleārie incidenti un 
neatliekamās medicīniskās palīdzības 
reaģēšanas pasākumi. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 33. panta 2. 
punktā. Komisija regulāri atjaunina 
informāciju par rescEU spēju apjomu un 
klasifikāciju un dara šo informāciju tieši 
pieejamu citām Savienības iestādēm.

Grozījums Nr. 52

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz spējām, kas paredzētas 
reaģēšanai uz neatliekamās medicīniskās 
palīdzības situācijām, piemēram, 
stratēģiskās rezerves, neatliekamās 
medicīniskās palīdzības vienības un 
jebkādas citas attiecīgās spējas, Komisija 
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nodrošina efektīvu koordināciju un 
sinerģiju ar citām Savienības 
programmām un fondiem un jo īpaši 
programmu “ES Veselība”1a, kā arī 
attiecīgiem Savienības un starptautiskiem 
dalībniekiem.
_______________________
1a Priekšlikums Eiropas Parlamenta 
un Padomes regulai, ar ko izveido 
Savienības darbības programmu veselības 
jomā (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu 
(ES) Nr. 282/2014 (programma “ES 
Veselība”), COM(2020)405 final.

Grozījums Nr. 53

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija vai dalībvalstis rescEU spējas 
iegādājas, nomā, ņem līzingā un/vai citādi 
iegūst uz līguma pamata. Komisija rescEU 
spējas var iegādāties, nomāt, ņemt līzingā 
vai citādi iegūt uz līguma pamata, lai 
veidotu aprīkojuma krājumus un tos 
izplatītu vai sniegtu pakalpojumus 
dalībvalstīm, izmantojot iepirkuma 
procedūras saskaņā ar Savienības finanšu 
noteikumiem. Ja rescEU spējas iegādājas, 
nomā, ņem līzingā vai citādi uz līguma 
pamata iegūst dalībvalstis, Komisija var 
dalībvalstīm piešķirt tiešas dotācijas bez 
uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus.

Komisija vai dalībvalstis rescEU spējas 
iegādājas, nomā, ņem līzingā un/vai citādi 
iegūst uz līguma pamata. Komisija rescEU 
spējas var iegādāties, nomāt, ņemt līzingā 
vai citādi iegūt uz līguma pamata, lai 
veidotu augstas kvalitātes aprīkojuma 
krājumus un tos izplatītu vai sniegtu 
pakalpojumus dalībvalstīm, izmantojot 
iepirkuma procedūras saskaņā ar 
Savienības finanšu noteikumiem. Ja 
Komisija rescEU spējas iegādājas, tā 
saglabā īpašumtiesības uz šādām spējām 
pat tad, ja tās tiek iedalītas dalībvalstīm. 
Ja Komisija rescEU spējas nomā, ņem 
līzingā vai citādi iegūst uz līguma pamata, 
Komisija saglabā pilnīgu kontroli pār 
šādām spējām. Ja Komisija iegādājas 
vienreizlietojamas spējas, tā 
īpašumtiesības uz šādām spējām var nodot 
dalībvalstij, kura tās pieprasa. Ja rescEU 
spējas iegādājas, nomā, ņem līzingā vai 
citādi uz līguma pamata iegūst dalībvalstis, 
Komisija var dalībvalstīm piešķirt tiešas 
dotācijas bez uzaicinājuma iesniegt 
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priekšlikumus.

Pamatojums

Covid-19 krīze ir skaidri parādījusi, cik svarīgi ir pārbaudīt visu medicīnisko preču un 
aprīkojuma kvalitāti, jo īpaši, ja tos iepērk ārpus Savienības.

Grozījums Nr. 54

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

rescEU spējas uzņem tās dalībvalstis, kuras 
minētās spējas iegādājas, nomā, ņem 
līzingā vai citādi iegūst uz līguma pamata. 
Savienības noturības pastiprināšanas 
nolūkā rescEU spējas, ko Komisija 
iegādājusies, nomājusi, ņēmusi līzingā vai 
citādi ieguvusi uz līguma pamata, ir 
stratēģiski iepriekš jāizvieto Savienībā. 
Apspriežoties ar dalībvalstīm, rescEU 
spējas, ko Komisija iegādājusies, 
nomājusi, ņēmusi līzingā vai citādi 
ieguvusi uz līguma pamata, varētu arī būt 
izvietotas trešās valstīs ar uzticamu tīklu 
starpniecību, kurus pārvalda attiecīgas 
starptautiskās organizācijas.

rescEU spējas uzņem tās dalībvalstis, kuras 
minētās spējas iegādājas, nomā, ņem 
līzingā vai citādi iegūst uz līguma pamata. 
Savienības noturības pastiprināšanas 
nolūkā rescEU spējas, ko Komisija 
iegādājusies, nomājusi, ņēmusi līzingā vai 
citādi ieguvusi uz līguma pamata, ir 
stratēģiski iepriekš jāizvieto Savienībā.

Grozījums Nr. 55

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(aa) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:
5. Dalībvalsts, kurai pieder, kura nomā vai 
ņem līzingā rescEU spējas, nodrošina 
minēto spēju reģistrāciju CECIS un minēto 
spēju pieejamību un izvietojamību 
Savienības mehānisma operāciju 

“5. Komisija vai dalībvalsts, kurai pieder, 
kura nomā, ņem līzingā vai citādi iegūst uz 
līguma pamata rescEU spējas, nodrošina 
minēto spēju reģistrāciju CECIS un minēto 
spēju pieejamību un izvietojamību 



RR\1212605LV.docx 33/85 PE652.637v02-00

LV

vajadzībām. Savienības mehānisma operāciju 
vajadzībām.

RescEU spējas valstu vajadzībām, kā 
minēts 23. panta 4. a punktā, var izmantot 
tikai tad, ja tās netiek izmantotas vai nav 
nepieciešamas reaģēšanas operāciju 
vajadzībām saskaņā ar Savienības 
mehānismu.

RescEU spējas valstu vajadzībām, kā 
minēts 23. panta 4. a punktā, var izmantot 
tikai tad, ja tās netiek izmantotas vai nav 
nepieciešamas reaģēšanas operāciju 
vajadzībām saskaņā ar Savienības 
mehānismu.

RescEU spējas izmanto saskaņā ar 
īstenošanas aktiem, kuri pieņemti saskaņā 
ar 32. panta 1. punkta g) apakšpunktu, un 
darbības līgumiem, kas noslēgti starp 
Komisiju un dalībvalsti, kurai pieder, kura 
nomā vai ņem līzingā šādas spējas, turklāt 
darbības līgumos rescEU spēju 
izvietošanas noteikumi tiek papildus 
precizēti, tostarp attiecībā uz iesaistītajiem 
darbiniekiem.

RescEU spējas izmanto saskaņā ar 
īstenošanas aktiem, kuri pieņemti saskaņā 
ar 32. panta 1. punkta g) apakšpunktu, un 
darbības līgumiem, kas noslēgti starp 
Komisiju un dalībvalsti, kurai pieder, kura 
nomā vai ņem līzingā šādas spējas, turklāt 
darbības līgumos rescEU spēju 
izvietošanas noteikumi tiek papildus 
precizēti, tostarp attiecībā uz iesaistītajiem 
darbiniekiem.

Darbības līgumos paredzētie noteikumi 
nodrošina arī rescEU spēju izmantošanu 
atbilstīgi šim lēmumam, jo īpaši prasībai 
darīt rescEU spējas pieejamas, kā noteikts 
šā panta 6. punktā, un vispārējiem 
mērķiem, kā noteikts 1. pantā. Šajos 
noteikumos precizē arī pasākumus, kas 
jāveic neatbilstības gadījumā, lai 
nodrošinātu Savienības finansējuma 
pienācīgu izmantošanu.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594134200012&from=LV)

Grozījums Nr. 56

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 10. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

rescEU spējas var izvietot ārpus Savienības 
saskaņā ar šā panta 6. līdz 9. punktu.

rescEU spējas var izvietot ārpus Savienības 
saskaņā ar šā panta 6. līdz 9. punktu. 
Komisija pieņem īpašus noteikumus, lai 
garantētu pārskatatbildību un rescEU 
spēju pareizu izmantošanu trešās valstīs, 
tostarp pieejas iespēju ES kontrolieriem. 
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Savienības mehānisma atpazīstamība 
trešās valstīs tiek nodrošināta saskaņā ar 
šā lēmuma 20.a panta 1. un 2. punktu.

Grozījums Nr. 57

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
13. pants – 1. punkts – 2. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Lēmuma 13. panta 1. punkta 
otrajā daļā iekļauj šādu apakšpunktu:
“(fa) rada ar speciālām reaģēšanas 
zināšanām saistītas spējas, kuras var 
izmantot tādu katastrofu gadījumā, kas 
skar kultūras mantojumu.”

Grozījums Nr. 58

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
15. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ar mērķi veidot kopīgu situācijas 
apzināšanos vāc un analizē apstiprinātu 
informāciju par situāciju sadarbībā ar 
skarto dalībvalsti un izplata to 
dalībvalstīm;

b) ar mērķi veidot kopīgu izpratni par 
situāciju un iespējām reaģēt uz to vāc un 
analizē apstiprinātu informāciju par šo 
situāciju sadarbībā ar skarto dalībvalsti un 
nodod to tieši dalībvalstīm;

Grozījums Nr. 59

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
16. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(9a) lēmuma 16. panta 2. punktu aizstāj 
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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 
iespēju robežās apspriežas ar humānās 
palīdzības sniedzējiem, tostarp vietējiem 
dalībniekiem, un nodrošina saskanību ar 
Eiropas konsensu par humāno palīdzību un 
humanitāro principu respektēšanu.”

Grozījums Nr. 60

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja tiek prasītas specializētas 
zināšanas novēršanas jomā saskaņā ar 
5. panta 2. punktu;

a) ja tiek prasītas specializētas 
zināšanas novēršanas jomā saskaņā ar 
5. panta 2. punktu, jo īpaši pandēmijas 
gadījumā;

Grozījums Nr. 61

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja tiek prasītas specializētas 
zināšanas sagatavotības jomā saskaņā ar 
13. panta 3. punktu;

b) ja tiek prasītas specializētas 
zināšanas sagatavotības jomā saskaņā ar 
13. panta 3. punktu, jo īpaši pandēmijas 
gadījumā;
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Grozījums Nr. 62

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
18. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) izstrādājot kartogrāfiskus 
materiālus ātrai resursu izvēršanai un 
mobilizācijai, jo īpaši ņemot vērā 
pārrobežu reģionu īpatnības saistībā ar 
pārrobežu riskiem, piemēram, dabas 
ugunsgrēkiem;

Grozījums Nr. 63

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19. pants – 3. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(ba) 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 šā panta  1. un 1.a punktā un 19.a 
pantā 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.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Grozījums Nr. 64

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) iekļauj šādu punktu:
“3.a Šā panta 1. un 1.a punktā un 19.a 
pantā minēto finansējumu piešķir, lai 
segtu darbības saistībā ar dabas un 
cilvēka izraisītu katastrofu novēršanu, 
sagatavošanos tām un reaģēšanu uz tām.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Grozījums Nr. 65

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – c apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) panta 4. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
“4. Šā panta 1. un 1.a punktā minēto 
finansējumu piešķir, lai segtu darbības 
saistībā ar dabas un cilvēka izraisītu 
katastrofu novēršanu, sagatavošanos tām 
un reaģēšanu uz tām.”;

Grozījums Nr. 66

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(ca) 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 
izklāstītajām procentuālajām attiecībām un 
minētā pielikuma 3. punktā noteiktajiem 
principiem.”;



PE652.637v02-00 38/85 RR\1212605LV.docx

LV

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=159411887242113)

Grozījums Nr. 67

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – cb apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) iekļauj šādu punktu:
“4.a Finansējumu, kas minēts šā panta 
1.a punktā un 19.a pantā, piešķir 
laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam 
saskaņā ar I pielikuma 2. punktā 
noteiktajām procentuālajām attiecībām 
un minētā pielikuma 3. punktā 
noteiktajiem principiem.”

Grozījums Nr. 68

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – d apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19. pants – 5. un 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) panta 5. un 6. punktu svītro; svītrots

Grozījums Nr. 69

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(da) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:
5. Komisija I pielikumā noteikto 
sadalījumu pārskata, ņemot vērā 34. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minētā 

“5. Komisija I pielikumā noteikto 
sadalījumu pārskata, ņemot vērā 34. panta 
3. punktā minētā novērtējuma rezultātus. 
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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.

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.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Grozījums Nr. 70

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – db apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19. pants – 6. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(db) 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.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Grozījums Nr. 71

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – dc apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19. pants – 6. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(dc) lēmuma 19. pantam pievieno šādu 
punktu:
“6.a Eiropas Parlaments un Padome 
apstiprina pieejamās ikgadējās 
apropriācijas, neskarot Padomes regulas 
(ES, Euratom) Nr. …/..., ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.-
2027. gadam, un Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas 2020. gada ... 
Iestāžu nolīguma par sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību 
noteikumus.”

Grozījums Nr. 72

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19.a pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas [par Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumentu] 2. pantā 
minētos pasākumus īsteno saskaņā ar šo 
lēmumu, izmantojot summas, kas 
norādītas minētās regulas 3. panta 
2. punkta a) apakšpunkta iv) punktā, 
ievērojot regulas 4. panta 4. un 8. punktu.

Regulas [par Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumentu] 2. pantā 
minētos pasākumus īsteno saskaņā ar šo 
lēmumu par summu 2 187 620 000 EUR 
apmērā pašreizējās cenās, kā norādīts 
minētās regulas 3. panta 2. punkta a) 
apakšpunkta iv) punktā, ievērojot regulas 
4. panta 4. un 8. punktu.

Pamatojums

Skaidrības un pārredzamības labad ir vēlams UCPM juridiskajā pamatā norādīt precīzu 
summu, kas ar atveseļošanas instrumenta starpniecību tiks piešķirta UCPM.

Grozījums Nr. 73

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
20.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkādai palīdzībai vai finansējumam, ko Jebkādai palīdzībai vai finansējumam, ko 
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sniedz saskaņā ar šo lēmumu, nodrošina 
attiecīgu atpazīstamību. Dalībvalstis jo 
īpaši nodrošina, ka sabiedrības informēšana 
par operācijām, ko finansē saskaņā ar 
Savienības mehānismu:

sniedz saskaņā ar šo lēmumu, nodrošina 
attiecīgu atpazīstamību atbilstīgi īpašām 
pamatnostādnēm, ko Komisija pieņēmusi 
attiecīgiem intervences pasākumiem. 
Dalībvalstis jo īpaši nodrošina, ka 
sabiedrības informēšana par operācijām, ko 
finansē saskaņā ar Savienības mehānismu:

Grozījums Nr. 74

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
20.a pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja rescEU spējas izmanto valsts 
vajadzībām, kā minēts 12. panta 5. 
punktā, dalībvalstis ar tādiem pašiem 
līdzekļiem, kā minēts šā punkta pirmajā 
daļā, dara zināmu attiecīgo spēju izcelsmi 
un nodrošina atpazīstamību Savienības 
finansējumam, kas izmantots attiecīgo 
spēju iegādei.

Grozījums Nr. 75

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
21. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(aa) lēmuma 5. panta 1. punkta h) 
apakšpunktu aizstāj ar šādu:

h) atbalsts 13. pantā aprakstītajām 
sagatavotības darbībām;

“h) atbalsts 13. pantā aprakstītajām 
sagatavotības darbībām, jo īpaši stiprinot 
esošos apmācības tīklus, sinerģiju starp 
tiem un veicinot jaunu tīklu izveidi, 
galveno uzmanību pievēršot inovatīviem 
risinājumiem un jauniem riskiem un 
problēmām;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594134200012&from=LV)
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Grozījums Nr. 76

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – b apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
21. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minēto finansiālo palīdzību 
var īstenot ar daudzgadu darba 
programmām. Darbībām, kuru ilgums 
pārsniedz vienu gadu, budžeta saistības 
var tikt sadalītas gada maksājumos.

svītrots

Grozījums Nr. 77

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija īsteno Savienības 
finansiālo atbalstu saskaņā ar Finanšu 
regulu atbilstoši tiešas pārvaldības vai 
netiešas pārvaldības principam kopā ar 
struktūrām, kas minētas Finanšu regulas 
62. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

2. Komisija īsteno Savienības 
finansiālo atbalstu ar tiešo pārvaldību 
saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 
2018/1046 vai ar netiešo pārvaldību kopā 
ar struktūrām, 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. Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 30. pantu pieņemt 
deleģētus aktus, lai papildinātu šo 
lēmumu, nosakot darbības, kuras veic šā 
Savienības mehānisma ietvaros un kuras 
var īstenot ar netiešo pārvaldību.

Pamatojums

Ja vien iespējams, priekšroka būtu jādod Komisijas, tostarp Savienības delegāciju, īstenotai 
tiešai pārvaldībai. Netiešā pārvaldība būtu jāizmanto tikai tad, ja var skaidri pierādīt, ka tas 
ir efektīvāks un iedarbīgāks konkrētās darbības īstenošanas veids.
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Grozījums Nr. 78

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
25. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu šo lēmumu, Komisija ar 
īstenošanas aktiem pieņem gada vai 
daudzgadu darba programmas. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 33. panta 
2. punktā. Gada vai daudzgadu darba 
programmās norāda plānotos mērķus, 
gaidāmos rezultātus, īstenošanas metodi un 
to kopējo summu. Tajās iekļauj arī 
finansējamo darbību aprakstu, katrai 
darbībai piešķirto indikatīvo summu un 
indikatīvu īstenošanas grafiku. Attiecībā uz 
28. panta 2. punktā minēto finansiālo 
atbalstu gada vai daudzgadu darba 
programmās apraksta darbības, kas 
plānotas 28. panta 2. punktā minētajās 
valstīs.

Lai īstenotu šo lēmumu, Komisija ar 
īstenošanas aktiem pieņem gada darba 
programmas. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 33. panta 2. punktā. Minētajās 
programmās norāda plānotos mērķus, 
gaidāmos rezultātus, īstenošanas metodi un 
to kopējo summu. Tajās iekļauj arī 
finansējamo darbību aprakstu, katrai 
darbībai piešķirto indikatīvo summu un 
indikatīvu īstenošanas grafiku. Attiecībā uz 
28. panta 2. punktā minēto finansiālo 
atbalstu gada darba programmās apraksta 
darbības, kas plānotas 28. panta 2. punktā 
minētajās valstīs.

Grozījums Nr. 79

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
25. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr gada vai daudzgadu darba 
programmas netiek prasītas darbībām, uz 
kurām attiecas reaģēšana uz katastrofām 
saskaņā ar IV nodaļu un kuras nevar 
paredzēt iepriekš.

Tomēr gada darba programmas netiek 
prasītas darbībām, uz kurām attiecas 
reaģēšana uz katastrofām saskaņā ar 
IV nodaļu un kuras nevar paredzēt iepriekš.

Grozījums Nr. 80

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts



PE652.637v02-00 44/85 RR\1212605LV.docx

LV

Lēmums Nr. 1313/2013/ES
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Papildus Finanšu regulas 12. panta 
4. punktam saistību un maksājumu 
apropriācijas, kas nav izlietotas līdz tā 
finanšu gada beigām, par kuru tās iekļautas 
gada budžetā, automātiski pārnes, un par 
tām var uzņemties saistības un tās var 
izmaksāt līdz nākamā gada 31. decembrim. 
Pārnestās apropriācijas izmanto tikai 
reaģēšanas darbībām. Nākamajā finanšu 
gadā vispirms izmanto pārnestās 
apropriācijas.

5. Papildus Finanšu regulas 12. panta 
4. punktam saistību un maksājumu 
apropriācijas, kas nav izlietotas līdz tā 
finanšu gada beigām, par kuru tās iekļautas 
gada budžetā, automātiski pārnes, un par 
tām var uzņemties saistības un tās var 
izmaksāt līdz nākamā gada 31. decembrim. 
Pārnestās apropriācijas izmanto 
novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 
darbībām. Nākamajā finanšu gadā vispirms 
izmanto pārnestās apropriācijas.

Grozījums Nr. 81

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 5. 
punktā un 21. panta 3. punkta otrajā daļā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
līdz 2027. gada 31. decembrim.

2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 
5. punktā, 19. panta 5. un 6. punktā, 
21. panta 3. punkta otrajā daļā un 25. 
panta 2. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir līdz 2027. gada 
31. decembrim.

Grozījums Nr. 82

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) panta 3. punktu svītro;
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Grozījums Nr. 83

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. 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 6. panta 5. punktā 
un 21. panta 3. punkta otrajā daļā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā 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.

4. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 5. punktā, 
19. panta 5. un 6. punktā, 21. panta 3. 
punkta otrajā daļā un 25. panta 2. punktā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā 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. 84

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts – c apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
30. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Saskaņā ar 6. panta 5. punktu un 
21. panta 3. punkta otro daļu pieņemts 
deleģētais akts 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 līdz 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.

7. Saskaņā ar 6. panta 5. punktu, 19. 
panta 5. un 6. punktu, 21. panta 3. punkta 
otro daļu vai 25. panta 2. punktu pieņemts 
deleģētais akts 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 līdz 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.
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Grozījums Nr. 85

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
34. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) lēmuma 34. panta 2. punktam 
pievieno šādu daļu:
“Līdz... [24 mēneši pēc šā grozošā 
lēmuma spēkā stāšanās dienas] Komisija 
izvērtē Savienības mehānisma darbību, kā 
arī koordināciju un sinerģiju, kas panākta 
ar programmu “ES Veselība” un citiem 
Savienības tiesību aktiem veselības jomā, 
lai iesniegtu tiesību akta priekšlikumu, 
kurā būtu iekļauta īpaša Eiropas veselības 
reaģēšanas mehānisma izveide.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Grozījums Nr. 86

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 23. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) lēmuma I pielikumu svītro; svītrots

Grozījums Nr. 87

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

(23a) lēmuma I pielikumu groza šādi:
I pielikums “I pielikums
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Savienības mehānisma, kas minēts 19. 
panta 1. un 1.a punktā un 19.a pantā, 
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

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

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

2. Savienības mehānisma, kas minēts 
19. panta 1.a punktā un 19.a pantā, 
īstenošanai paredzētā finansējuma 
piešķiršanas procentuālās attiecības 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam
Novēršana: 8 % +/- 10 procentpunkti
Sagatavotība: 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.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)
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PASKAIDROJUMS

Savienības civilās aizsardzības mehānisms kopš tā izveides 2013. gadā ir palīdzējis 
dalībvalstīm tikt galā ar dabas katastrofām, kas kļūst arvien biežākas. Kad 2017. gadā Portugālē 
plosījās postoši meža ugunsgrēki, kļuva skaidrs, ka reaģēšana uz dabas un cilvēka izraisītām 
katastrofām būs efektīva tikai tad, ja tiks nodrošināta papildu solidaritāte Savienības līmenī. 

Saskaņā ar 2019. gada marta jaunā tiesiskā regulējuma noteikumiem mēs izveidojām rescEU, 
kas ir Eiropas mēroga rezerve un ietver ugunsdzēšanas lidmašīnas un helikopterus, specializētu 
medicīnisko aprīkojumu un stratēģiskus medicīnas preču krājumus, kā arī citus resursus. Šīs 
spējas papildina dalībvalstu resursus. Eiropas Komisija finansē no 80 % līdz 90 % no kopējām 
iegādes un uzturēšanas izmaksām, un atsevišķos gadījumos šis finansējums ir līdz 100 %. 

Lai gan rescEU darbojas tikai nedaudz ilgāk par gadu, tas jau ir bijis noderīgs. 2019. gada 
vasarā Grieķijā tika izvietotas pirmās rescEU spējas, proti, divas Itālijas un vienas Spānijas 
ugunsdzēšanas lidmašīna. 

Pēc dažiem mēnešiem Covid-19 pandēmijas laikā, 2020. gada marta vidū, rescEU darbības 
jomā tika iekļauti medicīniskie pretlīdzekļi, tādi kā intensīvās aprūpes medicīniskais 
aprīkojums, individuālie aizsardzības līdzekļi, laboratoriju aprīkojums, vakcīnas un 
ārstniecības līdzekļi, lai sagatavotos nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un 
reaģētu uz tiem. No šiem krājumiem individuālie aizsardzības līdzekļi tika piegādāti trim 
dalībvalstīm un divām kandidātvalstīm, kuras lūdza aktivizēt Savienības mehānismu. Turklāt, 
pateicoties Savienības mehānisma finansējumam un koordinācijai, vairāk nekā 75 000 Eiropas 
pilsoņu spēja atgriezties mājās. 

Savienības mehānisms ir bijis viens no nedaudzajiem solidaritātes instrumentiem, kas izmantots 
nesenās medicīniskās krīzes laikā. Tomēr šī krīze parādīja, ka ir vajadzīga ātrāka un efektīvāka 
solidaritāte. Neraugoties uz rescEU izveidi, Savienības mehānisms joprojām ir atkarīgs no 
dalībvalstu vēlmes un gatavības, jo tās ir atbildīgas par spēju iegādi. Pēdējos mēnešos 
pierādījies, ka šāda Eiropas savstarpējās solidaritātes sistēma kļūst nestabila, ja visas 
dalībvalstis vai to lielākā daļa vienlaicīgi saskaras ar vienu un to pašu ārkārtas situāciju. Tā kā 
rīcība ir vajadzīga no dalībvalstīm, Savienība nav spējīga laikus un ar nepieciešamajiem 
resursiem aizpildīt būtisko iztrūkumu. No nepieciešamā īstenošanas akta pieņemšanas līdz 
pirmajai izvietošanai dalībvalstī pagāja vairāk nekā viens mēnesis, lai rescEU spēju sarakstā 
iekļautu medicīniskos krājumus. Lai Savienība kopumā spētu efektīvi reaģēt uz liela mēroga 
ārkārtējām situācijām, ir vajadzīga lielāka elastība un autonomija, kas nodrošinātu Savienības 
līmeņa rīcību situācijās, kad dalībvalstis pārslodzes dēļ nav spējīgas atbilstīgi reaģēt.

Eiropas Parlaments 2020. gada 17. aprīļa rezolūcijā1 aicināja Komisiju “stiprināt visus krīžu 
pārvarēšanas un reaģēšanas uz katastrofām komponentus un turpināt stiprināt tādus 
instrumentus kā RescEU, lai nodrošinātu patiesi vienotu, koordinētu un efektīvu reaģēšanu ES 

1 RC-B9-0143/2020, par koordinētu ES rīcību Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0143_LV.pdf
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līmenī; uzskata, ka Eiropas katastrofu riska pārvaldība, sagatavotība katastrofām un to 
novēršana būtu jāuzlabo papildus kopējam aprīkojumam, materiāliem un zāļu krājumiem, lai 
nodrošinātu to ātru mobilizāciju ES iedzīvotāju dzīvību un iztikas līdzekļu aizsardzībai; 
uzskata, ka būtu jānostiprina ES civilās aizsardzības mehānisms, lai veicinātu ES pilsoņu 
kopīgu repatriāciju.”

Tādēļ referents atzinīgi vērtē ar Eiropas Komisijas priekšlikumu ieviestās mērķētās izmaiņas, 
ko vēlas arī Parlaments. Referents arī piekrīt tam, ka mums jāmācās no iepriekšējām kļūdām 
un jāstrādā ātri, lai mēs būtu gatavi līdz ar jaunās daudzgadu finanšu shēmas sākšanos 2021. 
gadā. Viņš arī atzinīgi vērtē piešķirto budžeta līdzekļu ievērojamo palielinājumu, proti, līdz 2 
miljardiem EUR, kas ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā kopējā ierosinātā summa. Referents 
atgādina, ka pēdējās sarunās Eiropadomes līmenī bija paredzēts, ka Savienības mehānismam 
laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam piešķirs mazāk nekā vienu miljardu euro. Tūlīt pēc tam, 
pašā krīzes vidū, budžets tika palielināts par 410 miljoniem EUR gan medicīnas krājumu 
veidošanai, gan ES pilsoņu repatriācijai.

Ar saviem grozījumiem referents cenšas stiprināt tiesību akta priekšlikumu saistībā ar 
novēršanas un sagatavotības jautājumiem. Viņš uzskata – lai jaunieviestie noturības pret 
katastrofām mērķi būtu efektīvi un sniegtu pievienoto vērtību, dalībvalstīm tie ir jāņem vērā, 
izstrādājot savus riska pārvaldības plānus. Turklāt referents aicina Eiropas Komisiju izveidot 
kopīgu sarakstu, kurā būtu ietverti riski ar pārrobežu ietekmi, lai dalībvalstis būtu gatavas 
vienādiem riskiem, kas var ietekmēt visas dalībvalstis. Saskaņā ar pašreizējo tiesisko 
regulējumu katra dalībvalsts sagatavo savu iespējamo risku sarakstu. Tas ir saprotams, jo 
saraksts lielā mērā ir atkarīgs no ģeogrāfiskās atrašanās vietas un citiem faktoriem, kas dažādās 
dalībvalstīs ir atšķirīgi. Tajā pašā laikā pastāv vairāki riski, kas ir kopīgi visām dalībvalstīm un 
var ietekmēt ne tikai kaimiņvalstis, bet arī visu reģionu. Visām dalībvalstīm vajadzētu būt 
gatavām efektīvi novērst šos riskus. 

Attiecībā uz rescEU spējām referents uzskata, ka Eiropas Komisijai vajadzētu spēt tieši 
iegādāties spējas, lai ar Savienības mehānismu vajadzības gadījumā ātri un efektīvi reaģētu uz 
dalībvalstu vajadzībām.  Lai nodrošinātu juridisko skaidrību, referents uzskata, ka Komisijai 
būtu jāsaglabā īpašumtiesības uz spējām, ko tā iegādājusies. Viņš arī piekrīt, ka rescEU spējas 
būtu jāizvieto ārpus Savienības, lai palīdzētu trešām valstīm visā pasaulē reaģēt uz dabas un 
cilvēka izraisītām katastrofām. Kā tas jau ir pierādījies iepriekš, Savienības civilās aizsardzības 
mehānisms ir svarīgs ES maigās diplomātijas instruments visā pasaulē. Tomēr referents 
nepiekrīt Eiropas Komisijas priekšlikumam par minēto spēju iepriekšēju izvietošanu ārpus 
Savienības teritorijas. Nesenās medicīniskās krīzes laikā mēs daudzkārt bijām liecinieki tam, 
ka trešās valstis konfiscēja individuālos aizsardzības līdzekļus, ko iegādājušās citas valstis. 
Referents uzskata, ka vienīgi Savienībā mēs varam nodrošināt nepieciešamos drošības un 
kvalitātes standartus.

Bez tam referents uzskata, ka ir svarīgi precizēt saikni starp Savienības civilās aizsardzības 
mehānismu un programmu “ES Veselība”, jo ar abām programmām notiks medicīnisko 
krājumu veidošana. Viņš arī prasa Komisiju pārskatīt pašreizējās sistēmas efektivitāti un 
vajadzības gadījumā iesniegt jaunu tiesību akta priekšlikumu par specializēta Eiropas veselības 
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reaģēšanas mehānisma izveidi, kā to jau prasījis Eiropas Parlaments2.

Turklāt referents vēlas ierosināt, lai dalībvalstīm, kad tās izmanto rescEU spējas savas valsts 
vajadzībām, būtu pienākums ik reizi attiecīgi norādīt, ka tās izmanto Savienības civilās 
aizsardzības mehānismu un saņem ES finansējumu. Tā kā visām spējām finansējuma likme no 
80 %–90 % ir palielināta līdz 100 %, ir svarīgi, lai ES ieguldījums netiktu aizmirsts vai ignorēts. 

Visbeidzot, tā kā tikai dažus mēnešus atpakaļ iepriekšējo ziņojumu komiteja pieņēma ar lielu 
balsu vairākumu, referents vēlreiz iesniedzis atsevišķus tajā iekļautos priekšlikumus. 

Attiecībā uz to, ka Komisijas svītrojusi I pielikumu un to aizstājusi ar daudzgadu darba 
programmu, kas pieņemta ar īstenošanas aktu, referents, lai nodrošinātu lielāku pārredzamību 
pār šā finansējuma izmantošanu, ierosina atjaunot pielikumu, kura noteikumos ir precizētas 
procentuālās attiecības, kādas piešķiramas novēršanai, sagatavotībai 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 sagatavotībai, tostarp rescEU aktīvu iegādei. Turklāt referents piešķir Komisijai 
lielāku elastīgumu, lai tā nākamo septiņu gadu laikā varētu veikt jebkādas nepieciešamās 
izmaiņas. Vajadzība pēc elastīguma ir labi zināma, kā tas tika parādīts nesenās medicīniskās 
krīzes laikā, taču ir jāatgādina, ka ikreiz, kad tiek grozīts budžets, ir jāgroza gan gada, gan 
daudzgadu darba programmas. Savukārt pielikumā minētās procentuālās attiecības nodrošina 
daudz lielāku elastīgumu, jo pielikums ir jāgroza tikai tad, kad šīs attiecības pārsniedz 
manevrēšanai atvēlēto 10 % robežu. 

Turklāt referents ir atkārtoti ieviesis pienākumu Komisijai ar deleģētu aktu precizēt jomas, 
kurās netiešā pārvaldība tiks izmantota kā budžeta izpildes metode.

Daudzas gan Komisijas, gan referenta ierosinātās izmaiņas atbilst Parlamenta pirms diviem 
gadiem paustajai nostājai. Referents ir stingri pārliecināts – nesenās krīzes ir parādījušas, ka ir 
vajadzīgs vērienīgāks mehānisms, ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība un tās dalībvalstis 
būtu gatavas un spētu efektīvi reaģēt uz jebkādām turpmākām dabas vai cilvēka izraisītām 
katastrofām. 

2 Sk. iepriekš
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JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR JURIDISKO PAMATU

Eiropas Parlaments
2019-2024

Juridiskā komiteja
Priekšsēdētājs

2.9.2020

Pascal Canfin,
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas
priekšsēdētājam

BRISELĒ

Temats: atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes 
lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās 
aizsardzības mehānismu  (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Godātais priekšsēdētāj!

Ar 2020. gada 13. jūlija vēstuli1 Jūs saskaņā ar Reglamenta 40. panta 2. punktu lūdzāt 
Juridiskās komitejas atzinumu par juridiskā pamata piemērotību Komisijas priekšlikumam 
Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par 
Savienības civilās aizsardzības mehānismu.2

Komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2020. gada 2. septembra sanāksmē.

I - Vispārīga informācija

Komisijas priekšlikuma pamatā ir LESD 196. pants un 322. panta 1. punkta a) apakšpunkts. 

Lūgums ir izteikts attiecībā uz grozījumu, ko referents iesniedzis ENVI komitejas sanāksmē, 
svītrojot atsauci uz LESD 322. panta 1. punkta a) apakšpunktu un saskaņā ar ENVI komitejas 

1 D 307296
2 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par 

Savienības civilās aizsardzības mehānismu (COM(2020)0220 – C9 0160/2020 – 2020/0097(COD)).
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vēstuli  balstoties uz „tehniskiem apsvērumiem un jo īpaši uz to, ka šis pants attiecas uz 
finanšu noteikumu pieņemšanu, pieņemot regulas, un tādēļ nešķiet piemērojams lēmumam”.

Pirms šā priekšlikuma, kas tika pieņemts 2020. gada jūnijā, Komisija 2019. gada martā 
pieņēma priekšlikumu lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības 
civilās aizsardzības mehānismu, kura pamatā bija tikai LESD 196. pants. ENVI komiteja 
ziņojumu par šo priekšlikumu pieņēma 2020. gada martā. Komisija paskaidrojuma rakstā 
norāda, ka „šā priekšlikuma pamatā ir Eiropas Parlamenta un Padomes līdz šim panāktais 
progress Komisijas priekšlikuma COM(2019) 125 final izskatīšanā un apspriešanā”.  Saskaņā 
ar Komisijas priekšlikuma finanšu pārskatu „[ar] lēmumu groza esošu darbību (Savienības 
mehānismu) un tas ir jāizskata paralēli izskatāmajam priekšlikumam, ar ko groza arī 
Savienības mehānismu, kuru Komisija pieņēma 2019. gadā”. 

Atbildot uz ENVI komitejas bažām par to, vai ir lietderīgi iekļaut LESD 322. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu kā ierosinātā lēmuma juridisko pamatu, kas tiek apšaubīts, iesniedzot 
grozījumu, ar ko svītro šo pantu, šajā paziņojumā tiek izvērtēta tikai LESD 322. panta 1. 
punkta a) apakšpunkta kā juridiskā pamata piemērotība.

II - Attiecīgais Līguma pants

Saskaņā ar II sadaļu par „Finanšu noteikumiem”:

322. panta 1. punkta a) apakšpunkts 

1. Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot regulas saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru, pēc apspriešanās ar Revīzijas palātu pieņem:

a) finanšu noteikumus, kuros jo īpaši nosaka budžeta apstiprināšanas un īstenošanas, kā arī 
aprēķinu uzrādīšanas un revīzijas procedūru.

III — EST judikatūra par juridiskā pamata izvēli

Jautājumu par atbilstīgo juridisko pamatu Tiesa tradicionāli ir uzskatījusi par pamatjautājumu, 
jo ar to tiek nodrošināta kompetences piešķiršanas principa (LES 5. pants) ievērošana un 
noteikta Savienības kompetences iedaba un darbības joma.3  Juridiskā pamata izvēle tāpēc 
nedrīkst būt patvaļīga. Saskaņā ar Tiesas pastāvīgo judikatūru, izvēloties juridisku pamatu 
Savienības tiesību aktam, jāvadās pēc objektīviem, juridiski pārskatāmiem faktoriem, tostarp 
pēc pasākuma mērķa un satura.4 Tiesa arī uzskata, ka nav iespējams noteikt tiesību akta 
juridisko pamatu, ņemot vērā juridisko pamatu, kas izmantots, lai pieņemtu citus Savienības 
tiesību aktus, kuriem dažos gadījumos varētu būt līdzīgas iezīmes.5 Tāpēc nepareiza juridiskā 
pamata izvēle var būt par iemeslu attiecīgā akta atcelšanai. Šajā sakarībā iestādes vēlme 
aktīvāk piedalīties attiecīgā tiesību akta pieņemšanā, apstākļi, kādos tiesību akts ir pieņemts, 
kā arī darbs, kas tiesību akta darbības jomā ir paveikts citos aspektos, nav nozīmīgi no pareizā 

3 Atzinums 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, 5. punkts.
4 Sk. lietu C-411/06, Komisija/Parlaments un Padome, 2009. gada 8. septembris, EU:C:2009:518, 45. punkts.
5 Sk. spriedumu lietā C-338/86 Beļģija/Komisija, 1988., Recueil, I–04829, 29. punkts un spriedums lietā C-
533/05 Itālija/Komisija, 2008., Krājums, I–0000, 106. punkts.
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juridiskā pamata noteikšanas viedokļa.6 

Principā būtu jāizvēlas tikai viens piemērots juridiskais pamats. Ja tiesību akta pārbaudē tiek 
atklāts, ka tam ir divi mērķi vai divas sastāvdaļas, un ja vienu no tiem var atzīt par galveno vai 
izšķirošo, bet otram ir tikai palīgraksturs, tad šis tiesību akts ir jāpamato tikai ar vienu 
juridisko pamatu, proti, ar to, ar ko ir saistīts galvenais vai izšķirošais mērķis vai sastāvdaļa.7 
Tomēr, ja tiesību aktam vienlaikus ir vairāki mērķi vai jomas, kas ir savstarpēji nesaraujami 
saistīti un neviens nav pakārtots un mazāk svarīgs attiecībā pret otru, tad šāds tiesību akts 
jāpieņem, pamatojoties uz dažādiem atbilstošiem juridiskiem pamatiem.8 Tomēr tas būtu 
iespējams tikai tad, ja procedūras, kas paredzētas attiecīgajiem juridiskajiem pamatiem, nav 
savstarpēji nesaderīgas un neapdraud Eiropas Parlamenta tiesības.9 Turklāt izvēlētajam 
pasākumam ir jāatbilst paredzētajam tiesību akta veidam, ja tas ir noteikts Līgumā. 

IV — 322. panta 1. punkta a) apakšpunkta kā juridiskā pamata piemērotība 

LESD 322. panta 1. punkta a) apakšpunkts, kas izmantots kā juridiskais pamats, paredz īpaša 
veida leģislatīvo aktu, šajā sakarībā nepiešķirot ES likumdevējam nekādu rīcības brīvību. 
Pirms izvērtēt, vai LESD 322. panta 1. punkta a) apakšpunkts, ņemot vērā priekšlikuma mērķi 
un saturu, varētu būt piemērots juridiskais pamats, ir jānorāda, ka 322. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā ir paredzēta parastā likumdošanas procedūra un noteikts, ka akts ir jāpieņem 
kā regula. Šajā konkrētajā gadījumā ierosinātā akta veids ir lēmums, tāpat kā attiecībā uz 
leģislatīvo aktu, kuru ir paredzēts grozīt. Tāpēc, pamatojoties uz formāliem iemesliem, 
ierosinātā akta veids nav saderīgs ar 322. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Tādēļ nav nepieciešams sīkāk izvērtēt, vai, ņemot vērā priekšlikuma mērķi un saturu, 322. 
panta 1. punkta a) apakšpunkts ir piemērots juridiskais pamats un vai to varētu izmantot kā 
divkāršu pamatu kopā ar LESD 196. pantu. 

V — Secinājums un ieteikums

Neskarot jebkādu novērtējumu par to, vai ierosinātais pasākums, ņemot vērā ierosinātā 
pasākuma mērķi un saturu, ir pareizi balstīts tikai uz 196. pantu vai arī tam būtu jābalstās uz 
diviem vai vairākiem juridiskajiem pamatiem, šķiet pietiekami norādīt, ka, ņemot vērā tiesību 
akta grozījumu priekšlikumam (lēmumam) izvēlēto veidu, LESD 322. panta 1. punkta 
a) apakšpunkts formāli nešķiet piemērots juridiskais pamats tāda lēmuma priekšlikumam, ar 
ko groza Lēmumu par Savienības civilās aizsardzības mehānismu, jo tas paredz pieņemt 
regulu, bet attiecīgais grozījumu akts ir lēmums.

6 Spriedums lietā C-269/97, Komisija/Padome, ECLI:EU:C:2000:183, 44. punkts.
7 Spriedums lietā C-137/12, Komisija/Padome, ECLI:EU:C:2013:675, 53. punkts; Lieta C-411/06, 
EU:C:2009:518, 46. punkts un tajā minētā judikatūra; Parlaments/Padome, lieta C 490/10, 
ECLI:EU:C:2012:525, 45. punkts; Parlaments/Padome, lieta C 155/07, ECLI:EU:C:2008:605, 34. punkts.
8 Lieta C-211/01, Komisija/Padome, ECLI:EU:C:2003:452, 40. punkts; Lieta C-178/03, Komisija/ Eiropas 
Parlaments un Padome, EU:C:2006:4, 43.–56. punkts. 
9 Lieta C-300/89 Komisija/Padome („Titanium Dioxide”), EU:C:1991:244, 17.–25. punkts; Lieta C–268/94, 
Portugāle/Padome, ECLI:EU:C:1996:461.
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Juridiskā komiteja savā 2020. gada 2. septembra sanāksmē attiecīgi vienbalsīgi10 nolēma 
ieteikt Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai par minētās regulas 
juridisko pamatu norādīt LESD 322. panta 1. Punkta a) apakšpunktu. 

Ar cieņu,

Adrián Vázquez Lázara

10 Galīgajā balsošanā piedalījās: Adrián Vázquez Lázara (priekšsēdētājs), Ibán García Del Blanco (priekšsēdētāja 
vietnieks), Raffaele Stancanelli (priekšsēdētāja vietnieks), Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, 
Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Emmanuel Maurel, Karen 
Melchior, Emil Radev, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Axel Voss, Lara Wolters, 
Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos.



RR\1212605LV.docx 55/85 PE652.637v02-00

LV

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

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

Temats: atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko 
groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu 
(COM(2020)0002 – C9-0000/2020 – 2020/0002(NLE))

Godātais priekšsēdētāj!

Saistībā ar minēto procedūru Attīstības komitejai tika uzdots iesniegt atzinumu Jūsu vadītajai 
komitejai. 2020. gada 29. jūnija sanāksmē tā nolēma atzinumu nosūtīt vēstules veidā.

Attīstības komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2020. gada 15. jūlija sanāksmē. Šajā 
sanāksmē1 tā nolēma aicināt par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut turpmāk minētos ierosinājumus.

Ar cieņu

Tomas Tobé

GROZĪJUMI

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) tā kā klimata pārmaiņas izraisa 
dabas katastrofu biežuma, intensitātes un 

1 Galīgajā balsojumā piedalījās: Tomas Tobé (priekšsēdētājs un atzinuma referents), Pierrette Herzberger-Fofana 
(pirmā vietniece), Chrysoula Zacharopoulou (trešā vietniece), Erik Marquardt (ceturtais vietnieks), Anna-
Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni 
Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, György 
Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Ádám Kósa, Pierfrancesco Majorino, Janina Ochojska, Jan-
Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok.
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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 
nepietiekami attīstītas spējas 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;

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) meža ugunsgrēki apdraud dzīvību, 
iztiku un bioloģisko daudzveidību, rada 
lielas oglekļa emisijas un samazina 
planētas oglekļa absorbcijas spēju, 
tādējādi vēl vairāk saasinot klimata 
pārmaiņas. Īpašas bažas rada situācijas, 
kad ugunsgrēks iznīcina pirmatnējo mežu 
vai radioaktīvi piesārņotas teritorijas. Ar 
klimatu saistītu katastrofu, tostarp meža 
ugunsgrēku, skaita palielināšanās dēļ ir 
jāstiprina Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma darbības ārpus Savienības, 
tostarp darbības, kas vērstas uz prevenciju 
un sagatavotību katastrofām;

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) lai maksimizētu pārredzamību un 
pārskatatbildību Savienības pilsoņiem, 
Komisijai būtu jāsniedz norādījumi par to, 
kā mērīt tādu izdevumu īpatsvaru, kas 
veikti ar Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma starpniecību un kas būtu 
kvalificējami kā oficiālā attīstības 
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palīdzība (OAP);

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Vajadzības gadījumā Savienība ir 
ieinteresēta reaģēt uz ārkārtējām situācijām 
trešās valstīs. Lai gan rescEU spējas ir 
galvenokārt izveidotas, lai tās izmantotu kā 
drošības tīklu Savienībā pienācīgi 
pamatotos gadījumos un ņemot vērā 
humanitāros principus, tās varētu izvietot 
arī ārpus Savienības.

(12) Vajadzības gadījumā Savienība ir 
ieinteresēta reaģēt uz ārkārtējām situācijām 
trešās valstīs. Lai gan rescEU spējas ir 
galvenokārt izveidotas, lai tās izmantotu kā 
drošības tīklu Savienībā pienācīgi 
pamatotos gadījumos, pirms intervencēm 
apspriežoties ar humānās palīdzības 
sniedzējiem un ņemot vērā humanitāros 
principus, tās varētu izvietot arī ārpus 
Savienības.

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija un dalībvalstis nosaka un 
veicina sinerģiju starp civilās aizsardzības 
palīdzību un humānās palīdzības 
finansējumu, ko sniedz Savienība un 
dalībvalstis noturības pret katastrofām 
plānošanā attiecībā uz reaģēšanas 
operācijām humānās krīzēs ārpus 
Savienības.

2. Komisija un dalībvalstis, iespēju 
robežās apspriežoties ar humānās 
palīdzības sniedzējiem, tostarp vietējiem 
dalībniekiem un vietējām iestādēm, 
nosaka un veicina sinerģiju starp civilās 
aizsardzības palīdzību un humānās 
palīdzības finansējumu, ko sniedz 
Savienība un dalībvalstis noturības pret 
katastrofām plānošanā attiecībā uz 
reaģēšanas operācijām humānās krīzēs 
ārpus Savienības.

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9.a punkts 
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
16. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(9a) lēmuma 16. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:
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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 
iespēju robežās apspriežas ar humānās 
palīdzības sniedzējiem, tostarp vietējiem 
dalībniekiem, un nodrošina saskanību ar 
Eiropas konsensu par humāno palīdzību (*) 
un humanitāro principu respektēšanu.
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Eiropas Parlaments
2019-2024

Budžeta komiteja

2020/0097(COD)

1.9.2020

BUDŽETA KOMITEJAS ATZINUMS

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 
Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu
(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Niclas Herbst
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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumu mērķtiecīgi pārskatīt spēkā esošos 
Savienības civilās aizsardzības mehānisma (UCPM) tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka Savienība 
un dalībvalstis ir labāk sagatavotas turpmākām krīzēm. Atzinuma sagatavotājs atgādina, ka 
UCPM ir viena no redzamākajām ES solidaritātes pamatvērtību izpausmēm. Tomēr pašreizējā 
Covid-19 krīze ir nepārprotami atklājusi pašreizējās struktūras ierobežojumus, jo mehānisms 
nespēja pilnībā reaģēt uz lielāko daļu palīdzības lūgumu, kas saņemti no dalībvalstīm, 
iesaistītajām valstīm un trešām valstīm. Tāpēc atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka Eiropas 
Savienības līmenī ir labāk jāsagatavojas pārrobežu riskiem un liela mēroga, potenciāli ļoti 
graujošām un smagām katastrofām, kas varētu vienlaicīgi skart vairākas dalībvalstis.

Atzinuma sagatavotājs ir cieši pārliecināts, ka ir vajadzīgs vērienīgs finansējums, kas atbilstu 
nesen reformētā UCPM vērienīgumam un jo īpaši rescEU izveidei – īpašai reaģēšanas spēju 
rezervei, kuras vadība un kontrole notiek Savienības līmenī. Viņš atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam izmantot 1 268 282 000 EUR no 
5. izdevumu kategorijas “Noturība, drošība un aizsardzība” un 2 187 620 000 EUR (faktiskajās 
cenās) no jauna Eiropas Atveseļošanas instrumenta, kas jāizmanto kā ārējie piešķirtie 
ieņēmumi, izmantojot jaunajā lēmumā par pašu resursiem paredzētās pilnvaras. Priekšlikums 
paredz arī pieņemt darbā 134 papildu darbiniekus, no kuriem 30 tiks pieņemti saskaņā ar šo 
lēmumu.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ierosinātais finansējums, kas gandrīz trīskāršotu sākotnējo 
2018. gada maija priekšlikumu, un darbinieku skaits ir proporcionāls šīs mērķtiecīgās 
pārskatīšanas mērķim un darbības jomai. Viņš pieņem, ka, ņemot vērā pašreizējā mehānisma 
nespēju reaģēt uz dalībvalstu vajadzībām pēc palīdzības un papildu finansējumu, kas mobilizēts 
medicīnas krājumu veidošanai un repatriācijas lidojumiem Covid-19 krīzes laikā, pat Padomei 
ir kļuvis skaidrs, ka UCPM finansējuma samazināšana nākamajā DFS nav reālistisks scenārijs. 
Būtu arī jānorāda, ka resursu optimāla apvienošana un apjomradītu ietaupījumu radīšana ar 
viediem ieguldījumiem Savienības līmenī radīs ievērojamus ietaupījumus dalībvalstu budžetos.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē vairākus priekšlikumus budžeta vienkāršošanai un lielākai 
budžeta elastībai, piemēram, netiešās pārvaldības režīma pievienošanu un reaģēšanas darbībām 
paredzēto neizlietoto apropriāciju automātisku pārnešanu uz N+1 gadu. Tomēr viņš nepiekrīt 
tam, ka I pielikumā tiek svītrots izdevumu sadalījums pa pīlāriem, jo likumdevējiem ir svarīgi 
sekot līdzi izdevumu relatīvajam sadalījumam novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas jomā. 
Pietiekamu elastību garantē iespēja grozīt pielikumu ar deleģēto aktu.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē ERCC un dalībvalstu iespēju izmantot Savienības 
kosmosa infrastruktūras, piemēram, Copernicus, Galileo, Eiropas kosmosa situācijas 
apzināšanas sistēmu un GOVSATCOM, kas nodrošina svarīgus Savienības līmeņa instrumentus 
reaģēšanai uz iekšējām un ārējām ārkārtējām situācijām. Būtu pilnībā jāizmanto sinerģija starp 
dažādajiem instrumentiem, un dalībvalstis būtu aktīvi jāmudina izmantot šo pakalpojumu. 

Atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt, cik svarīgi ir nodrošināt pienācīgu ģeogrāfisko 
pārklājumu, izvietojot rescEU spējas Savienības teritorijā izveidotajos loģistikas centros, lai 
visas dalībvalstis varētu vienlīdz efektīvi un ātri gūt labumu no šo līdzekļu izmantošanas.

Atzinuma sagatavotājs uzsver, ka ir svarīgi pārbaudīt saskaņā ar šo mehānismu iepirkto 
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medicīnas preču un aprīkojuma kvalitāti. Covid-19 krīze ir skaidri parādījusi, ka tas ir 
nepieciešams, jo īpaši tad, ja tiek iepirkta trešo valstu ražotāju produkcija. 

Atzinuma sagatavotājs arī uzsver nepieciešamību pienācīgi aizsargāt Savienības finanšu 
intereses, jo īpaši ņemot vērā paredzēto netiešās pārvaldības veidu. Viņš vēlas uzsvērt svarīgo 
lomu, kāda šajā ziņā ir Eiropas Prokuratūrai (EPPO).

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē 20.a pantā ietvertos uzlabotos noteikumus par 
ES palīdzības atpazīstamību, izmantojot UCPM, un vēlas uzsvērt, ka dalībvalstīm ir aktīvi 
jāinformē sabiedrība par darbībām, kas finansētas no minētā Savienības mehānisma.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Atzīstot dalībvalstu primāro 
atbildību novērst dabas un cilvēku 
izraisītas katastrofas, sagatavoties tām un 
reaģēt uz tām, Savienības mehānisms 
veicina solidaritāti starp dalībvalstīm 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
3. panta 3. punktu.

(2) Atzīstot dalībvalstu primāro 
atbildību novērst dabas un cilvēku 
izraisītas katastrofas, sagatavoties tām un 
reaģēt uz tām, Savienības mehānisms, cita 
starpā arī rescEU spējas, veicina 
solidaritāti starp dalībvalstīm saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
3. punktu, stiprinot spējas, kas 
dalībvalstīm ir patlaban, un dodot iespēju 
efektīvi nodrošināt sagatavotību un 
efektīvi reaģēt gadījumā, ja ar šīm spējām 
vien nepietiek.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Covid-19 pandēmijas vēl nebijusī 
pieredze ir parādījusi, ka Savienības 
efektivitāti krīzes pārvarēšanā ierobežo tās 
pārvaldības satvara tvērums, kā arī 

(3) Covid-19 pandēmijas vēl nebijusī 
pieredze ir parādījusi, ka Savienības 
efektivitāti krīzes pārvarēšanā ierobežo tās 
pārvaldības satvara tvērums, kā arī 
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Savienības sagatavotības pakāpe tādu 
katastrofu gadījumā, kas ietekmē lielāko 
daļu dalībvalstu.

Savienības sagatavotības pakāpe tādu 
katastrofu gadījumā, kas ietekmē lielāko 
daļu dalībvalstu. Turklāt ir skaidrs, ka 
Savienības un dalībvalstu sagatavotība 
ekstremālākām un sarežģītākām 
katastrofām, kurām ir tālejošas ilgtermiņa 
globālās sekas — piemēram, plaša 
mēroga pandēmijai —, nav pietiekama. 
Tāpēc ir ļoti svarīgi labāk koordinēt 
dalībvalstu pasākumus civilās 
aizsardzības jomā un stiprināt rescEU 
spējas.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ņemot vērā Covid-19 
uzliesmojuma laikā gūto pieredzi un 
rēķinoties ar nepieciešamību stiprināt 
Savienības reaģēšanas spējas veselības un 
civilās aizsardzības jomās, rescEU spējas 
būtu ievērojami jāstiprina, lai uzlabotu 
attiecīgos darbības rezultātus visos trijos 
Savienības mehānisma pīlāros: 
novēršana, sagatavotība un reaģēšana.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai turpmāk, piedzīvojot šādus 
atgadījumus, mēs būtu labāk sagatavoti, 
nekavējoties jārīkojas un jāpastiprina 
Savienības mehānisms.

(5) Lai turpmāk, piedzīvojot šādus 
atgadījumus, mēs būtu labāk sagatavoti, 
nekavējoties jārīkojas un jāpastiprina 
Savienības mehānisms. Savienības 
mehānisms būtu jāstiprina papildus 
Savienības politikas nostādnēm un 
fondiem, un spēcīgāka mehānisma 
veidošana nav uzskatāma par darbību, ar 
ko var aizstāt procesu, kura rezultātā visās 
politikas nostādnēs un fondos tiek 
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integrēts princips par noturību pret 
katastrofām.

Grozījums Nr. 5

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 labāka būtu plānošana 
attiecībā uz novēršanu un sagatavotību, 
Savienībai ciešā sadarbībā ar attiecīgajām 
zinātniskajām aprindām, nozīmīgiem 
ekonomikas dalībniekiem, reģionālās un 
vietējās pašpārvaldes iestādēm — kam ir 
galvenā nozīme katastrofu pārvarēšanas 
ciklā —, kā arī ar tā dēvētā trešā sektora 
un brīvprātīgajām organizācijām, kuras 
šajā jomā darbojas, būtu jāpanāk 
spēcīgākas investīcijas katastrofu 
novēršanā dažādās nozarēs un 
visaptverošākas riska pārvaldības pieejas, 
kas ir novēršanas un sagatavotības pamatā, 
tādēļ 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. Lai noteiktu Savienības 
mēroga mērķus noturības jomā, Komisijai 
jāsadarbojas ar dalībvalstīm un Eiropas 
Parlamentu un jāņem vērā visi operatīvie 
plāni reaģēšanai uz ārkārtējām 
situācijām, kas jau ir izstrādāti valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(6a) Noturības testi un reaģēšanas 
spēju sertifikācijas process būtu jāuzskata 
par galvenajiem elementiem, kas 
nodrošina katastrofu efektīvu 
novēršanu. Reģionālā un vietējā līmenī ir 
regulāri jānovērtē riski, lai valsts iestādes 
varētu veikt pasākumus, ar ko vajadzības 
gadījumā stiprināt noturību, tādēļ cita 
starpā arī izmantojot pašreizējos 
Savienības fondus. Galvenā uzmanība 
šādos riska novērtējumos būtu jāpievērš 
katra reģiona specifiskajām iezīmēm, 
piemēram, seismiskajai aktivitātei, 
biežiem plūdiem vai meža ugunsgrēkiem. 
Šajos novērtējumos būtu jāpievēršas arī 
pārrobežu sadarbības līmenim, lai 
Savienības mehānismam būtu detalizēta 
informācija par spējām, kas pieejamas 
vietējā līmenī, tā nodrošinot 
mērķtiecīgākas intervences iespēju.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Lai definētu Savienības mērķus 
noturībai pret katastrofām, tā tiecoties 
atbalstīt ar novēršanu un sagatavotību 
saistītās darbības, cita starpā būtu rūpīgi 
jāizvērtē un jāņem vērā ilgtermiņa 
sociālās sekas, kuras konstatētas pirmajā 
posmā pēc ārkārtējās situācijas un kuru 
pārvaldību nodrošina civilās aizsardzības 
aģentūras, un īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš visneaizsargātākajām personām.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Savienības mehānismā būtu (9) Savienības mehānismā būtu 
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jāizmanto Savienības kosmosa 
infrastruktūras, piemēram, Eiropas Zemes 
novērošanas programma (Copernicus), 
Galileo, Eiropas kosmosa situācijas 
apzināšanas sistēma un GOVSATCOM, 
kas nodrošina svarīgus Savienības līmeņa 
instrumentus reaģēšanai uz iekšējām un 
ārējām ārkārtējām situācijām. Copernicus 
avārijas pārvaldības sistēmas sniedz 
atbalstu ERCC dažādās avārijas fāzes no 
agrīnās brīdināšanas un novēršanas līdz 
katastrofām un atveseļošanai. 
GOVSATCOM ir jānodrošina droša 
satelītsakaru spēja, kas īpaši pielāgota 
valdības lietotāju vajadzībām ārkārtējo 
situāciju pārvaldībā. Galileo ir pirmā 
globālā satelītnavigācijas un 
pozicionēšanas infrastruktūra, kas īpaši 
izstrādāta civilām vajadzībām Eiropā un 
visā pasaulē un ko var izmantot citās 
jomās, piemēram, ārkārtējo situāciju 
pārvaldībā, cita starpā agrīnās brīdināšanas 
darbībās. Attiecīgie Galileo pakalpojumi 
ietvers ārkārtējo situāciju pakalpojumu, 
kas, izstarojot signālus, raida brīdinājumus 
par dabas katastrofām vai citām ārkārtējām 
situācijām konkrētos apgabalos. 
Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
izmantot šo pakalpojumu. Ja dalībvalstis 
nolemj izmantot šo ārkārtējo situāciju 
pakalpojumu, sistēmas validēšanas nolūkā 
tām būtu jāidentificē un jāpaziņo Komisijai 
valsts iestādes, kuras ir kompetentas 
izmantot minēto pakalpojumu.

jāizmanto Savienības kosmosa 
infrastruktūras, piemēram, Eiropas Zemes 
novērošanas programma (Copernicus), 
Galileo, Eiropas kosmosa situācijas 
apzināšanas sistēma un GOVSATCOM, 
kas nodrošina svarīgus Savienības līmeņa 
instrumentus reaģēšanai uz iekšējām un 
ārējām ārkārtējām situācijām. Copernicus 
avārijas pārvaldības sistēmas sniedz 
atbalstu ERCC dažādās avārijas fāzēs no 
agrīnās brīdināšanas un novēršanas līdz 
katastrofām un atveseļošanai. 
GOVSATCOM ir jānodrošina droša 
satelītsakaru spēja, kas īpaši pielāgota 
valdības lietotāju vajadzībām ārkārtējo 
situāciju pārvaldībā. Galileo ir pirmā 
globālā satelītnavigācijas un 
pozicionēšanas infrastruktūra, kas īpaši 
izstrādāta civilām vajadzībām Eiropā un 
visā pasaulē un ko var izmantot citās 
jomās, piemēram, ārkārtējo situāciju 
pārvaldībā, cita starpā agrīnās brīdināšanas 
darbībās. Attiecīgie Galileo pakalpojumi 
ietvers ārkārtējo situāciju pakalpojumu, 
kas, izstarojot signālus, raida brīdinājumus 
par dabas katastrofām vai citām ārkārtējām 
situācijām konkrētos 
apgabalos. Pateicoties šim pakalpojumam, 
var glābt dzīvības un raitāk koordinēt 
ārkārtas pasākumu īstenošanu, tāpēc būtu 
jāmudina dalībvalstis šo pakalpojumu 
izmantot. Ja dalībvalstis nolemj izmantot 
šo ārkārtējo situāciju pakalpojumu, 
sistēmas validēšanas nolūkā tām būtu 
jāidentificē un jāpaziņo Komisijai valsts 
iestādes, kuras ir kompetentas izmantot 
minēto pakalpojumu.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Savienības mehānisms un rescEU 
spējas būtu jāveido, lai efektīvi reaģētu uz 
plašu ārkārtēju situāciju klāstu, daudzas 



PE652.637v02-00 66/85 RR\1212605LV.docx

LV

no kurām rodas klimata pārmaiņu 
ietekmē. Aizvadītajos gados dabas 
katastrofas gan Savienībā, gan ārpus tās 
ir notikušas biežāk un tās ir bijušas 
iespaidīgākas, cita starpā arī teritorijās, 
kur līdz šim šādu katastrofu nav bijis. 
Tāpēc ir obligāti jānodrošina, lai 
Savienības mehānismam būtu 
pietiekamas spējas reaģēt uz dabas 
katastrofām, piemēram, meža 
ugunsgrēkiem un plūdiem, kas notiek 
aizvien biežāk.

Grozījums Nr. 10

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 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 arī stratēģisku un pienācīgi 
pamatotu iemeslu dēļ tas ir jādara ar tādu 
uzticamu centru tīklu starpniecību kā ANO 
Humānās palīdzības noliktavas. Ar rescEU 
spējām būtu jāveicina ciešākas sinerģijas 
veidošanās starp valstu loģistikas 
centriem, tā nodrošinot iespēju raitāk 
īstenot efektīvākus operatīvās reaģēšanas 
pasākumus, palielinot reģionālās spējas 
un palīdzot sasniegt ilgtermiņa mērķi — 
garantēt maksimālu elastību un spēju 
reaģēt uz daudzām un dažādām 
katastrofām, ne tikai uz patlaban aktuālo 
pandēmiju. Tā kā Savienības mehānisms 
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ir cieši saistīts ar dalībvalstu iestādēm, tas 
būtu jāizmanto, lai vāktu informāciju par 
spējām, kas valsts līmenī ir pieejamas 
dalībvalstīs, kurās ir izvietoti attiecīgie 
centri, un lai izvērtētu dalībvalstu krīzes 
sistēmu un civilās aizsardzības iestāžu 
sagatavotību, jo tas dod iespēju sniegt 
konkrētām valstīm adresētus ieteikumus 
par to, kā tieši šīs spējas vēl vairāk 
uzlabot.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir kopīga vienošanās par to, ka 
solidaritāte ir vērtība, tāpēc Savienības 
darbībai būs galvenā nozīme, lai ātrāk 
varētu sasniegt mērķi — nodrošināt 
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu 
taisnīgu un universālu piedāvājumu, kas 
ir pamats Savienības politikas nostādnēm 
civilās aizsardzības jomā.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ņemot vērā to, ka rescEU spēju 
izvietošana Savienības mehānisma 
reaģēšanas operācijās rada būtisku 
Savienības pievienoto vērtību, nodrošinot 
efektīvu un ātru reaģēšanu cilvēkiem 
ārkārtējās situācijās, būtu jānosaka papildu 
pienākumi atpazīstamības jomā Savienības 
atpazīstamības nodrošināšanai.

(16) Ņemot vērā to, ka rescEU spēju 
izvietošana Savienības mehānisma 
reaģēšanas operācijās rada būtisku 
Savienības pievienoto vērtību, nodrošinot 
efektīvu un ātru reaģēšanu cilvēkiem 
ārkārtējās situācijās, būtu jānosaka papildu 
pienākumi atpazīstamības jomā, lai 
informētu Savienības iedzīvotājus un 
plašsaziņas līdzekļus un arī lai 
nodrošinātu Savienības atpazīstamību. 
Valstu iestādēm būtu jāsaņem no 
Komisijas norādījumi par komunikāciju 
katrā konkrētajā intervences gadījumā, lai 
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Savienības darbībai būtu nodrošināta 
pienācīga publicitāte.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai palielinātu elastību, kā arī 
panāktu optimālu budžeta izpildi, budžeta 
izpildes metodēs būtu jāiekļauj netieša 
pārvaldība.

(17) Lai palielinātu elastību, kā arī 
panāktu optimālu budžeta īstenošanu, šajā 
lēmumā būtu jāparedz, ka netiešu 
pārvaldību kā budžeta izpildes metodi var 
izmantot tikai tad, ja tas ir pamatoti, 
ņemot vērā attiecīgā pasākuma būtību un 
saturu.

Pamatojums

Ja vien tas iespējams, priekšroka būtu jādod tiešai pārvaldībai, kuru nodrošina Komisija, cita 
starpā arī Savienības delegācijas. Netieša pārvaldība būtu jāizmanto tikai tad, ja var 
uzskatāmi apliecināt, ka tādējādi konkrēto pasākumu var veikt efektīvāk un lietderīgāk.

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES, 
Euratom) 2018/10461a (“Finanšu 
regula”) 155. pantu subjektiem, kas 
uzskaitīti minētās regulas 62. panta 
1. punkta c) apakšpunktā un šā lēmuma 
25. panta 2. punktā, katru gadu būtu 
jāizpilda savi ziņošanas pienākumi. 
Ziņošanas prasības minētajiem 
subjektiem ir noteiktas pārbaudes 
nolīgumā, kas minēts Finanšu regulas 
130. panta 3. punktā.
____________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, 
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Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) 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.).

Pamatojums

Netieša pārvaldība ir jauns veids, kā īstenot Savienības mehānismu, tāpēc ir svarīgi 
atgādināt, ka subjektiem, kuri darbojas netiešas pārvaldības režīmā, ir jāpilda savi ziņošanas 
pienākumi, kā tas ir noteikts Finanšu regulas 155. pantā.

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai veicinātu paredzamību un 
ilgtermiņa efektivitāti, Komisijai, īstenojot 
Lēmumu Nr. 1313/2013/ES, būtu jāpieņem 
gada vai daudzgadu darba programmas, 
kurās norādīti plānotie piešķīrumi. Tas 
varētu palīdzēt nodrošināt Savienībai 
vairāk elastības budžeta izpildē un tādējādi 
pastiprināt novēršanas un sagatavotības 
darbības.

(18) Lai veicinātu paredzamību un 
ilgtermiņa efektivitāti, Komisijai, īstenojot 
Lēmumu Nr. 1313/2013/ES, pēc 
apspriešanās ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un iestādēm 
būtu jāpieņem gada un daudzgadu darba 
programmas, kurās norādīti plānotie 
piešķīrumi. Tas varētu palīdzēt nodrošināt 
Savienībai vairāk elastības budžeta izpildē 
un tādējādi spēcīgāk īstenot pasākumus 
novēršanas un sagatavotības jomā.

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Savienības papildu stratēģiskās 
rezerves un krīzes sakarā būtisku 
ražojumu krājumi būtu jāveido un to 
pārvaldība būtu jānodrošina saskaņā ar 
programmu „ES Veselība”, un tas būtu 
jādara, papildinot rescEU reaģēšanas 
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spēju rezerves.

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Ar Savienības mehānismu būtu arī 
jādod dalībvalstīm iespēja veikt papildu, 
brīvprātīgas iemaksas.

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai gan novēršanas un 
sagatavotības pasākumi ir svarīgi 
Savienības noturības pastiprināšanai dabas 
un cilvēku izraisītu katastrofu gadījumā, 
tomēr pēc būtības nav iespējams paredzēt, 
ka notiks katastrofa, tās laiku un apmēru. 
Nesenā Covid-19 krīze ir parādījusi, ka 
atbilstošas reaģēšanas nodrošināšanai 
pieprasītie finanšu resursi katru gadu var 
ievērojami atšķirties, un tie būtu jādara 
pieejami nekavējoties. Paredzamības 
principa saskaņošana ar nepieciešamību 
ātri reaģēt uz jaunām vajadzībām attiecīgi 
nozīmē, ka jāpielāgo programmu finansiālā 
īstenošana. Tāpēc papildus Finanšu regulas 
12. panta 4. punktā minētajam ir lietderīgi 
atļaut pārnest neizlietotās apropriācijas 
tikai uz nākamo gadu un tās paredzēt tikai 
reaģēšanas darbībām.

(23) Lai gan ar novēršanu un 
sagatavotību saistītie pasākumi ir svarīgi 
Savienības noturības stiprināšanai dabas 
un cilvēku izraisītu katastrofu gadījumā, 
būtībā nav iespējams paredzēt, ka 
katastrofa notiks, kad tā notiks un cik liela 
tā būs. Nesenā Covid-19 krīze ir 
parādījusi, ka finanšu resursi, kas 
pieprasīti, lai nodrošinātu atbilstošu 
atbildes reakciju, katru gadu var 
ievērojami atšķirties, un būtu jānodrošina, 
ka tie ir pieejami nekavējoties. 
Paredzamības principa saskaņošana ar 
nepieciešamību ātri reaģēt uz jaunām 
vajadzībām attiecīgi nozīmē, ka jāpielāgo 
programmu finansiālā īstenošana. Tāpēc 
papildus Finanšu regulas 12. panta 
4. punktā minētajam ir lietderīgi ļaut 
pārnest neizlietotās apropriācijas tikai uz 
nākamo gadu un tās paredzēt tikai 
pasākumiem novēršanas, sagatavotības 
un reaģēšanas jomā.

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
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25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 
I pielikums nav pietiekami elastīgs, lai 
Savienība varētu pienācīgi pielāgot 
investīcijas novēršanas, sagatavotības un 
reaģēšanas jomā, un tāpēc tas ir svītrots. 
Investīciju līmenis, kas iedalāms 
katastrofu riska pārvaldības cikla 
dažādiem posmiem, ir jānosaka iepriekš. 
Šis elastīguma trūkums liedz Savienībai 
reaģēt uz katastrofu neparedzamo 
raksturu.

svītrots

Pamatojums

Abiem likumdevējiem būtu jāseko līdzi tam, kāds ir finansējuma relatīvais sadalījums pa 
pīlāriem (novēršana, sagatavotība un reaģēšana). Pietiekamu elastību garantē iespēja grozīt 
šo pielikumu ar deleģēto aktu.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) lēmuma 4. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„4.a „Savienības mērķi noturībai pret 
katastrofām” ir mērķi, ar ko ir noteikti 
pasākumi novēršanas un sagatavotības 
jomā, lai garantētu Savienības un tās 
dalībvalstu spēju reaģēt uz katastrofām, 
vienlaikus nodrošinot iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību situācijās, kad 
katastrofai vai krīzei var būt negatīva 
pārrobežu ietekme.”;

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums



PE652.637v02-00 72/85 RR\1212605LV.docx

LV

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.  Komisija nosaka Savienības 
mērķus noturības pret katastrofām jomā, lai 
atbalstītu novēršanas un sagatavotības 
darbības. Mērķi noturības pret katastrofām 
jomā nodrošina kopīgu pamatu kritiski 
svarīgu sabiedrības funkciju saglabāšanai, 
piedzīvojot liela mēroga katastrofas 
izraisītu lavīnas efektu, un iekšējā tirgus 
darbības nodrošināšanai. Mērķu pamatā ir 
uz nākotni vērsti scenāriji, kas ietver 
klimata pārmaiņu ietekmi uz katastrofu 
risku, datus par iepriekšējiem gadījumiem 
un pārnozaru ietekmes analīzi, īpašu 
uzmanību pievēršot neaizsargātiem 
cilvēkiem.

5. Komisija nosaka Savienības mērķus 
noturības pret katastrofām jomā, lai 
atbalstītu pasākumus, kas īstenojami 
novēršanas un sagatavotības jomā. Mērķi 
noturībai pret katastrofām nodrošina 
kopīgu pamatu kritiski svarīgu sabiedrības 
funkciju saglabāšanai, piedzīvojot liela 
mēroga katastrofas izraisītu lavīnas efektu, 
un iekšējā tirgus darbības nodrošināšanai. 
Mērķu pamatā ir uz nākotni vērsti scenāriji, 
kas ietver klimata pārmaiņu un bioloģiskās 
daudzveidības zuduma ietekmi uz 
katastrofu risku, datus par iepriekšējiem 
gadījumiem un pārnozaru ietekmes analīzi, 
kā arī analīzi par ilgtermiņa sociālo 
ietekmi skartajos reģionos, īpašu 
uzmanību pievēršot neaizsargātiem 
cilvēkiem. Definējot mērķus noturībai 
pret katastrofām, Komisija īpašu 
uzmanību pievērš tām katastrofām, kuras 
atkārtojas un smagi skar dalībvalstu 
reģionus, un iesaka dalībvalstu iestādēm 
veikt konkrētus pasākumus, tostarp 
pasākumus, kas īstenojami, izmantojot ES 
fondu finansējumu, lai stiprinātu 
noturību pret krīzēm.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERCC jo īpaši reāllaikā koordinē, uzrauga 
un atbalsta reaģēšanu ārkārtējās situācijās 
Savienības mērogā. ERCC strādā ciešā 
saziņā ar valstu krīzes sistēmām, civilās 
aizsardzības iestādēm un attiecīgajām 

ERCC jo īpaši reāllaikā koordinē, uzrauga 
un atbalsta reaģēšanu ārkārtējās situācijās 
Savienības mērogā. ERCC strādā ciešā 
saziņā ar valstu krīzes sistēmām, civilās 
aizsardzības iestādēm, vietējā līmeņa 
brīvprātīgo grupām un attiecīgajām 
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Savienības struktūrām. Savienības struktūrām.

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
8. pants – c punkts– 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lai palīdzētu vietējai sabiedrībai, 
nodrošinot tai tehnisko apmācību, kas 
ļauj pilnveidot spējas sākumā uz krīzi 
reaģēt pašu spēkiem;

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ar īstenošanas aktiem, 
kuri pieņemti saskaņā ar 33. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru 
nosaka, no kādām spējām sastāv rescEU, 
pamatojoties uz 6. panta 5. punktā 
minētajiem mērķiem noturības jomā, 
10. panta 1. punktā minēto scenāriju 
izstrādi, ņemot vērā apzinātos un jaunos 
riskus un kopīgās spējas un to 
nepietiekamību Savienības līmenī, jo īpaši 
tādās jomās kā meža ugunsgrēku dzēšana 
no gaisa, ķīmiskie, bioloģiskie, 
radioloģiskie un nukleārie incidenti un 
neatliekamās medicīniskās palīdzības 
reaģēšanas pasākumi.

2. Komisija ar īstenošanas aktiem, 
kuri pieņemti saskaņā ar 33. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru, 
nosaka, no kādām spējām sastāv rescEU, 
pamatojoties uz 6. panta 5. punktā 
minētajiem mērķiem noturības jomā, kā 
tiek izstrādāti 10. panta 1. punktā minētie 
scenāriji, ņemot vērā konstatētos un 
jaunos riskus un kopīgās spējas un to 
nepietiekamību Savienības līmenī, jo īpaši 
tādās jomās kā meža ugunsgrēku dzēšana 
no gaisa, seismiskie, ķīmiskie, bioloģiskie, 
radioloģiskie un nukleārie incidenti un 
reaģēšanas pasākumi, sniedzot 
neatliekamo medicīnisko palīdzību. 
Komisija regulāri atjaunina informāciju 
par rescEU spēju skaitu un klasifikāciju 
un nodrošina, lai attiecīgā informācija 
būtu tieši pieejama citām Savienības 
iestādēm.
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Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina, lai spējas reaģēt 
situācijās, kad ir nepieciešama 
neatliekama medicīniskā palīdzība, būtu 
koordinētas un lai veidotos sinerģija ar 
citām attiecīgajām Savienības 
programmām, jo īpaši programmu „ES 
Veselība”, tā tiecoties panākt konsekventu 
atbildes reakciju un nepieļaut darbību 
dublēšanos, jo, pateicoties tam, varētu 
ietaupīt finanses.

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija vai dalībvalstis rescEU spējas 
iegādājas, nomā, ņem līzingā un/vai citādi 
iegūst uz līguma pamata. Komisija rescEU 
spējas var iegādāties, nomāt, ņemt līzingā 
vai citādi iegūt uz līguma pamata, lai 
veidotu aprīkojuma krājumus un tos 
izplatītu vai sniegtu pakalpojumus 
dalībvalstīm, izmantojot iepirkuma 
procedūras saskaņā ar Savienības finanšu 
noteikumiem. Ja rescEU spējas iegādājas, 
nomā, ņem līzingā vai citādi uz līguma 
pamata iegūst dalībvalstis, Komisija var 
dalībvalstīm piešķirt tiešas dotācijas bez 
uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus.

Komisija vai dalībvalstis rescEU spējas 
iegādājas, nomā, ņem līzingā un/vai citādi 
iegūst uz līguma pamata. Komisija rescEU 
spējas var iegādāties, nomāt, ņemt līzingā 
vai citādi iegūt uz līguma pamata, lai 
veidotu kvalitatīva aprīkojuma krājumus 
un tos izplatītu vai sniegtu pakalpojumus 
dalībvalstīm, izmantojot iepirkuma 
procedūras saskaņā ar Savienības finanšu 
noteikumiem. Ja rescEU spējas iegādājas, 
nomā, ņem līzingā vai citādi uz līguma 
pamata iegūst dalībvalstis, Komisija var 
dalībvalstīm piešķirt tiešas dotācijas bez 
uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus.

Pamatojums

Covid-19 krīze ir skaidri apliecinājusi, cik svarīgi ir pārbaudīt visu medicīnas preču un 
aprīkojuma kvalitāti, jo īpaši tad, ja attiecīgās preces un aprīkojums ir pirkti ārpus 
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Savienības.

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

rescEU spējas uzņem tās dalībvalstis, kuras 
minētās spējas iegādājas, nomā, ņem 
līzingā vai citādi iegūst uz līguma pamata. 
Savienības noturības pastiprināšanas 
nolūkā rescEU spējas, ko Komisija 
iegādājusies, nomājusi, ņēmusi līzingā vai 
citādi ieguvusi uz līguma pamata, ir 
stratēģiski iepriekš jāizvieto Savienībā. 
Apspriežoties ar dalībvalstīm, rescEU 
spējas, ko Komisija iegādājusies, nomājusi, 
ņēmusi līzingā vai citādi ieguvusi uz 
līguma pamata, varētu arī būt izvietotas 
trešās valstīs ar uzticamu tīklu 
starpniecību, kurus pārvalda attiecīgas 
starptautiskās organizācijas.

rescEU spējas uzņem tās dalībvalstis, kuras 
minētās spējas iegādājas, nomā, ņem 
līzingā vai citādi iegūst uz līguma pamata. 
Savienības noturības pastiprināšanai 
rescEU spējas, ko Komisija iegādājusies, 
nomājusi, ņēmusi līzingā vai citādi 
ieguvusi uz līguma pamata, ir stratēģiski 
iepriekš jāizvieto Savienībā. Apspriežoties 
ar dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu, 
rescEU spējas, ko Komisija iegādājusies, 
nomājusi, ņēmusi līzingā vai citādi 
ieguvusi uz līguma pamata, varētu arī būt 
izvietotas trešās valstīs ar uzticamu tīklu 
starpniecību, kurus pārvalda attiecīgas 
starptautiskās organizācijas.

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
12. pants – 10. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

rescEU spējas var izvietot ārpus Savienības 
saskaņā ar šā panta 6. līdz 9. punktu.

rescEU spējas var izvietot ārpus Savienības 
saskaņā ar šā panta 6. līdz 9. punktu. 
Komisija pieņem īpašus noteikumus, kas 
garantē pārskatatbildību un rescEU spēju 
pareizu izmantošanu trešās valstīs, cita 
starpā arī paredzot, ka attiecīga pieeja ir 
nodrošināta Savienības amatpersonām, 
kuras pilnvarotas īstenot kontroli. 
Savienības mehānisma atpazīstamība 
trešās valstīs ir nodrošināta saskaņā ar šā 
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lēmuma 20.a panta 1. un 2. punktu.

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – d apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19. pants – 5. un 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) panta 5. un 6. punktu svītro; (d) panta 5. un 6. punktu aizstāj ar 
šādiem punktiem:
“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, ar ko I pielikums tiek 
grozīts, lai katru I pielikumā norādīto 
skaitli koriģētu vairāk nekā par 
10 procentpunktiem. Turklāt Komisija ir 
mudināta īstenot ietekmes novērtēšanas 
procesu ikvienam priekšlikumam grozīt 
I pielikumu un šajā sakarībā apspriesties 
ar attiecīgajām ieinteresētajām personām.
6. Ja steidzamas nepieciešamības dēļ 
ir jāizdara izmaiņas budžeta resursos, 
kuri pieejami pasākumiem reaģēšanas 
jomā, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
30. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
I pielikums tiek grozīts, lai katru 
I pielikumā norādīto skaitli koriģētu 
vairāk nekā par 10 procentpunktiem, 
nepārsniedzot pieejamās budžeta 
piešķīrumu summas un ievērojot 
31. pantā noteikto procedūru.”;

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
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19. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) lēmuma 19. pantu papildina ar 
šādu punktu:
“6.a Eiropas Parlaments un Padome 
pieejamās gada apropriācijas piešķir, 
neskarot noteikumus, kuri paredzēti 
Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. .../..., 
ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
2021.-2027. gadam, un Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
2020. gada ... Iestāžu nolīgumā par 
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu 
finanšu pārvaldību.”;

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
19.a pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas [par Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumentu] 2. pantā 
minētos pasākumus īsteno saskaņā ar šo 
lēmumu, izmantojot summas, kas 
norādītas minētās regulas 3. panta 
2. punkta a) apakšpunkta iv) punktā, 
ievērojot regulas 4. panta 4. un 8. punktu.

Regulas [par Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumentu] 2. pantā 
minētos pasākumus īsteno saskaņā ar šo 
lēmumu, nepārsniedzot 
2 187 620 000 EUR summu faktiskajās 
cenās, kā tas ir norādīts minētās regulas 
3. panta 2. punkta a) apakšpunkta 
iv) punktā, ievērojot regulas 4. panta 4. un 
8. punktu.

Pamatojums

Skaidrības un pārredzamības labad ir vēlams Savienības mehānisma juridiskajā pamatā 
norādīt precīzu summu, kas Savienības mehānismam tiks piešķirta, izmantojot Eiropas 
Atveseļošanas instrumentu.

Grozījums Nr. 32

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
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Lēmums Nr. 1313/2013/ES
20.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkādai palīdzībai vai finansējumam, ko 
sniedz saskaņā ar šo lēmumu, nodrošina 
attiecīgu atpazīstamību. Dalībvalstis jo 
īpaši nodrošina, ka sabiedrības informēšana 
par operācijām, ko finansē saskaņā ar 
Savienības mehānismu:

Jebkādai palīdzībai vai finansējumam, ko 
sniedz saskaņā ar šo lēmumu, nodrošina 
attiecīgu atpazīstamību saskaņā ar īpašiem 
norādījumiem, kurus Komisija ir sniegusi 
katrā konkrētajā intervences gadījumā. 
Dalībvalstis jo īpaši nodrošina, ka 
sabiedrības informēšana par operācijām, ko 
finansē saskaņā ar Savienības mehānismu:

Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija īsteno Savienības 
finansiālo atbalstu saskaņā ar Finanšu 
regulu atbilstoši tiešas pārvaldības vai 
netiešas pārvaldības principam kopā ar 
struktūrām, kas minētas Finanšu regulas 
62. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

2. Komisija īsteno Savienības 
finansiālo atbalstu ar tiešo pārvaldību 
saskaņā ar Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 vai ar netiešo 
pārvaldību sadarbībā ar struktūrām, kas 
norādītas minētās regulas 62. panta 
1. punkta c) apakšpunktā. Izvēloties 
finansiālā atbalsta īstenošanas veidu, 
priekšroka ir dodama tiešai pārvaldībai. 
Ja tas ir pamatoti, ņemot vērā attiecīgā 
pasākuma būtību un saturu, Komisija var 
izmantot netiešu pārvaldību. Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 30. pantu pieņemt 
deleģētos aktus, ar ko šis lēmums tiek 
papildināts, nosakot ar Savienības 
mehānismu veicamus pasākumus, ko var 
īstenot netiešas pārvaldības režīmā.

Pamatojums

Ja vien tas iespējams, priekšroka būtu jādod tiešai pārvaldībai, kuru nodrošina Komisija, cita 
starpā arī Savienības delegācijas. Netieša pārvaldība būtu jāizmanto tikai tad, ja var 
uzskatāmi apliecināt, ka tādējādi konkrēto pasākumu var veikt efektīvāk un lietderīgāk.
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Grozījums Nr. 34

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Papildus Finanšu regulas 12. panta 
4. punktam saistību un maksājumu 
apropriācijas, kas nav izlietotas līdz tā 
finanšu gada beigām, par kuru tās iekļautas 
gada budžetā, automātiski pārnes, un par 
tām var uzņemties saistības un tās var 
izmaksāt līdz nākamā gada 31. decembrim. 
Pārnestās apropriācijas izmanto tikai 
reaģēšanas darbībām. Nākamajā finanšu 
gadā vispirms izmanto pārnestās 
apropriācijas.

5. Papildus Finanšu regulas 12. panta 
4. punktam saistību un maksājumu 
apropriācijas, kas nav izlietotas līdz tā 
finanšu gada beigām, par kuru tās iekļautas 
gada budžetā, automātiski pārnes, un par 
tām var uzņemties saistības un tās var 
izmaksāt līdz nākamā gada 31. decembrim. 
Pārnestās apropriācijas izmanto 
pasākumiem novēršanas, sagatavotības 
un reaģēšanas jomā. Nākamajā finanšu 
gadā vispirms izmanto pārnestās 
apropriācijas.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 
5. punktā un 21. panta 3. punkta otrajā daļā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
līdz 2027. gada 31. decembrim.

2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 
5. punktā, 19. panta 5. un 6. punktā, 
21. panta 3. punkta otrajā daļā un 
25. panta 2. punktā minētos deleģētos 
aktus Komisijai piešķir līdz 2027. gada 
31. decembrim.

Grozījums Nr. 36

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 23. punkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(23) lēmuma I pielikumu svītro; svītrots

Pamatojums

Abiem likumdevējiem būtu jāseko līdzi tam, kāds ir finansējuma relatīvais sadalījums pa 
pīlāriem (novēršana, sagatavotība un reaģēšana). Pietiekamu elastību garantē iespēja grozīt 
šo pielikumu ar deleģēto aktu.
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