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ĪSS PAMATOJUMS 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumu grozīt pašreizējo Savienības civilās 

aizsardzības mehānismu (UCPM), lai nodrošinātu, ka Savienība var sniegt labāku atbalstu 

krīzēs un ārkārtas palīdzību iedzīvotājiem Eiropā un ārpus tās, tostarp izmantojot uzlabotu 

katastrofu novēršanu. Viņš atgādina, ka UCPM ir viena no visuzskatāmākajām ES 

pamatvērtības solidaritātes izpausmēm.  

Atzinuma sagatavotājs uzsver, ka investīcijas profilaksē un gatavībā katastrofām ir labākā 

aizsardzība ne tikai tāpēc, ka tām ir lielākais potenciāls cilvēku dzīvību glābšanā un ciešanu 

aiztaupīšanā, bet arī tāpēc, ka tādā veidā var izvairīties no iespējamām milzīgām atjaunošanas 

izmaksām pēc katastrofas. Saskaņā ar pašas Komisijas veiktajiem aprēķiniem, samaksājot 

vienu euro par gatavību katastrofām var ietaupīt līdz pat septiņiem euro par palīdzības 

sniegšanu. 

Atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka pašreizējās sistēmas pilnīga pārskatīšana bija 

vajadzīga jau sen. Pašreizējās, brīvprātīgās sistēmas nepietiekamība sāpīgi atklājās Savienības 

reakcijā uz vairākām nesen notikušām katastrofām, jo īpaši tas atklājās pieejamo līdzekļu 

trūkumā 2016. un 2017. gada meža ugunsgrēku sezonā, kad bija iespējams apmierināt tikai 10 

no 17 lūgumiem sniegt palīdzību meža ugunsgrēku dzēšanā, un arī tas bieži vien notika pēc 

ievērojamas kavēšanās, kuras dēļ dzīvību zaudēja vairāk nekā 100 cilvēku. Turklāt vairākos 

ziņojumos ir norādīts, ka pastāv noteiktu svarīgu reaģēšanas spēju nepietiekamība, jo īpaši 

attiecībā uz mežu ugunsgrēku dzēšanas lidmašīnām, patvērumu un, iespējams, citu resursu 

veidiem.  

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka vispiemērotākais un visefektīvākais veids, kā pārvarēt 

pašreizējās sistēmas trūkumus, ir ierosinātā struktūra ar diviem savstarpēji papildinošiem 

pīlāriem, proti, no vienas puses, tā ir Eiropas civilās aizsardzības rezerve ar reaģēšanas 

spējām, ko dalībvalstis jau iepriekš apņēmušās nodrošināt, un, no otras puses, tā sauktā 

rescEU, kas ir reaģēšanas spēju īpaša rezerve ar vadību un kontroli Savienības līmenī un kas 

ir paredzēta kā galējas nepieciešamības spēja. Optimāli apvienojot resursus un radot 

apjomradītus ietaupījumus, pastiprinātā UCPM ļaus dalībvalstīm arī būtiski ietaupīt. 

Atzinuma sagatavotājs atgādina, ka kopējās Komisijas priekšlikuma īstenošanas izmaksas 

laikposmam no 2018. līdz 2020. gadam tiek lēstas EUR 280 miljoni, no kuriem EUR 256,9 

miljoni 3. izdevumu kategorijā “Drošība un pilsoniskums”, EUR 6,3 miljoni 4. izdevumu 

kategorijā “Globālā Eiropa” un EUR 16,9 miljoni 5. izdevumu kategorijā “Administratīvie 

izdevumi”. No ierosinātajiem darbības izdevumiem 54 % tiks piešķirti sagatavotībai, tostarp 

rescEU aktīvu iegādei vai nomai, 37 % reaģēšanai un 9 % novēršanas pasākumiem. 

Priekšlikumā ir arī paredzēts triju gadu laikā pieņemt darbā 100 papildu darbiniekus. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šie priekšlikumi ir samērīgi ar pārskatīšanas mērogu un 

mērķi.  
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Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē ierosināto elastības instrumenta izmantošanu lielākās 

daļas (88 %) no papildus vajadzīgajiem resursiem segšanai. Tomēr viņš stingri iebilst pret 

ierosināto EUR 31,3 miljonu pārdali no 3. un 4. izdevumu kategorijas programmām. Kā 

Budžeta komiteja uzsvērusi daudzos gadījumos, būtiskiem jauniem politikas priekšlikumiem 

būtu jānāk kopā ar jauniem resursiem. Turklāt daudzām no programmām, uz kurām 

pārmaiņas attiektos, piemēram, “Tiesības, vienlīdzība un pilsoniskums” un “Tiesiskums”, ir 

lieliski īstenošanas rādītāji un tās gadiem ilgi ir nepietiekami finansētas. Tāpēc atzinuma 

sagatavotājs ierosina 3. un 4. izdevumu kategorijā vajadzīgos papildu resursus pilnā mērā 

finansēt no elastības instrumenta kā izklāstīts jaunajā I pielikumā. 

GROZĪJUMI 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 

nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

2.a punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.a aicina Komisiju atturēties no līdzekļu 

pārdales, lai finansētu jaunas politikas 

prioritātes, kuras tiek pievienotas 

daudzgadu finanšu shēmas cikla laikā, jo 

tas neizbēgami negatīvi ietekmēs citu 

Savienības pamatdarbību īstenošanu. 

Pamatojums 

Jauni politikas priekšlikumi būtu jāizvirza, paredzot jaunus resursus. Atzinuma sagatavotājs 

stingri noraida jebkādu līdzekļu pārdalīšanu uz tādu veiksmīgu un pastāvīgi nepietiekami 

finansētu programmu rēķina kā “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” un “Tiesiskums”. 

 

Grozījums Nr.  2 

Normatīvās rezolūcijas projekts  

2.b punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.b aicina Komisiju nākamajā daudzgadu 

finanšu shēmā, kas sāksies 2021. gadā, 
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nodrošināt Savienības Civilās aizsardzības 

mehānismam pietiekamu finansējumu, 

pamatojoties uz pašreizējo pārskatīšanu. 

Pamatojums 

Lai pēc pašreizējās UCPM pārskatīšanas, kas stiprina gan rīcībpolitiku, gan finansēšanu, 

mehānismu attīstītu tālāk, būs svarīgi, lai Komisija, ierosinot jaunus priekšlikumus nākamajai 

daudzgadu finanšu shēmai, ierosinātu arī vērienīgu UCPM finansējumu pēc 2020. gada. 

 

Grozījums Nr.  3 

Lēmuma priekšlikums 

7. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Savienībai būtu jādod iespēja atbalstīt 

dalībvalstis gadījumos, kad nav pietiekamu 

spēju efektīvai reaģēšanai uz katastrofām, 

palīdzot finansēt līzinga vai nomas 

līgumus, lai nodrošinātu ātru piekļuvi 

šādām spējām, vai finansējot šo spēju 

iegādi. Tas būtiski palielinātu Savienības 

mehānisma efektivitāti, nodrošinot to, ka 

spējas ir pieejamas gadījumos, kad efektīva 

reaģēšana uz katastrofām citādi nebūtu 

nodrošināta, jo īpaši tādu katastrofu 

gadījumā, kurām ir plaša mēroga ietekme 

un kuras skar būtisku skaitu dalībvalstu. 

Savienības veiktai spēju iegādei būtu 

jāpanāk apjomradīti ietaupījumi un labāka 

koordinācija reaģēšanā uz katastrofām. 

(7) Savienībai būtu jādod iespēja atbalstīt 

dalībvalstis gadījumos, kad nav pietiekamu 

spēju efektīvai reaģēšanai uz katastrofām, 

palīdzot finansēt līzinga vai nomas 

līgumus, lai nodrošinātu ātru piekļuvi 

šādām spējām, vai finansējot šo spēju 

iegādi. Tas būtiski palielinātu Savienības 

mehānisma efektivitāti un gatavību, 

nodrošinot to, ka spējas ir ātri pieejamas 

gadījumos, kad efektīva reaģēšana uz 

katastrofām citādi nebūtu nodrošināta, jo 

īpaši tādu katastrofu gadījumā, kurām ir 

plaša mēroga ietekme un kuras skar 

būtisku skaitu dalībvalstu. Savienības 

veiktai spēju iegādei būtu jāpanāk 

apjomradīti ietaupījumi un labāka 

koordinācija reaģēšanā uz katastrofām. 

Būtu jānodrošina optimāls un pārredzams 

finanšu resursu izlietojums. 

Pamatojums 

Spēju mobilizēšanā caur UCPM ātrums ir ārkārtīgi svarīgs, ko apliecina traģiskās sekas pēc 

ugunsdzēšanas lidmašīnu novēlotas izmantošanas pēdējās meža ugunsgrēku sezonās 

Dienvideiropā. ES līdzfinansējums būtu vienmēr jāsniedz, ievērojot pilnīgu pārredzamību un 

pārskatatbildību. 
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Grozījums Nr.  4 

Lēmuma priekšlikums 

10. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Lai nodrošinātu rescEU spēju darbību, 

būtu jāparedz papildu finanšu apropriācijas 

ar mērķi finansēt darbības Savienības 

mehānisma ietvaros. 

(10) Lai nodrošinātu rescEU spēju darbību, 

būtu jāparedz papildu finanšu apropriācijas 

ar mērķi finansēt darbības Savienības 

mehānisma ietvaros, nevis jāizmanto 

finansējums, kas piešķirts citām svarīgām 

Savienības politikas jomām, piemēram, 

tām, kuras sekmē tiesības, vienlīdzību un 

pilsoniskumu, tiesiskumu vai cilvēku 

attīstību visā pasaulē. 

Pamatojums 

Spēju mobilizēšanā caur UCPM ātrums ir ārkārtīgi svarīgs, ko apliecina traģiskās sekas pēc 

ugunsdzēšanas lidmašīnu novēlotas izmantošanas pēdējās meža ugunsgrēku sezonās 

Dienvideiropā. ES līdzfinansējums būtu vienmēr jāsniedz, ievērojot pilnīgu pārredzamību un 

pārskatatbildību. 

 

Grozījums Nr.  5 

Lēmuma priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Pārskatītajam Savienības civilās 

aizsardzības mehānismam būtu 

jānodrošina atsevišķs finansējums un 

budžeta piešķīrumi. Ņemot vērā vajadzību 

izvairīties no negatīvas ietekmes uz 

pašreizējo daudzgadu programmu 

finansējumu, finansējuma palielinājums 

mērķtiecīgai Savienības civilās 

aizsardzības mehānisma pārskatīšanai 

2018., 2019. un 2020. gadā būtu jārod 

tikai no līdzekļiem, kas pieejami saskaņā 

ar Padomes Regulu (ES, Euratom) 

Nr. 1311/20131a, īpaši izmantojot elastības 

instrumentu. 
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 ___________________ 

 1a Padomes Regula (ES, Euratom) 

Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), 

ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 

2014.–2020. gadam (OV L 347, 

20.12.2013., 884. lpp.). 

Pamatojums 

Jauni politikas priekšlikumi būtu jāizvirza, paredzot jaunus resursus. Atzinuma sagatavotājs 

stingri noraida jebkādu līdzekļu pārdalīšanu uz tādu veiksmīgu un pastāvīgi nepietiekami 

finansētu programmu rēķina kā “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” un “Tiesiskums”. Tā 

vietā jebkādam vajadzīgam papildu finansējumam vajadzētu piemērot DFS regulas 

elastīguma noteikumus. 

 

Grozījums Nr.  6 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

12.a pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija reizi divos gados informē Eiropas 

Parlamentu un Padomi par operācijām, kas 

veiktas saskaņā ar 11. un 12. pantu, un par 

šajā sakarībā panākto progresu.” 

Komisija katru gadu informē Eiropas 

Parlamentu un Padomi par operācijām, kas 

veiktas saskaņā ar 11. un 12. pantu, un par 

šajā sakarībā panākto progresu. 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu pilnīgu parlamentāro uzraudzību un pārskatu pār procesu un lai iespējami 

agrāk konstatētu iespējamās izmaiņas ar ietekmi uz budžetu, tiek ierosināts, ka Parlaments un 

Padome ik gadu saņem atjauninātu informāciju par UCPM stiprināšanu, tostarp obligāto 

informāciju par izmaiņām budžetā un izmaksās. 

 

Grozījums Nr.  7 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

12.a pants – 1.a daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šajā informācijā iekļauj pārskatu par 

izmaiņām budžetā un izmaksās ar sīki 

izstrādātu tehnisko un finanšu 

novērtējumu, precīzu informāciju par 

izmaksu pieaugumu un izmaiņām 

vajadzīgo reaģēšanas spēju veidos un par 

šo spēju kvalitātes prasībām, ja tādas ir, 

kā arī šāda pieauguma vai izmaiņu 

iemesliem.” 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu pilnīgu parlamentāro uzraudzību un pārskatu pār procesu un lai iespējami 

agrāk konstatētu iespējamās izmaiņas ar ietekmi uz budžetu, tiek ierosināts, ka Parlaments un 

Padome ik gadu saņem atjauninātu informāciju par UCPM stiprināšanu, tostarp obligāto 

informāciju par izmaiņām budžetā un izmaksās. 

 

Grozījums Nr.  8 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 12. punkts 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

19. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Savienības mehānismam vajadzīgās 

apropriācijas pakāpeniski apstiprina 

Eiropas Parlaments un Padome ikgadējās 

budžeta procedūras ietvaros, pienācīgi 

ņemot vērā visus līdzekļus, kas pieejami 

saskaņā ar Padomes Regulu (ES, 

Euratom) Nr. 1311/2013*, jo īpaši, 

izmantojot elastības instrumentu, kā 

noteikts I pielikumā.” 

 ____________________ 

 * Padomes Regula (ES, Euratom) 

Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), 

ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 

2014.–2020. gadam (OV L 347, 

20.12.2013., 884. lpp.). 
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Pamatojums 

Jauni politikas priekšlikumi būtu jāizvirza, paredzot jaunus resursus. Atzinuma sagatavotājs 

stingri noraida jebkādu līdzekļu pārdalīšanu uz tādu veiksmīgu un pastāvīgi nepietiekami 

finansētu programmu rēķina kā “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” un “Tiesiskums”. Tā 

vietā jebkādam vajadzīgam papildu finansējumam vajadzētu piemērot DFS regulas 

elastīguma noteikumus. 

 

Grozījums Nr.  9 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

  

Grozījums 

I PIELIKUMS 

INDIKATĪVI PAPILDU FINANŠU PIEŠĶĪRUMI LAIKPOSMAM NO 2018. LĪDZ 

2020. GADAM 

  2018 2019 2020 KOPĀ 

Kopējās papildu 

apropriācijas 

3. izdevumu 

kategorijā* 

SA 19,157 115,2 122,497 256,854 

 MA 11 56,56 115,395 182,955 

Kopējās papildu 

apropriācijas 

4. izdevumu 

kategorijā* 

SA 2 2 2,284 6,284 

 MA 0,8 1,8 2,014 4,614 

Kopējās papildu 

apropriācijas 3. un 

4. izdevumu 

kategorijā kopā* 

SA 21,157 117,2 124,781 263,138 

 MA 11,8 58,36 117,409 187,569 

(miljonos EUR) 

* Visas summas nodrošina, izmantojot elastības instrumentu. 

Pamatojums 

Papildu finansējums, kas nepieciešams pašreizējai UCPM pārskatīšanai 2018.–2020. gadam, 
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būtu precīzāk jādefinē pašā lēmumā atsevišķā detalizētā I pielikumā. Jebkāds papildu 

finansējums, kas vajadzīgs UCPM pārskatīšanai, būtu jāmobilizē, izmantojot DFS regulas 

elastības noteikumus. 
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