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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 



AD\1212085LV.docx 5/25 PE653.873v02-00

LV

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 
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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 



AD\1212085LV.docx 13/25 PE653.873v02-00

LV

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
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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. 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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