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Grozījums Nr. 11
Eero Heinäluoma

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 
veicina solidaritāti starp dalībvalstīm 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
3. panta 3. punktu. Dalībvalstu primārā 
atbildība ir uzlabot to glābšanas spējas un 
sagatavotību, un Komisijas darbības 
atbalsta un papildina šos centienus. 
Komisijas kompetence nebūtu 
jāpaplašina, lai to attiecinātu uz 
uzdevumiem, kas saistīti ar dalībvalstu 
sagatavotību.

Or. fi

Grozījums Nr. 12
Erik Bergkvist

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, 
tostarp 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Erik Bergkvist

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 Covid-19 
pandēmija ir pierādījusi, ka Savienība un 
dalībvalstis ir nepietiekami sagatavotas 
plaša mēroga pandēmijai. Tādēļ ir ļoti 
svarīgi stiprināt rescEU.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Elisabetta Gualmini

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Turklāt, ņemot vērā to, ka pēdējos 
gados būtiski palielinājies dabas 
katastrofu biežums un intensitāte un, kā 
liecina Covid-19 izraisītā veselības krīze, 
nākotnē katastrofas kļūs vēl intensīvākas 
un sarežģītākas ar tālejošām un ilgstošām 
sekām visā pasaulē, arvien svarīgāk ir 
Savienības līmeņa katastrofu pārvarēšanā 
integrēt kolektīvu un koordinētu reakciju. 
Lai to veiktu, Savienībai jāintegrē un 
jāveicina dalībvalstu darbību 
koordinēšana civilās aizsardzības jomā, 
cenšoties veidot labāku sinerģiju ar 
reģionālajiem un vietējiem dalībniekiem 
un organizētām brīvprātīgajām 
organizācijām, kas darbojas attiecīgajā 
jomā, lai uzlabotu tādu sistēmu 
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efektivitāti, kas tiek izmantotas, lai 
novērstu nopietnas katastrofas un 
ārkārtējās situācijas, kā arī sagatavotos 
tām un reaģētu uz tām.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Elisabetta Gualmini

Lēmuma priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 16
Eero Heinäluoma

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. Mehānisms 
jāizveido, lai risinātu plaša mēroga 
pārrobežu krīzes, piemēram, pašreizējo 
Covid-19 pandēmiju un līdzīgas situācijas, 
dabas katastrofas, kas, visticamāk, notiks 
arvien biežāk, un dabas katastrofas, 
kurām būs lielāka ietekme klimata 
pārmaiņu dēļ, kā arī citas krīzes 
situācijas, ko izraisa ekstrēmi laika 
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apstākļi un rūpnieciski negadījumi. Plaša 
mēroga krīzes situācijās, kad atsevišķu 
dalībvalstu resursi nav pietiekami, 
izšķiroša nozīme ir dalībvalstu 
solidaritātei.

Or. fi

Grozījums Nr. 17
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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 pastiprināšana papildina 
noturības pret katastrofām principa 
integrēšanu visās Savienības politikas 
jomās un fondos, taču neaizstāj to.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Victor Negrescu

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, kā arī jāparedz 
pastāvīgu, kopīgu Eiropas medicīniskās 
palīdzības vienību izveide ar nosaukumu 
"ES Zilais medicīniskais korpuss".

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Elisabetta Gualmini

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Lai uzlabotu novēršanas un 
sagatavotības plānošanu, Savienībai ciešā 
sadarbībā ar attiecīgajām zinātniskajām 
aprindām un nozīmīgiem ekonomikas 
dalībniekiem, kā arī reģionālajām un 
vietējām iestādēm, kuras ir katastrofu 
pārvarēšanas cikla būtiskas dalībnieces, 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Elisabetta Gualmini

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 

(6) Lai uzlabotu novēršanas un 
sagatavotības plānošanu, Savienībai ciešā 
sadarbībā ar attiecīgajām zinātniskajām 
aprindām un nozīmīgiem ekonomikas 
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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.

dalībniekiem, iesaistot arī trešo sektoru un 
brīvprātīgās organizācijas, kuras darbojas 
uz vietas, 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.

Or. it

Grozījums Nr. 21
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Moritz Körner, Martin Hojsík

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 

(6) Lai uzlabotu novēršanas un 
sagatavotības plānošanu, Savienībai ciešā 
sadarbībā ar attiecīgajām zinātniskajām 
aprindām un nozīmīgiem ekonomikas 
dalībniekiem būtu jāturpina palielināt 
investīcijas 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 un 
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Komisijai jāsadarbojas ar dalībvalstīm. Eiropas Parlamentu.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Elisabetta Gualmini

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ārkārtējo situāciju un krīžu 
pārvarēšanas posmā prioritāte piešķirama 
to pasākumu integrācijai, kas paredzēti 
Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma jomā ar valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī izstrādātajiem plāniem un 
darbības programmām reaģēšanai uz 
ārkārtējām situācijām. Tāpēc Savienības 
mehānismam jādarbojas, koordinējot 
darbību ar dažādiem vietējiem 
dalībniekiem, jo īpaši ar reģioniem, 
uzlabojot sinerģiju ar dažādiem 
institucionāliem un operatīviem 
elementiem reģionā, ar organizētā 
brīvprātīgā darba un ar vietējiem 
zinātnisko aprindu pārstāvjiem, kuri 
nodrošina neaizstājamu ieguldījumu 
pārvaldībā pirms un pēc ārkārtējās 
situācijas. Vietējos ārkārtējos reaģēšanas 
plānos, ja tādi ir, var noteikt cilvēku un 
materiālos resursus, kas nepieciešami 
ārkārtējo situāciju novēršanai, un noteikt 
pienākumus, darbības un organizatorisko 
koordināciju teritoriālajā līmenī.

Or. it

Grozījums Nr. 23
Clotilde Armand, Moritz Körner, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, 
Valérie Hayer

Lēmuma priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Lai efektīvi nodrošinātu katastrofu 
novēršanu, par būtiskiem elementiem 
jāatzīst noturības testi un reaģēšanas 
spēju sertifikācijas process. Reģionālā un 
vietējā līmenī regulāri jāveic riska 
novērtējumi, lai valsts iestādes varētu 
veikt pasākumus nolūkā stiprināt 
noturību, ja tas ir nepieciešams, tostarp, 
izmantojot pašreizējos Savienības fondus. 
Šādiem riska novērtējumiem jābūt 
vērstiem uz reģionu īpatnībām, piemēram, 
seismiskā aktivitāte un plūdu vai mežu 
ugunsgrēku biežums. Minētajos 
novērtējumos būtu jāiekļauj arī pārrobežu 
sadarbības līmenis, lai Savienības 
mehānisma vajadzībām būtu pieejama 
detalizēta informācija par vietējā līmenī 
pieejamajām spējām mērķtiecīgākai 
intervencei.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Elisabetta Gualmini

Lēmuma priekšlikums
6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. it
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Grozījums Nr. 25
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Savienības mehānismā arī turpmāk 
būtu jāizmanto sinerģija ar Eiropas 
programmu kritiskās infrastruktūras 
aizsardzībai, un Savienības satvars 
kritiskās infrastruktūras aizsardzības jomā 
un noturība būtu jāņem vērā, nosakot šādus 
Savienības mēroga mērķus noturības jomā.

(7) Savienības mehānismā arī turpmāk 
būtu jāizmanto sinerģija ar Eiropas 
programmu kritiskās infrastruktūras 
aizsardzībai, un Savienības satvars 
kritiskās infrastruktūras aizsardzības jomā 
un noturība būtu jāņem vērā, nosakot šādus 
Savienības mēroga mērķus noturības jomā. 
Ja atbilstības pārbaudes laikā tiek 
konstatēts, ka dalībvalstij nav kritiskās 
infrastruktūras vai ka šādas 
infrastruktūras kvalitāte nav pietiekama, 
lai nodrošinātu ātru palīdzības sniegšanu, 
un ja dalībvalsts ir pierādījusi, ka nespēj 
nodrošināt kritiskās infrastruktūras 
kvalitāti, Savienība veic pasākumus, lai 
uzlabotu un izveidotu trūkstošos 
infrastruktūras elementus, piemēram, 
ātrgaitas automaģistrāles.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Victor Negrescu

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ar programmu "ES Veselība" 
būtu jāatbalsta pastāvīgu, kopīgu Eiropas 
neatliekamās medicīniskās palīdzības 
vienību izveide ar nosaukumu "ES Zilais 
medicīniskais korpuss". ES Zilā 
medicīniskā korpusa sastāvā jābūt 
medicīnas un neatliekamās medicīniskās 
palīdzības speciālistiem no dažādām 
dalībvalstīm, un neatliekamās 
medicīniskās palīdzības vienībām jābūt 
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atbildīgām par atbalsta sniegšanu 
pārrobežu un Eiropas līmeņa 
medicīniskajās vai krīzes situācijās. 
Jaunās pastāvīgās vienības jāveido, 
pamatojoties uz veiksmīgiem piemēriem 
par ES civilās aizsardzības mehānisma 
finansētiem brīvprātīgajiem medicīniskā 
personāla mobilitātes pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Elisabetta Gualmini

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 
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. 

(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 
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 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Silvia Modig

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 
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 

(9) Savienības mehānismā būtu 
jāizmanto Savienības kosmosa 
infrastruktūras, piemēram, Eiropas Zemes 
novērošanas programma (Copernicus), 
Galileo 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. 
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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.

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. Ar visām 
minētajām programmām saistītajās 
darbībās būtu jānodrošina augstākais 
iespējamais privātuma aizsardzības 
līmenis un Regulas (ES) 2016/6791a 
īstenošana. 
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV 
L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Or. fi

Grozījums Nr. 29
Erik Bergkvist

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Klimata pārmaiņas ir parādījušas, 
ka Savienības mehānisms un rescEU ir 
jāpilnveido, lai efektīvi reaģētu uz 
dažādām ārkārtējām situācijām. Pēdējos 
gados ir palielinājies gan dabas katastrofu 
biežums, gan arī to intensitāte Savienībā 
un ārpus tās. Ik gadu daudzās dalībvalstīs 
plosās meža ugunsgrēki, iznīcinot 
tūkstošos mērāmu hektāru platības un 
paņemot daudzas dzīvības. Tāpēc ir 
būtiski, lai Savienības mehānismā būtu 
iekļautas arī pietiekamas spējas rīkoties 
meža ugunsgrēku un citu dabas 
katastrofu gadījumā.
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Or. en

Grozījums Nr. 30
Silvia Modig

Lēmuma priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Savienības mehānisms un rescEU 
būtu jāizstrādā tā, lai Savienība varētu 
efektīvi reaģēt uz jaunām un 
nepieredzētām ārkārtējām situācijām. Arī 
dažādas klimata pārmaiņu izraisītas 
dabas katastrofas, piemēram, mežu 
ugunsgrēki un plūdi, notiek arvien biežāk 
un kļūst arvien intensīvākas reģionos, 
kuros tās iepriekš netika pieredzētas. 
Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai Savienības 
mehānismam būtu atbilstīgas spējas, lai 
pārvarētu dabas katastrofas, kas kļūst 
arvien biežākas.

Or. fi

Grozījums Nr. 31
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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 

(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 
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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.

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. Izmantojot Savienības 
mehānisma ciešo saistību ar dalībvalstu 
iestādēm, tas būtu jāizmanto, lai vāktu 
informāciju par pieejamajām dalībvalstu 
spējām valstīs, kurās izvietoti centri, kā 
arī, lai izvērtētu dalībvalstu krīzes sistēmu 
un civilās aizsardzības iestāžu gatavību 
nolūkā izdot konkrētām valstīm 
paredzētus īpašus ieteikumu uzlabojumu 
veikšanai, pamatojoties uz savāktajiem 
datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Eero Heinäluoma

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 stratēģisku iemeslu dēļ ar 
tādu centru uzticamu tīklu starpniecību kā 
ANO Humānās palīdzības noliktavas. Ir 
svarīgi uzlabot reģionu spējas. Cenšoties 
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uzlabot spējas, būtu jāpievērš uzmanība 
ilgtermiņa mērķim panākt, lai tās būtu 
pēc iespējas elastīgākas un piemērotas 
tam, lai dažādos veidos reaģētu uz 
dažādiem krīžu un katastrofu veidiem, 
nevis tikai koncentrētos uz pašreizējo 
pandēmiju.

Or. fi

Grozījums Nr. 33
Elisabetta Gualmini

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. rescEU būtu 
jākoordinē un jāpalielina sinerģija 
dalībvalstīs izveidoto loģistikas centru 
starpā, lai sekmētu operatīvu reakciju 
ārkārtējā situācijā. Minētās spējas ir 
iepriekš jāizvieto loģistikas centros 
Savienībā vai stratēģisku un pienācīgi 
pamatotu iemeslu dēļ ar tādu centru 
uzticamu tīklu starpniecību kā ANO 
Humānās palīdzības noliktavas.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík
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Lēmuma priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ņemot vērā kopīgi saskaņotās 
solidaritātes vērtības, Savienībai ir 
galvenā loma, lai paātrinātu progresu 
virzībā uz mērķi nodrošināt kvalitatīvu 
veselības aprūpes pakalpojumu taisnīgu 
un visaptverošu piedāvājumu kā pamatu 
Savienības rīcībpolitikām civilās 
aizsardzības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Lēmuma priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Transporta pakalpojumiem ir 
izšķiroša nozīme vērienīgās un 
starptautiskās palīdzības operācijās. Tādēļ 
Savienības noteikumiem loģistikas nozarē 
būtu jānodrošina pēc iespējas lielāka 
elastība un reaģētspēja krīzes situācijās. 
Kā apliecina Covid-19 pandēmijas laikā 
gūtā pieredze, autovadītāju trūkums 
Savienības transporta nozarē, kā arī 
kabotāžas ierobežojumi ir liels šķērslis 
palīdzības ātrai sniegšanai. Tādēļ 
Komisijai būtu jāpārskata spēkā esošie 
Savienības tiesību akti loģistikas nozarē, 
ņemot vērā sagatavotības krīzes 
situācijām un reaģētspējas krīzes 
situācijās kritērijus, jāievieš noteikumi, 
kas paredzētu apturēt ierobežojumu 
piemērošanu transporta nozarē dabas vai 
cilvēku izraisītu katastrofu gadījumā, un, 
ja nepieciešams, jāierosina spēkā esošo 
Savienības transporta nozares tiesību aktu 
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grozījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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 Savienības 
atpazīstamības nodrošināšanai. Komisijai 
būtu jāpieņem dalībvalstu iestādēm 
adresētas saziņas pamatnostādnes par 
katru intervences gadījumu, lai 
nodrošinātu Savienības lomas pienācīgu 
atspoguļojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Victor Negrescu

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 Savienības 
iedzīvotāju un plašsaziņas līdzekļu 
informēšanai un Savienības 
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atpazīstamības nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Elisabetta Gualmini

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 izpildi, ņemot 
vērā piešķirtos papildu resursus, būtu 
jāizveido ES aģentūra, kas būtu pilnībā 
atbildīga par budžeta izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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 
apspriedēm 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 pastiprināt novēršanas un 
sagatavotības darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 40
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Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Lēmuma priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Ar deleģētajiem aktiem būtu 
jānosaka vadošo Savienības darbību 
īstenotāju pastiprinātas kompetences 
saistībā ar rescEU spēju pārvaldību, 
iepirkuma procesa virzību un ieteikumu 
sniegšanu par konkrētiem daudzumiem 
un produktiem, kas izvietojami 
ģeogrāfiski izkliedētos loģistikas centros.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Lēmuma priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Saskaņā ar programmu "ES 
Veselība" krīzes vajadzībām būtisku 
ražojumu papildu stratēģisko Savienības 
rezervju un krājumu izveidei un 
pārvaldībai būtu jāpapildina rescEU 
reaģēšanas rezerves.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Victor Negrescu

Lēmuma priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Īstenojot Eiropas kaimiņattiecību 
politiku, Savienības mehānisms būtu 
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jāattiecina uz trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Victor Negrescu

Lēmuma priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 44
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel

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 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, 
novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 
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darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Erik Bergkvist

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 (jauns) "Savienības mērķi noturības 
pret katastrofām jomā" ir mērķi, ar ko 
nosaka novēršanas un sagatavotības 
darbības, lai nodrošinātu Savienības un 
tās dalībvalstu spējas, vienlaikus 
nodrošinot iekšējā tirgus pienācīgu 
darbību situācijās, kad katastrofai vai 
krīzei var būt negatīva pārrobežu 
ietekme;"

Or. en

Grozījums Nr. 46
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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

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, 

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, 
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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.

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. Nosakot mērķus noturības pret 
katastrofām jomā, Komisija pievērš īpašu 
uzmanību katastrofām, kas atkārtojas un 
smagi skar dalībvalstu reģionus, un 
iesaka dalībvalstu iestādēm konkrētus 
pasākumus, tostarp pasākumus, kas 
jāīsteno, izmantojot ES fondu 
finansējumu, lai stiprinātu noturību pret 
krīzēm.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Elisabetta Gualmini

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

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 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, 
pārnozaru ietekmes analīzi un ilgtermiņa 
sociālās ietekmes uz skartajām teritorijām 
analīzi, īpašu uzmanību pievēršot 
neaizsargātiem cilvēkiem.
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Or. it

Grozījums 48
Silvia Modig

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

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 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 un bioloģiskās 
daudzveidības zuduma ietekmi uz 
katastrofu risku, datus par iepriekšējiem 
gadījumiem un pārnozaru ietekmes analīzi, 
īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātiem 
cilvēkiem.

Or. fi

Grozījums Nr. 49
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

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

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 

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

aizsardzības iestādēm, kopienas līmeņa 
brīvprātīgajām grupām un attiecīgajām 
Savienības struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lai vietējām kopienām sniegtu 
palīdzību tehniskās apmācības veidā 
nolūkā uzlabot to spējas nodrošināt 
patstāvīgu pirmo neatkarīgo reakciju uz 
krīzi;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Stanislav Polčák

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) 

1. Komisija un dalībvalstis sadarbojas, 
lai uzlabotu pārnozaru noturības plānošanu 
gan attiecībā uz dabas, gan cilvēku 
izraisītām katastrofām, kurām varētu būt 
pārrobežu ietekme, 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 
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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.

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.

Or. cs

Grozījums Nr. 52
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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, 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, 
seismiskie, ķīmiskie, bioloģiskie, 
radioloģiskie un nukleārie incidenti un 
neatliekamās medicīniskās palīdzības 
reaģēšanas pasākumi. Komisija regulāri 
atjauno informāciju par rescEU spēju 
daudzumu un klasifikāciju un dara to 
tieši pieejamu citām ES iestādēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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. 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Elisabetta Gualmini

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, 
stratēģiskajām rezervēm un neatliekamās 
medicīniskās palīdzības vienību, Komisija 
nodrošina koordināciju un sinerģiju ar 
citām attiecīgajām ES programmām un jo 
īpaši programmu "ES Veselība", lai 
nodrošinātu konsekventu reaģēšanu un 
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novērstu darbību dublēšanos, tādējādi, 
iespējams, panāktu finanšu ietaupījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

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. Tiek 
pieņemti īpaši noteikumi, lai garantētu 
pārskatatbildību un rescEU spēju pareizu 
izmantošanu trešās valstīs, tostarp 
pieejamību ES kontrolieriem. Savienības 
mehānisma atpazīstamība trešās valstīs 
tiek nodrošināta saskaņā ar šā lēmuma 
20.a panta 1. un 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Elisabetta Gualmini

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 
tikai stratēģisku apsvērumu dēļ un 
pienācīgi pamatotos gadījumos saskaņā ar 
šā panta 6. līdz 9. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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 
šādu:
"Savienības mehānisma īstenošanai 
paredzētā finansējuma piešķiršanas 
procentuālās attiecības un principus 
nosaka pēc ietekmes novērtējuma 
veikšanas un apspriedēm ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām.";

Or. en

Grozījums Nr. 58
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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 
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 atbilstīgi īpašām 
pamatnostādnēm, ko Komisija pieņēmusi 
konkrētiem intervences pasākumiem. 
Dalībvalstis jo īpaši nodrošina, ka 
sabiedrības informēšana par operācijām, ko 
finansē saskaņā ar Savienības mehānismu:

Or. en

Grozījums Nr. 59
Elisabetta Gualmini
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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 saskaņā ar Finanšu 
regulu atbilstoši tiešas pārvaldības 
principam un izveido ES aģentūru, kas 
atbildīga par piešķirtā budžeta izpildi un 
īstenošanu. Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 30. 
pantu, lai papildinātu šo lēmumu, nosakot 
ES aģentūras veiktās darbības un 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

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 
novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 
darbībām. Nākamajā finanšu gadā vispirms 
izmanto pārnestās apropriācijas.

Or. en


