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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 (pašreizējās 
cenās) no jauna ES 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 deleģētu 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 ārkārtas situācijām. Būtu pilnībā jāizmanto sinerģija starp 
dažādajiem instrumentiem, un dalībvalstis būtu aktīvi jāmudina izmantot šo pakalpojumu. 
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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 iepirktā 
medicīnas aprīkojuma un aprīkojuma kvalitāti. Covid-19 krīze ir skaidri parādījusi, ka tas ir 
nepieciešams, jo īpaši, ja iepērk trešo valstu ražotāju produkciju. 

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 pamanāmību, 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
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 gadījumos, ja tas ir 
pamatoti attiecīgās darbības būtības un 
satura dēļ.

Or. en

Pamatojums

Ja vien iespējams, priekšroka būtu jādod Komisijas, tostarp Savienības delegāciju, īstenotai 
tiešai pārvaldībai. Netiešā pārvaldība būtu jāizmanto tikai tad, ja var skaidri pierādīt, ka tas 
ir efektīvāks un iedarbīgāks konkrētās darbības īstenošanas veids.
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Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES, Euratom) 
2018/1046 (“Finanšu regula”)1a 
155. pantu subjektiem, kas uzskaitīti 
minētās regulas 62. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā un šā lēmuma 25. panta 
2. punktā, katru gadu būtu jāizpilda savi 
ziņošanas pienākumi. Ziņošanas prasības 
minētajiem subjektiem ir noteiktas 
pārbaudes nolīgumā, kas minēts Finanšu 
regulas 130. panta 3. punktā.
____________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES, Euratom) 2018/1046 
(2018. gada 18. jūlijs) par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, ar kuru groza 
Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 
30.7.2018., 1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
25. apsvērums



PE653.873v01-00 6/10 PA\1208138LV.docx

LV

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

Or. en

Pamatojums

Likumdevējiem būtu jāseko līdzi finansējuma relatīvajam sadalījumam pa pīlāriem 
(profilakse, sagatavotība un reaģēšana). Pietiekamu elastību garantē iespēja grozīt šo 
pielikumu ar deleģētu aktu.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PA\1208138LV.docx 7/10 PE653.873v01-00

LV

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 5

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:
"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, lai grozītu I pielikumu 
nolūkā katru I pielikumā minēto skaitli 
koriģēt vairāk nekā par 
10 procentpunktiem.
6. Gadījumos, kad nenovēršamu un 
steidzamu iemeslu dēļ ir jāpārskata 
budžeta resursi, kas ir pieejami 
reaģēšanas jomas darbībām, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 30. pantu pieņemt 
deleģētus aktus, lai pieejamo budžeta 
piešķīrumu robežās un saskaņā ar 
31. pantā paredzēto procedūru grozītu 
I pielikumu nolūkā katru I pielikumā 
minēto skaitli koriģēt vairāk nekā par 
10 procentpunktiem.”

Or. en

Pamatojums

Likumdevējiem būtu jāseko līdzi finansējuma relatīvajam sadalījumam pa pīlāriem 
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(profilakse, sagatavotība un reaģēšana). Pietiekamu elastību garantē iespēja grozīt šo 
pielikumu ar deleģētu aktu.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) lēmuma 19. pantā iekļauj šādu 
6.a punktu:
(6a) Eiropas Parlaments un Padome 
piešķir pieejamās ikgadējās apropriācijas, 
neskarot Padomes regulas (ES, Euratom) 
No. ..../..., ar ko nosaka daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.-2027. gadam, un 
Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas 2020 ... Iestāžu nolīguma par 
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu 
finanšu pārvaldību noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Skaidrības un pārredzamības labad ir vēlams UCPM juridiskajā pamatā norādīt precīzu 
summu, kas tiks piešķirta UCPM, izmantojot atveseļošanas instrumentu.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija īsteno Savienības 
finansiālo atbalstu ar tiešo pārvaldību 
saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 
2018/1046 vai ar netiešo pārvaldību kopā 
ar struktūrām, kas norādītas minētās 
regulas 62. panta 1. punkta c) apakšpunktā. 
Izvēloties finansiālā atbalsta īstenošanas 
veidu, prioritāti piešķir tiešajai 
pārvaldībai. Ja to attaisno attiecīgās 
darbības būtība un saturs, Komisija var 
izmantot netiešo pārvaldību. Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 30. pantu pieņemt 
deleģētus aktus, lai papildinātu šo 
lēmumu, nosakot darbības, kuras veic šā 
Savienības mehānisma ietvaros un kuras 
var īstenot ar netiešo pārvaldību.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 9

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

Or. en

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) lēmuma I pielikumu svītro; svītrots

Or. en

Pamatojums

Likumdevējiem būtu jāseko līdzi finansējuma relatīvajam sadalījumam pa pīlāriem 
(profilakse, sagatavotība un reaģēšana). Pietiekamu elastību garantē iespēja grozīt šo 
pielikumu ar deleģētu aktu.


