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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

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

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

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

– ņemot vērā Revīzijas palātas ... atzinumu,

– ņemot vērā Parlamenta 2019. gada 28. novembra rezolūciju par ārkārtas situāciju 
klimata un vides jomā1,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A9-0000/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Atzīstot dalībvalstu primāro 
atbildību novērst dabas un cilvēku 
izraisītas katastrofas, sagatavoties tām un 

(2) Lai gan primārā atbildība novērst 
dabas un cilvēku izraisītas katastrofas, 
sagatavoties tām un reaģēt uz tām 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0078.
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reaģēt uz tām, Savienības mehānisms 
veicina solidaritāti starp dalībvalstīm 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
3. panta 3. punktu.

joprojām ir dalībvalstu ziņā, Savienības 
mehānisms un jo īpaši rescEU veicina 
solidaritāti starp dalībvalstīm saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
3. punktu, papildinot dalībvalstu 
pašreizējās spējas un ļaujot efektīvāk 
sagatavoties un reaģēt, ja valsts līmeņa 
spējas nav pietiekamas.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Covid-19 krīze parādīja, ka 
Savienība un dalībvalstis nav pietiekami 
sagatavotas šāda mēroga pandēmijai. 
Ņemot vērā vajadzību palielināt 
Savienības kompetences un rīcības spējas 
veselības un civilās aizsardzības jomā, ir 
būtiski, lai tiktu stiprināts rescEU un 
dalībvalstis sniegtu pietiekamu 
informāciju par savām spējām novērst 
ārkārtas situācijas un par sagatavotību 
tām.

Or. en

Grozījums Nr. 3

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, 

(9) Savienības mehānismā būtu 
jāizmanto Savienības kosmosa 
infrastruktūras, piemēram, Eiropas Zemes 
novērošanas programma (Copernicus), 
Galileo, Eiropas kosmosa situācijas 
apzināšanas sistēma un GOVSATCOM, 
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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.

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 
var glābt dzīvības, dalībvalstis būtu stingri 
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. 4

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Savienības mehānisms un rescEU 
būtu jāizstrādā tā, lai Savienība varētu 
efektīvi reaģēt uz visdažādākajām 
ārkārtas situācijām. Klimata pārmaiņu 
dēļ gan Savienībā, gan visā pasaulē dabas 
katastrofas notiek biežāk, tās ir 
postošākas un kompleksākas. Ik gadu 
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daudzās Eiropas valstīs plosās meža 
ugunsgrēki, iznīcinot tūkstošos hektāru 
mērāmas platības un paņemot daudzas 
dzīvības. Tāpēc ir būtiski, lai Savienības 
mehānismā būtu iekļautas arī pietiekamas 
spējas rīkoties meža ugunsgrēku un citu 
dabas katastrofu gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 6

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 un efektīvi reaģēt uz liela 
mēroga ārkārtējām situācijām vai tādām 
krīzes situācijām kā Covid-19 pandēmija, 
kuru varbūtība ir maza, taču sekas ir 
smagas, Savienībai 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. Minētās spējas ir iepriekš jāizvieto 
loģistikas centros Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Savienības mehānisma darbībās 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
neaizsargātu personu aizsardzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Lai rescEU spējas būtu 
funkcionālas un Savienības mehānisms 
efektīvi reaģētu uz Savienības pilsoņu 
vajadzībām, Covid-19 pandēmijas laikā 
tika darītas pieejamas papildu finanšu 
apropriācijas, ar ko finansēt darbības 
saskaņā ar Savienības mehānismu. Ir 
svarīgi nodrošināt Savienībai vajadzīgo 
elastību, lai tā spētu efektīvi reaģēt uz 
neparedzamām katastrofām, vienlaikus 
saglabājot zināmu paredzamību attiecībā 
uz šajā lēmumā izklāstīto mērķu 
sasniegšanu. Ir svarīgi panākt 
nepieciešamo līdzsvaru, tiecoties uz šo 
mērķu sasniegšanu. Lai I pielikumā 
izklāstītās procentuālās attiecības 
atjauninātu saskaņā ar reformētā 
Savienības mehānisma prioritātēm, 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 15

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 16

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

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

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

“(c) turpināt izstrādāt un pilnveidot 
katastrofu riska pārvaldības plānošanu 
valsts vai attiecīgā vietējā līmenī, ņemot 
vērā 6. panta 5. punktā minētos 
Savienības noturības pret katastrofām 
mērķus un riskus, kas saistīti ar 
katastrofām, kuras izraisa vai var izraisīt 
pārrobežu ietekmi;”

Or. en

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums1. pants – 1. daļa – 2. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
6. pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz... [18 mēneši pēc šā grozošā 
lēmuma spēkā stāšanās dienas] Komisija 
pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 30. 
pantu nolūkā papildināt šo lēmumu, 
nosakot Savienības mērķus noturības pret 
katastrofām jomā, lai atbalstītu novēršanas 
un sagatavotības darbības. Šo 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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatojoties uz apzinātajiem 
riskiem, 6. panta 5. punktā minētajiem 
mērķiem noturības jomā, 10. panta 
1. punktā minēto scenāriju izstrādi un 
kopīgajām spējām un to nepietiekamību, 
Komisija ar īstenošanas aktiem saskaņā ar 
33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

2. Pamatojoties uz apzinātajiem 
riskiem, kopīgajām spējām, to 
nepietiekamību un jebkādiem esošajiem 
Savienības mērķiem noturības pret 
katastrofām jomā, kā minēts 6. panta 
5. punktā, un jebkādu esošo scenāriju 
izstrādi, kā minēts 10. panta 1. punktā, 
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procedūru nosaka Eiropas civilās 
aizsardzības rezervei nepieciešamo 
svarīgāko reaģēšanas spēju veidus un 
skaitu (“spēju mērķi”).

Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
Eiropas civilās aizsardzības rezervei 
nepieciešamo svarīgāko reaģēšanas spēju 
veidus un precizē skaitu (“spēju mērķi”). 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
izklāstīta 33. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 20

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 
nosaka, no kādām spējām sastāv rescEU, 
inter alia pamatojoties uz jebkādiem 
esošajiem Savienības mērķiem noturības 
pret katastrofām jomā, kā minēts 6. panta 
5. punktā, un jebkādu esošo scenāriju 
izstrādi, kā minēts 10. panta 1. punktā, 
ņemot vērā apzinātos un jaunos riskus un 
kopīgās spējas un to nepietiekamību 
Savienības līmenī, jo īpaši tādās jomās kā 
meža ugunsgrēku dzēšana no gaisa, 
ķīmiskie, bioloģiskie, radioloģiskie un 
nukleārie incidenti un neatliekamās 
medicīniskās palīdzības reaģēšanas 
pasākumi. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas izklāstīta 33. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 21

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



PR\1206755LV.docx 17/32 PE652.637v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 22

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

Or. en

Grozījums Nr. 23

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.

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

(aa) panta 5. punkta pirmo daļu aizstāj 
ar šādu: 

Dalībvalsts, kurai pieder, kura nomā vai 
ņem līzingā rescEU spējas, nodrošina 
minēto spēju reģistrāciju CECIS un minēto 
spēju pieejamību un izvietojamību 
Savienības mehānisma operāciju 
vajadzībām. 

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

Or. en

Grozījums Nr. 25

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

(ba) panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj 
ar šādu:

No 1. punktā minētā finanšu piešķīruma 
var segt arī izdevumus, kas saistīti ar 
sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un novērtēšanas darbībām, kuras 
ir vajadzīgas Savienības mehānisma 
pārvaldībai un tā mērķu sasniegšanai.

“No šā panta  1. un 1.a punktā un 19.a 
pantā minētā finanšu piešķīruma var segt 
arī izdevumus, kas saistīti ar 
sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un novērtēšanas darbībām, kuras 
ir vajadzīgas Savienības mehānisma 
pārvaldībai un tā mērķu sasniegšanai.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Grozījums Nr. 26

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

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 28

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

(ca) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
4. Finansējumu, kas minēts 1. punktā, 
piešķir laikposmā no 2014. līdz 2020. 
gadam saskaņā ar procentuālajām 

"4. Finansējumu, kas minēts 1. punktā, 
piešķir laikposmā no 2014. līdz 2020. 
gadam saskaņā ar I pielikuma 1. punktā 
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attiecībām un principiem, kas izklāstīti 
pielikumā.

izklāstītajām procentuālajām attiecībām un 
minētā pielikuma 3. punktā izklāstītajiem 
principiem.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 31

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

(da) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:
5. Komisija I pielikumā noteikto 
sadalījumu pārskata, ņemot vērā 34. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minētā 
starpposma novērtējuma rezultātus. 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 30. pantu, 
vajadzības gadījumā un ņemot vērā minētā 
novērtējuma rezultātus, pieņemt deleģētos 
aktus, lai katru I pielikumā minēto skaitli 
koriģētu vairāk par 8 procentpunktiem un 
līdz pat 16 procentpunktiem. Minētos 
deleģētos aktus pieņem līdz 2017. gada 30. 
jūnijam.

"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 
pielikuma 1. un 2. punktā minēto skaitli 
koriģēt vairāk nekā par 10 
procentpunktiem.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Grozījums Nr. 32

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

(db) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:
6. Ja gadījumā, kad ir jāpārskata 
budžeta resursi, kas ir pieejami reaģēšanas 
jomas darbībām, nenovēršamu steidzamu 
iemeslu dēļ tā vajag, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus, lai pieejamo 
budžeta piešķīrumu robežās un saskaņā ar 
31. pantā paredzēto procedūru pielāgotu 
katru I pielikumā minēto skaitli vairāk par 
8 procentpunktiem un līdz pat 16 
procentpunktiem.

“6. Ja gadījumā, kad ir jāpārskata 
budžeta resursi, kas ir pieejami reaģēšanas 
jomas darbībām, nenovēršamu steidzamu 
iemeslu dēļ tā vajag, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 30. pantu pieņemt deleģētus 
aktus, lai pieejamo budžeta piešķīrumu 
robežās un saskaņā ar 31. pantā paredzēto 
procedūru grozītu I pielikumu nolūkā 
katru I pielikuma 1. un 2. punktā minēto 
skaitli koriģēt vairāk nekā par 10 
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procentpunktiem.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu šo lēmumu, Komisija ar 
īstenošanas aktiem pieņem gada vai 
daudzgadu darba programmas. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 33. panta 
2. punktā. Gada vai daudzgadu darba 
programmās norāda plānotos mērķus, 
gaidāmos rezultātus, īstenošanas metodi un 
to kopējo summu. Tajās iekļauj arī 
finansējamo darbību aprakstu, katrai 

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

indikatīvu īstenošanas grafiku. Attiecībā uz 
28. panta 2. punktā minēto finansiālo 
atbalstu gada darba programmās apraksta 
darbības, kas plānotas 28. panta 2. punktā 
minētajās valstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 38

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.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) panta 3. punktu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 40

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts – b apakšpunkts
Lēmums Nr. 1313/2013/ES
30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 5. punktā 
un 21. panta 3. punkta otrajā daļā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 5. punktā, 
19. panta 5. un 6. punktā, 21. panta 3. 
punkta otrajā daļā un 25. panta 2. punktā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 41

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

7. Saskaņā ar 6. panta 5. punktu un 
21. panta 3. punkta otro daļu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja līdz minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

7. Saskaņā ar 6. panta 5. punktu, 19. 
panta 5. punktu, 21. panta 3. punkta otro 
daļu vai 25. panta 2. punktu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja līdz minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 42

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)
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Grozījums Nr. 43

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

Grozījums Nr. 44

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

(23a) lēmuma I pielikumu groza šādi:
I pielikums “I pielikums

Savienības mehānisma, kas minēts 19. 
panta 1. un 1.a punktā un 19.a pantā, 
īstenošanai paredzētā finansējuma 
piešķiršanas procentuālās attiecības un 
principi

Savienības mehānisma, kas minēts 19. 
panta 1. punktā, īstenošanai paredzētā 
finansējuma piešķiršanas procentuālās 
attiecības

1. Savienības mehānisma, kas minēts 
19. panta 1. punktā, īstenošanai paredzētā 
finansējuma piešķiršanas procentuālās 
attiecības laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam

Prevencija: 20 % +/- 8 procentpunkti Prevencija: 10 % +/- 10 procentpunkti

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

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

2. Savienības mehānisma, kas minēts 
19. panta 1.a punktā un 19.a pantā, 
īstenošanai paredzētā finansējuma 
piešķiršanas procentuālās attiecības 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam
Prevencija: 8 % +/- 10 procentpunkti
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Sagatavotība: 80 % +/- 10 procentpunkti
Reakcija: 12 % +/- 10 procentpunkti

Principi 3. Principi
Īstenojot šo lēmumu, Komisija priekšroku 
dod darbībām, kurām ar šo lēmumu 
noteiktais termiņš ir laikposmā, pēc kura 
beidzas minētais termiņš, ar mērķi ievērot 
attiecīgo termiņu.

Īstenojot šo lēmumu, Komisija priekšroku 
dod darbībām, kurām ar šo lēmumu 
noteiktais termiņš ir laikposmā, pēc kura 
beidzas minētais termiņš, ar mērķi ievērot 
attiecīgo termiņu.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)
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PASKAIDROJUMS

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

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

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

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

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

Eiropas Parlaments 2020. gada 17. aprīļa rezolūcijā2 aicināja Komisiju “stiprināt visus krīžu 
pārvarēšanas un reaģēšanas uz katastrofām komponentus un turpināt stiprināt tādus 
instrumentus kā RescEU, lai nodrošinātu patiesi vienotu, koordinētu un efektīvu reaģēšanu ES 
līmenī; uzskata, ka Eiropas katastrofu riska pārvaldība, sagatavotība katastrofām un to 

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

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

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

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

Bez tam referents uzskata, ka ir svarīgi precizēt saikni starp Savienības civilās aizsardzības 
mehānismu un programmu “ES Veselība”, jo ar abām programmām notiks medicīnisko 
krājumu veidošana. Viņš arī prasa Komisiju pārskatīt pašreizējās sistēmas efektivitāti un 
vajadzības gadījumā iesniegt jaunu tiesību akta priekšlikumu par specializēta Eiropas veselības 
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reaģēšanas mehānisma izveidi, kā to jau prasījis Eiropas Parlaments3.

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

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

Attiecībā uz to, ka Komisijas svītrojusi I pielikumu un to aizstājusi ar daudzgadu darba 
programmu, kas pieņemta ar īstenošanas aktu, referents, lai nodrošinātu lielāku pārredzamību 
pār šā finansējuma izmantošanu, ierosina atjaunot pielikumu, kura noteikumos ir precizētas 
procentuālās attiecības, kādas piešķiramas novēršanai, sagatavotībai un reaģēšanai. Tomēr, 
ņemot vērā pagājušā gada pārskatā atspoguļotās ievērojamās izmaiņas un to, ka dabas 
katastrofu, piemēram, plūdu un meža ugunsgrēku, novēršanas projektus finansē galvenokārt no 
citiem ES instrumentiem, tiek ierosināts pārdalīt finansējumu, ievērojami lielāku summu 
novirzot sagatavotībai, tostarp rescEU aktīvu iegādei. Turklāt referents piešķir Komisijai 
lielāku elastīgumu, lai tā nākamo septiņu gadu laikā varētu veikt jebkādas nepieciešamās 
izmaiņas. Vajadzība pēc elastīguma ir labi zināma, kā tas tika parādīts nesenās medicīniskās 
krīzes laikā, taču ir jāatgādina, ka ikreiz, kad tiek grozīts budžets, ir jāgroza gan gada, gan 
daudzgadu darba programmas. Savukārt pielikumā minētās procentuālās attiecības nodrošina 
daudz lielāku elastīgumu, jo pielikums ir jāgroza tikai tad, kad šīs attiecības pārsniedz 
manevrēšanai atvēlēto 10 % robežu. 

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

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

3 Sk. iepriekš


