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ĪSS PAMATOJUMS

2002. gada lielie plūdi Centrālajā Eiropā parādīja, ka ārkārtas situācijās jārīkojas ES līmenī. 
Tādējādi tika izveidots Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF) (Padomes Regula (EK) 
Nr. 2012/2002), kuru mobilizē, lai palīdzētu dalībvalstīm un valstīm, kuras risina 
pievienošanās sarunas, tikt galā ar dabas stihiju izraisītām katastrofām.  

Šis Komisijas priekšlikums balstās uz pašreizējo ESSF, taču tiek piedāvāts paplašināt tā 
darbības jomu un uzlabot darbības mehānismu. Tematiskās robežas tiek paplašinātas, lai 
aptvertu ne tikai dabas katastrofu izraisītas lielas krīzes situācijas, bet arī iekļautu rūpniecības 
un tehnoloģiju izraisītas katastrofas, draudus sabiedrības veselībai un terora aktus.

Turklāt tiek piedāvāts samazināt slieksni no EUR 3 miljardiem vai 0,6 % no cietušās valsts 
NKI līdz EUR 1 miljardam vai attiecīgi 0,5 %.

Atzinuma sagatavotāja principā atbalsta darbības jomas paplašināšanu un jaunā sliekšņa 
ieviešanu. Tomēr viņa uzskata, ka gadījumā, kad situācija atbilst „lielas katastrofas” 
kritērijiem (Komisijas priekšlikuma 2. punkts), lēmumu par to, vai piešķirt finansiālo 
palīdzību, nevajadzētu pieņemt, vadoties pēc Eiropas Komisijas ieskatiem,  

Atzinuma sagatavotāja arī uzskata, ka palīdzību terora aktu upuriem nevajadzētu noteikti 
iekļaut atbilstošo darbību sarakstā (4. punkts), bet drīzāk minēt to saistībā ar vispārējo 
palīdzību visu veidu ārkārtēju situāciju upuriem. Turklāt viņa uzskata, ka ir nepareizi iekļaut 
šajā sarakstā palīdzību upuriem, nenorādot termiņus; ilgtermiņa palīdzību, kas var būt 
nepieciešama, jānodrošina dalībvalstīm un to sociālās aizsardzības sistēmām. Vēl viena 
būtiska izmaiņa, ko atzinuma sagatavotāja vēlētos iekļaut priekšlikumā, attiecas uz termiņu, 
kad iesniegt pieteikumus par palīdzību iesniegšanai. Atsauce uz katastrofas draudu izraisīto 
pirmo postījumu ietver risku noraidīt pieteikumu, ja katastrofa izplatās lēnām. Atzinuma 
sagatavotāja iesniedz turpmākos grozījumus, ja, viņasprāt, nepieciešama teksta precizēšana. 

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Reģionālās attīstības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
3. apsvērums

(3) Lielas katastrofas vai krīzes situācijas var 
izraisīt dabas stihijas, rūpnieciskas un 
tehnoloģiskas norises, ieskaitot jūras 

(3) Lielas katastrofas vai krīzes situācijas var 
izraisīt dabas stihijas, rūpnieciskas un 
tehnoloģiskas norises, ieskaitot jūras 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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piesārņošanu un radioloģiski bīstamas 
situācijas, vai sabiedrības veselības krīzes 
situācijas, īpaši oficiāli pasludinātas gripas 
pandēmijas, vai terora akti. Ar pašreizējiem 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas 
instrumentiem var finansēt riska profilakses 
pasākumus un izpostītās infrastruktūras 
atjaunošanu. Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 
2012/2002 izveidotais Eiropas Savienības 
Solidaritātes fonds ļauj Kopienai piesaistīt 
avārijas dienestus, kas apmierinātu tūlītējās 
cilvēku vajadzības un palīdzētu ātri atjaunot 
izpostīto svarīgāko infrastruktūru, lai 
katastrofas skartajos reģionos varētu atsākt 
saimniecisko darbību. Tomēr šā fonda 
darbība galvenokārt attiecas ar dabas 
katastrofām. Jāparedz noteikums, kas atļautu 
Kopienai iesaistīties tādās krīzes situācijās, 
kuras nav dabas stihiju izraisītas.

piesārņošanu un radioloģiski bīstamas 
situācijas, vai sabiedrības veselības krīzes 
situācijas, īpaši oficiāli pasludinātas gripas 
pandēmijas, vai terora akti. Ar pašreizējiem 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas
instrumentiem var finansēt riska profilakses 
pasākumus un izpostītās infrastruktūras 
atjaunošanu. Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 
2012/2002 izveidotais Eiropas Savienības 
Solidaritātes fonds ļauj Kopienai piesaistīt 
avārijas dienestus, kas apmierinātu tūlītējās 
cilvēku vajadzības un palīdzētu ātri atjaunot 
izpostīto svarīgāko infrastruktūru, lai 
katastrofas skartajos reģionos varētu atsākt 
saimniecisko darbību. Tomēr šā fonda 
darbība galvenokārt attiecas ar dabas 
katastrofām. Jāparedz noteikums, kas atļautu 
Kopienai iesaistīties tādās krīzes situācijās, 
kuras nav dabas stihiju izraisītas, kā arī 
situācijās, kas apdraud sabiedrības veselību 
un kas var izraisīt pārrobežu ietekmi 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 2
6. apsvērums

(6) Lielas katastrofas, īpaši dabas stihiju 
izraisītas, bieži ietekmē vairāk nekā vienu 
valsti. Ja liela katastrofa ir notikusi valstī, 
kurai ir tiesības saņemt atbalstu, palīdzība 
jāsniedz arī šajā katastrofā cietušajai 
kaimiņvalstij, kurai ir tiesības saņemt 
atbalstu.

(6) Lielas katastrofas, īpaši dabas stihiju 
izraisītas, bieži ietekmē vairāk nekā vienu 
valsti. Ja liela katastrofa ir notikusi valstī, 
kurai ir tiesības saņemt atbalstu, palīdzība 
pēc rūpīgas pārbaudes jāsniedz arī šajā 
katastrofā cietušajai kaimiņvalstij, kurai ir 
tiesības saņemt atbalstu.

Pamatojums

Ir nepieciešams  noteikt ierobežojumus attiecībā uz palīdzību trešām valstīm. 

Grozījums Nr. 3
1. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) rūpniecības un tehnoloģiju izraisītām 
katastrofām;

(b) rūpniecības un tehnoloģiju izraisītām 
katastrofām, ja uz tām neattiecas
civiltiesiskā atbildība;
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Pamatojums

Rūpniecības un tehnoloģiju izraisītu katastrofu gadījumā jāprecizē, ka atbildīgo pusi sauc pie 
atbildības par nodarīto kaitējumu.

Grozījums Nr. 4
2. panta 1. punkts

Par „lielu katastrofu” šīs regulas nozīmē 
uzskata katastrofu, kas vismaz vienā valstī, 
kurai ir tiesības saņemt atbalstu, rada tiešu 
postījumu, kas tiek lēsts vairāk nekā 1 mljrd. 
euro apjomā 2007. gada cenās vai vairāk 
nekā 0,5 % apjomā no attiecīgās valsts 
nacionālā kopienākuma.

Par „lielu katastrofu” šīs regulas nozīmē 
uzskata katastrofu, kas vismaz vienā valstī, 
kurai ir tiesības saņemt atbalstu, rada tiešu 
postījumu, kas tiek lēsts vairāk nekā EUR 3 
miljardu apmērā 2007. gada cenās vai 
vairāk nekā 0,6 % apmērā no attiecīgās 
valsts nacionālā kopienākuma.

Pamatojums

Jāsaglabā iepriekšējie sliekšņi, lai palīdzība no Solidaritātes fonda netiktu pieprasīta pārāk 
bieži. 

Grozījums Nr. 5
3. panta 1. punkts

1. Pēc tās valsts pieprasījuma, kurai ir 
tiesības saņemt atbalstu, Komisija var 
piešķirt no fonda finansiālu palīdzību 
dotācijas formā, ja šīs valsts teritorijā notiek 
liela katastrofa.

1. Pēc tās valsts pieprasījuma, kurai ir 
tiesības saņemt atbalstu, Komisija piedāvā 
no fonda finansiālu palīdzību dotācijas 
formā, ja šīs valsts teritorijā notiek liela 
katastrofa vai ir apdraudēta sabiedrības 
veselība, kam var būt pārrobežu ietekme 
dalībvalstīs.

Arī pēc tās valsts pieprasījuma, kurai ir 
tiesības saņemt atbalstu un kurai ir kopēja 
robeža ar pirmajā daļā minēto valsti, un kuru 
ir skārusi tā pati lielā katastrofa, Komisija no 
fonda var piešķirt palīdzību šai valstij.

Arī pēc tās valsts pieprasījuma, kurai ir 
tiesības saņemt atbalstu un kurai ir kopēja 
robeža ar pirmajā daļā minēto valsti, un kuru 
ir skārusi tā pati lielā katastrofa, Komisija no 
fonda piedāvā palīdzību šai valstij.

Pamatojums

Ja ir izpildīti 2. pantā minētie kritēriji, Komisijai būtu obligāti jāsniedz finansiāla palīdzība. 
Īpaši jāparedz palīdzība un glābšana gadījumos, kuri attiecas uz sabiedrības veselību, 
piemēram, epidēmijas vai gripas pandēmija, un kuriem dalībvalstīs var būt pārrobežu 
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ietekme.

Grozījums Nr. 6
4. panta b) apakšpunkts

(b) tūlītēja medicīniskā palīdzība un
pasākumi, kas veicami, lai aizsargātu 
iedzīvotājus no būtiskiem veselības 
apdraudējumiem, ieskaitot avārijas situācijā 
izmantoto vakcīnu, zāļu, medikamentu, 
medicīnas iekārtu un infrastruktūras 
izmaksas;

(b) tūlītēja un īstermiņa medicīniskā 
palīdzība, kas var būt profilaktiska, kā arī
pasākumi, kas veicami, lai aizsargātu 
iedzīvotājus no nenovēršamiem pārrobežu 
veselības apdraudējumiem, ieskaitot 
1. panta 2. punktā jebkuras minētās 
katastrofas izraisītā avārijas situācijā 
izmantoto vakcīnu, zāļu, medikamentu, 
medicīnas iekārtu un infrastruktūras 
izmaksas;

Pamatojums

Visa veida ārkārtējās situācijās neatkarīgi no tā, vai tā ir dabas, rūpnieciskā vai tehnoloģiskā 
katastrofa, sabiedrības veselības apdraudējums vai terora akts, ir jāparedz īstermiņa 
pasākumi, kas veicami, lai aizsargātu sabiedrības veselību..

Grozījums Nr. 7
4. panta g) apakšpunkts

(g) medicīniskā, psiholoģiskā un sociālā 
palīdzība tām personām, kas tieši cietušas 
terora aktos, un viņu ģimenēm.

svītrots

Pamatojums

Noteikumi attiecībā uz  tūlītēju medicīnisko palīdzību terora aktu gadījumos iekļauti 4. punkta 
b) apakšpunktā. Dalībvalstis ir atbildīgas par īstermiņa psiholoģisko un sociālo palīdzību.  
ES nevar nodrošināt ilgtermiņa palīdzību, un tā drīzāk ir daļa no valstu drošības sistēmām.
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Grozījums Nr. 8
5. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Cik iespējams drīz un ne vēlāk kā desmit 
nedēļas pēc dienas, kad katastrofa izraisījusi
pirmo postījumu, valsts, kurai ir tiesības 
saņemt atbalstu, var iesniegt Komisijai 
pieteikumu par palīdzību no fonda, sniedzot 
visu pieejamo informāciju vismaz par 
šādiem jautājumiem:

1. Cik vien iespējams drīz un ne vēlāk kā 
desmit nedēļas pēc dienas, kad varasiestādes 
pirmo reizi tika brīdinātas par lielas 
katastrofas izraisīto sākotnējo postījumu, 
valsts, kurai ir tiesības saņemt atbalstu, var 
iesniegt Komisijai pieteikumu par palīdzību 
no fonda, sniedzot visu pieejamo 
informāciju vismaz par šādiem jautājumiem:

Pamatojums

Sākotnējais postījums reizēm var palikt nepamanīts lēnās izplatīšanās dēļ.  Dalībvalstīm jābūt 
tiesiskai pārliecībai par faktiskā „pirmā paziņojuma” atbilstību desmit nedēļu laikā.

.

Grozījums Nr. 9
5. panta 1. punkta 1. daļas a) apakšpunkts

(a) katastrofas izraisītais postījums un tā 
ietekme uz attiecīgajiem iedzīvotājiem un 
ekonomiku;

(a) katastrofas izraisītais postījums un tā 
ietekme uz attiecīgajiem iedzīvotājiem, vidi, 
dabiskajām vidēm un ekonomiku;

Or. pl

Pamatojums

Transporta katastrofās ne tikai iet bojā cilvēki, bet tās arī izposta vidi.  

Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem Komisijai nevar iesniegt pamatotu pieprasījumu sniegt 
palīdzību no Solidaritātes fonda saistībā ar teroristu uzbrukumiem ēkām vai pieminekļiem, 
kuri Eiropas kultūrā vai mākslā ir nozīmīgi, piemēram, Luvra, Kolizejs vai Britu muzejs, un 
nodarīto kaitējumu. Ārkārtas plaša mēroga katastrofu rezultātā tiek iznīcinātas daudzas 
vērtīgas ekosistēmas, kurās cilvēki dzīvo un nodarbojas ar lauksaimniecību. Sausumam, kas 
2005. gada vasarā skāra Portugāli un daļu Spānijas, piemēram, sekoja mežu ugunsgrēki, 
kurus bija grūti nodzēst. Tajos ne tikai gāja bojā cilvēki un radās zaudējumi ekonomikai, bet 
vislielāko kaitējuui tie nodarīja Eiropas bioloģiskajai daudzveidībai. Lielie plūdi Donavas 
upes deltā varēja arī pilnīgi iznīcināt aizsargājamas teritorijas (mitrzemes putnu dzīvotnes).
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Grozījums Nr. 10
6. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Skaidri jāmin noteikums par 
atmaksāšanu. 

Pamatojums

Skaidri jāparedz, ka avansa maksājums būs jāatmaksā, ja turpmākajā novērtējumā tiks 
konstatēts, ka nav bijis tiesību pretendēt uz palīdzību.  

Grozījums Nr. 11
7. panta 2. punkta 1. daļa

2. Ja, pamatojoties uz saskaņā ar 5. panta 
2. punktu veikto novērtējumu, Komisija ir 
nolēmusi, ka saskaņā ar šo regulu 
piešķiramās palīdzības nosacījumi netiek
izpildīti, tā to paziņo attiecīgajai valstij. 

2. Ja, pamatojoties uz saskaņā ar 5. panta 
2. punktu veikto novērtējumu, Komisija ir 
secinājusi, ka saskaņā ar šo regulu 
palīdzības piešķiršanas nosacījumi nav
izpildīti, tā par to paziņo attiecīgajai valstij 
cik vien iespējams drīz. 

Pamatojums

Lai būtu atbilstība ar 7. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 12
9. panta 2. punkts

2. Saņēmējvalsts izmanto dotāciju, kā arī no 
tās gūtos procentu ienākumus 18 mēnešu 
laikā pēc pirmā postījuma dienas, lai 
finansētu atbilstošās darbības, kas veiktas 
pēc šīs dienas.

2. Saņēmējvalsts izmanto dotāciju, kā arī no 
tās gūtos procentu ienākumus 18 mēnešu 
laikā pēc dienas, kad varasiestādes pirmo 
reizi tika brīdinātas par lielas katastrofa 
izraisīto sākotnējo postījumu, lai finansētu 
atbilstošās darbības, kas veiktas pēc šīs 
dienas.

Pamatojums

Atbilst izmaiņai 5. panta ievaddaļā.

Grozījums Nr. 13
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19. pants

No [gads, kas seko pēc piemērošanas dienas 
gada] gada Komisija līdz katra gada 
1. jūlijam iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par darbībām, kas 
iepriekšējā gadā veiktas saskaņā ar šo 
regulu. Šajā pārskatā konkrēti ietver 
informāciju, kas saistīta ar iesniegtajiem 
pieteikumiem, pieņemtajiem dotācijas 
lēmumiem un piešķirtās finansiālās 
palīdzības izbeigšanu.

No [gads, kas seko pēc piemērošanas dienas 
gada] gada Komisija līdz katra gada 
1. jūlijam iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par darbībām, kas 
iepriekšējā gadā veiktas saskaņā ar šo 
regulu. Šajā ziņojumā īpaši ietver 
informāciju, kas saistīta ar iesniegtajiem 
pieteikumiem, pieņemtajiem dotācijas 
lēmumiem, piešķirtās finansiālās palīdzības 
izbeigšanu un veiktajām darbībām.

Pamatojums

Gada ziņojumā ne tikai uzskaita pieteikumus un lēmumus par piešķiršanu, bet to var arī 
izmantot kā apkopojumu par pabeigtajām darbībām. Turpmāku lielu katastrofu gadījumā 
dalībvalstis to var izmantot pamatotām un lietderīgām darbībām.
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