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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 12
1. apsvērums 

1) Lielās katastrofās vai krīzes situācijās 
Kopienai ir jāizrāda solidaritāte ar 
attiecīgajām dalībvalstīm un iedzīvotājiem, 
nodrošinot finansiālu palīdzību, kas dotu 
ieguldījumu normālu dzīves apstākļu straujā 
atjaunošanā skartajos reģionos un finansiālā 
kompensācijā cietušajiem no terorisma.

1) Lielās katastrofās vai nopietnās krīzes 
situācijās Kopienai ir jāizrāda solidaritāte ar 
attiecīgajām dalībvalstīm un iedzīvotājiem, 
nodrošinot finansiālu palīdzību, kas dotu 
ieguldījumu normālu dzīves apstākļu straujā 
atjaunošanā skartajos reģionos.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā fonda ierobežotos finanšu resursus un jēdziena „terorisms” neskaidrību, 
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finansiāla palīdzība no fonda būtu jāsniedz vienīgi nopietnās katastrofās vai krīzes situācijās 
radīto postījumu mazināšanai.

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 13
1. apsvērums 

1) Lielās katastrofās vai krīzes situācijās 
Kopienai ir jāizrāda solidaritāte ar 
attiecīgajām dalībvalstīm un iedzīvotājiem, 
nodrošinot finansiālu palīdzību, kas dotu 
ieguldījumu normālu dzīves apstākļu straujā 
atjaunošanā skartajos reģionos un finansiālā 
kompensācijā cietušajiem no terorisma.

1) Lielās katastrofās vai krīzes situācijās 
Kopienai ir jāizrāda solidaritāte ar 
attiecīgajām dalībvalstīm un iedzīvotājiem, 
nodrošinot finansiālu palīdzību, kas dotu 
ieguldījumu normālu dzīves apstākļu straujā 
atjaunošanā skartajos reģionos un finansiālā 
kompensācijā cietušajiem.

Or. pt

Pamatojums

Finansiālā kompensācija būtu jāpaplašina, lai ietvertu visas personas, kas cietušas šai regulā 
iekļautajās krīzēs un katastrofās.

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 14
1. apsvērums 

1) Lielās katastrofās vai krīzes situācijās 
Kopienai ir jāizrāda solidaritāte ar 
attiecīgajām dalībvalstīm un iedzīvotājiem, 
nodrošinot finansiālu palīdzību, kas dotu 
ieguldījumu normālu dzīves apstākļu straujā 
atjaunošanā skartajos reģionos un finansiālā 
kompensācijā cietušajiem no terorisma.

1) Ņemot vērā, ka ar jēdzienu „katastrofa” 
apzīmē jebkuru postošu notikumu, kas rada 
nopietnus kaitējumus sabiedrībai un videi, 
tādus kā plūdi, ugunsgrēks vai sausums, un 
tā kā lielās katastrofās vai krīzes situācijās 
Kopienai ir jāizrāda solidaritāte ar 
attiecīgajām dalībvalstīm un pirmām kārtām 
ar iedzīvotājiem, nodrošinot finansiālu 
palīdzību, kas dotu ieguldījumu normālu 
dzīves apstākļu straujā atjaunošanā skartajos 
reģionos un finansiālā kompensācijā 
katastrofās vai terora aktos cietušajiem.

Or. es

Pamatojums

Jēdziens „katastrofa” ir jādefinē, jo tas sekmēs katras katastrofas apmēra un nopietnības 
novērtēšanu. Turklāt cilvēki, kas cietuši jebkura veida katastrofā, ir upuri, ja to ierastie dzīves 
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apstākļi ir izmainījušies ekonomiskā vai psiholoģiskā ziņā.

Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 15
1. apsvērums

1) Lielās katastrofās vai krīzes situācijās 
Kopienai ir jāizrāda solidaritāte ar 
attiecīgajām dalībvalstīm un iedzīvotājiem, 
nodrošinot finansiālu palīdzību, kas dotu 
ieguldījumu normālu dzīves apstākļu straujā 
atjaunošanā skartajos reģionos un finansiālā 
kompensācijā cietušajiem no terorisma.

1) Lielās katastrofās vai krīzes situācijās 
Kopienai ir jāizrāda solidaritāte ar 
attiecīgajām dalībvalstīm un iedzīvotājiem, 
nodrošinot finansiālu palīdzību, kas dotu 
ieguldījumu normālu dzīves apstākļu straujā 
atjaunošanā skartajos reģionos un finansiālā 
kompensācijā cietušajiem no terorisma, 
neaizstājot kompetentas valsts un privātās 
iestādes.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Savienības solidaritātei nav jāaizstāj dalībvalstu centieni vai apdrošināšanas 
rezerves, bet jāievēro subsidiaritātes princips.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 16
1. a apsvērums (jauns) 

1. a) Solidaritātes fonds Kopienai rada 
iespēju rīkoties katastrofu vai plaša mēroga 
krīžu gadījumos. Tas arī dod lielu 
ieguldījumu, radot iespēju Eiropas 
Savienībai rīkoties daudz efektīvākā un 
mērķtiecīgākā veidā jomās, kurās pilsoņi 
sagaida tās rīcību. Tādēļ jānodrošina, ka 
Fonds saņem finansējumu, saglabājot savu 
specifiku, lai Kopiena jebkuros apstākļos 
var paplašināt tā darbības lauku atbilstoši 
pilsoņu cerētajam. Tas nozīmē, ka Kopienai 
tās skaidri definētām rīcības jomām ir jābūt 
pietiekamiem resursiem arī nopietnu krīžu 
gados.

Or. pt
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Pamatojums

Šis grozījums pastiprina Solidaritātes fonda specifiku, dodot iespēju Kopienai rīkoties 
nopietnu katastrofu vai krīžu gadījumā.

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 17
2. apsvērums 

2) Kopienai ir jāizrāda solidaritāte arī ar 
valstīm, kas risina sarunas par pievienošanos 
Eiropas Savienībai.

2) Kopienai ir jāizrāda solidaritāte arī ar 
valstīm, kas risina sarunas par pievienošanos 
Eiropas Savienībai, kas rada vajadzību 
paredzēt vēl citus izņēmuma rakstura 
mehānismus, radot iespēju Eiropas 
Savienībai apmierināt vajadzības, ko 
radījusi nopietna katastrofa.

Or. es

Pamatojums

Kaut arī finanšu nodrošinājums ir bijis pietiekams, lai segtu pēdējos gados saņemtos 
pieprasījumus, ir apšaubāms, ka tas varētu apmierināt nopietnu katastrofu, tādu kā 
zemestrīce, radītās vajadzības.

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 18
3. apsvērums

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

3) Lielas katastrofas vai krīzes situācijas 
parasti rada dabas stihijas, rūpnieciskas vai 
tehnoloģiskas norises. Ar pašreizējiem 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas 
instrumentiem var finansēt riska profilakses 
pasākumus un izpostītās infrastruktūras 
atjaunošanu. Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 
2012/20022 izveidotais Eiropas Savienības 
Solidaritātes fonds ļauj Kopienai piesaistīt 
avārijas dienestus, kas apmierinātu tūlītējās 
cietušo personu vajadzības un palīdzētu ātri 
atjaunot izpostīto svarīgāko infrastruktūru, 

  
1 OV L 311, 14.11.2002, 3. lpp.
2 OV L 311, 14.11.2002, 3. lpp.
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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.

lai katastrofas skartajos reģionos varētu 
atsākt saimniecisko un sociālo darbību.
Taču, kaut arī fonda darbība attiecas uz
dabas katastrofām, Eiropas Savienībai tās 
rīcībā ir vajadzīgs stabils un elastīgs 
instruments, kas atļautu Kopienai sniegt 
palīdzību pilsoņiem, kas cietuši tādās 
nopietnās ārkārtas situācijās kā teroristu 
uzbrukumi.

Or. es

Pamatojums

Šodien vairāk nekā jebkad Eiropas Savienībai, veicot savas darbības, jābūt, cik vien 
iespējams, cieši saistītai ar tās pilsoņiem. Cilvēki, kas cietuši jebkura veida incidentā, ir 
upuri, ja to ierastie dzīves apstākļi ir izmainījušies ekonomiskā vai psiholoģiskā ziņā.

Grozījumu iesniedza Luis Manuel Capoulas Santos

Grozījums Nr. 19
3. apsvērums

3) Lielas katastrofas vai krīzes situācijas var 
izraisīt dabas stihijas, rūpnieciskas un 
tehnoloģiskas norises, ieskaitot jūras 
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. 2012/20021 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 

3) Lielas katastrofas vai krīzes situācijas var 
izraisīt dabas procesi, ar tūlītēju postošu 
efektu, tādi kā plūdi un mežu ugunsgrēki, 
vai ko raksturo lēna attīstība, tādi kā 
sausums, un rūpnieciskas un tehnoloģiskas 
norises, ieskaitot jūras 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. 2012/20022

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 

  
1 OV L 311, 14.11.2002, 3. lpp.
2 OV L 311, 14.11.2002, 3. lpp.
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katastrofām. Jāparedz noteikums, kas atļautu 
Kopienai iesaistīties tādās krīzes situācijās, 
kuras nav dabas stihiju izraisītas.

saimniecisko darbību. Tomēr šā fonda 
darbība galvenokārt attiecas uz dabas 
katastrofām. Jāparedz noteikums, kas atļautu 
Kopienai iesaistīties tādās krīzes situācijās, 
kuras nav dabas stihiju izraisītas.

Or. pt

Pamatojums

Tā kā „dabas katastrofām” nav skaidri noteiktas definīcijas, pareizi šķiet precizēt visbiežāk 
sastopamās situācijas. Jāapsver arī reaģēšanas spēja lēnas attīstības dabas katastrofās, tādās 
kā sausums.

Grozījumu iesniedza Luis Manuel Capoulas Santos

Grozījums Nr. 20
3. apsvērums

3) Lielas katastrofas vai krīzes situācijas var 
izraisīt dabas stihijas, rūpnieciskas un 
tehnoloģiskas norises, ieskaitot jūras 
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. 2012/20021 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.

3) Lielas katastrofas vai krīzes situācijas var 
izraisīt dabas stihijas, rūpnieciskas un 
tehnoloģiskas norises, ieskaitot jūras 
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. 2012/20022 izveidotais Eiropas 
Savienības Solidaritātes fonds ļauj Kopienai 
piesaistīt avārijas dienestus, kas apmierinātu 
tūlītējās cilvēku vajadzības un palīdzētu ātri 
atjaunot izpostīto svarīgāko infrastruktūru, 
kā arī saglabātu skarto ražošanas 
potenciālu , jo īpaši rūpējoties par mājlopu 
ar augstu ģenētisko un reproduktīvo 
vērtību saglabāšanu, lai katastrofas 
skartajos reģionos varētu atsākt saimniecisko 
darbību. Tomēr šā fonda darbība galvenokārt 
attiecas uz dabas katastrofām. Jāparedz 
noteikums, kas atļautu Kopienai iesaistīties 

  
1 OV L 311, 14.11.2002, 3. lpp.
2 OV L 311, 14.11.2002, 3. lpp.
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tādās krīzes situācijās, kuras nav dabas 
stihiju izraisītas.

Or. pt

Pamatojums

Tā kā „dabas katastrofām” nav skaidri noteiktas definīcijas, pareizi šķiet precizēt visbiežāk 
sastopamās situācijas. Jāapsver arī reaģēšanas spēja lēnas attīstības dabas katastrofās, tādās 
kā sausums.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 21
3. apsvērums

3) Lielas katastrofas vai krīzes situācijas var 
izraisīt dabas stihijas, rūpnieciskas un 
tehnoloģiskas norises, ieskaitot jūras 
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. 2012/20021 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.

3) Lielas katastrofas vai krīzes situācijas var 
izraisīt dabas stihijas, rūpnieciskas un 
tehnoloģiskas norises, ieskaitot jūras 
piesārņošanu un radioloģiski bīstamas 
situācijas, vai sabiedrības veselības krīzes 
situācijas, īpaši oficiāli pasludinātas gripas 
pandēmijas, terora akti, ugunsgrēki, 
sausums vai plūdi. Ar pašreizējiem 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas 
instrumentiem var finansēt riska profilakses 
pasākumus un izpostītās infrastruktūras 
atjaunošanu. Ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 2012/20022 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 uz dabas 
katastrofām. Jāparedz noteikums, kas atļautu 
Kopienai iesaistīties tādās krīzes situācijās, 
kuras nav dabas stihiju izraisītas un par 
kurām atbildība nav pilnībā nosakāma,

Or. pt

  
1 OV L 311, 14.11.2002, 3. lpp.
2 OV L 311, 14.11.2002, 3. lpp.
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Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir aptvert visus iespējamos dabas katastrofu veidus.

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 22
3. apsvērums

3) Lielas katastrofas vai krīzes situācijas
var izraisīt dabas stihijas, rūpnieciskas un 
tehnoloģiskas norises, ieskaitot jūras 
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. 2012/20021 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.

3) Nopietnas vides, rūpnieciskas un 
tehnoloģiskas katastrofas var rasties no 
dabas stihijām vai cilvēku veiktām 
darbībām, ieskaitot jūras 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. 2012/20022

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 ir paredzēta attiecībā uz 
dabas katastrofām. Jāparedz noteikums, kas 
atļautu Kopienai iesaistīties tādās krīzes 
situācijās, kuras nav dabas stihiju izraisītas.

Or. it

Pamatojums

Jānorāda atšķirība starp „dabas” katastrofām un dažādas izcelsmes un iedarbības krīzes 
situācijām. Turklāt jēdziens „dabas katastrofas” var būt maldinošs, jo līdz ar to regula 
neattiecas uz visām tām situācijām, kas radušās nevis dabas, bet ļaunprātīgas cilvēku 
darbības vai kļūdas dēļ, kā piemēram, lielākā daļa mežu ugunsgrēku. Ieteicamāk ir lietot 
jēdzienu „vides katastrofas”, norādot katastrofas sekas, nevis cēloni.

  
1 OV L 311, 14.11.2002, 3. lpp.
2 OV L 311, 14.11.2002, 3. lpp.
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Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 23
3. apsvērums

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

3) Lielas katastrofas vai nopietnas krīzes 
situācijas var izraisīt dabas stihijas, 
rūpnieciskas un tehnoloģiskas norises, 
ieskaitot jūras piesārņošanu un radioloģiski 
bīstamas situācijas, vai sabiedrības veselības 
krīzes situācijas, īpaši oficiāli pasludinātas 
gripas pandēmijas. Ar pašreizējiem 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas 
instrumentiem var finansēt riska profilakses 
pasākumus un izpostītās infrastruktūras 
atjaunošanu. Ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 2012/20028 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 uz dabas 
katastrofām. Jāparedz noteikums, kas atļautu 
Kopienai iesaistīties tādās krīzes situācijās, 
kuras nav dabas stihiju izraisītas.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā fonda ierobežotos finanšu resursus un jēdziena „terorisms” neskaidrību, 
finansiāla palīdzība no fonda būtu jāsniedz vienīgi jāsniedz vienīgi nopietnās katastrofās vai 
krīzes situācijās radīto postījumu mazināšanai.

Grozījumu iesniedza Simon Busuttil

Grozījums Nr. 24
3. apsvērums

3) Lielas katastrofas vai krīzes situācijas var 
izraisīt dabas stihijas, rūpnieciskas un 
tehnoloģiskas norises, ieskaitot jūras 
piesārņošanu un radioloģiski bīstamas 
situācijas, vai sabiedrības veselības krīzes 
situācijas, īpaši oficiāli pasludinātas gripas 
pandēmijas, vai terora akti. Ar pašreizējiem 

3) Lielas katastrofas vai nopietnas krīzes 
situācijas var izraisīt dabas stihijas, 
rūpnieciskas un tehnoloģiskas norises, 
ieskaitot jūras piesārņošanu un radioloģiski 
bīstamas situācijas, sabiedrības veselības 
krīzes situācijas vai teroristu uzbrukumus.
Ar pašreizējiem ekonomiskās un sociālās 
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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.

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 
uz dabas katastrofām. Jāparedz noteikums, 
kas atļautu Kopienai iesaistīties tādās krīzes 
situācijās, kuras nav dabas stihiju izraisītas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Grozījums Nr. 25
3. apsvērums

3) Lielas katastrofas vai krīzes situācijas var 
izraisīt dabas stihijas, rūpnieciskas un 
tehnoloģiskas norises, ieskaitot jūras 
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. 2012/20021 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 

3) Lielas katastrofas vai krīzes situācijas var 
izraisīt dabas stihijas, rūpnieciskas un 
tehnoloģiskas norises, ieskaitot jūras 
piesārņošanu, plūdus, ugunsgrēkus, 
sausumu, salu 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. 2012/20022 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 uz dabas 

  
1 OV L 311, 14.11.2002, 3. lpp.
2 OV L 311, 14.11.2002, 3. lpp.
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Kopienai iesaistīties tādās krīzes situācijās, 
kuras nav dabas stihiju izraisītas.

katastrofām. Jāparedz noteikums, kas atļautu 
Kopienai iesaistīties tādās krīzes situācijās, 
kuras nav dabas stihiju izraisītas.

Or. es

Pamatojums

Sausums un sals jāuzskata par nopietnām dabas katastrofām, ņemot vērā tā radīto postījumu 
apmēru un veidu lauksaimniecības nozarei un ilgtermiņa ietekmi uz skartā reģiona 
ekonomiku.

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 26
3. apsvērums

3) Lielas katastrofas vai krīzes situācijas var 
izraisīt dabas stihijas, rūpnieciskas un 
tehnoloģiskas norises, ieskaitot jūras 
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. 2012/20021 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.

3) Lielas katastrofas vai krīzes situācijas var 
izraisīt dabas stihijas, rūpnieciskas un 
tehnoloģiskas norises, ieskaitot jūras 
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. 2012/20022 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 un 
nodarbinātību. Tomēr šā fonda darbība 
galvenokārt attiecas uz dabas katastrofām. 
Jāparedz noteikums, kas atļautu Kopienai 
iesaistīties tādās krīzes situācijās, kuras nav 
dabas stihiju izraisītas.

Or. pt

  
1 OV L 311, 14.11.2002, 3. lpp.
2 OV L 311, 14.11.2002, 3. lpp.
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Pamatojums

Svarīgi ir uzsvērt nodarbinātības jautājumu skartajos reģionos.

Grozījumu iesniedza Sérgio Marques

Grozījums Nr. 27
3. a apsvērums (jauns) 

3. a) Solidaritātes fonda pirmajos darbības 
gados gūtā pieredze apliecina vajadzību 
izskaidrot tā piemērošanu attiecībā uz 
dabas katastrofām. Šādos gadījumos 
finansiāla palīdzība ir vajadzīga gan 
straujas izplatības, gan tūlītēji nosakāmās 
(tādas kā zemestrīces, plūdi un mežu 
ugunsgrēki) katastrofās, kā arī katastrofās, 
kas rodas noteiktas situācijas lēnas 
attīstības vai pastāvīgas pasliktināšanās 
rezultātā (tādās kā liels vai galējs sausums 
vai epidēmijas). Šāda klasifikācija, īpaši 
pēdējā gadījumā, motivē definīcijas 
iekļaušanu regulā, ar ko nosaka brīdi, kad 
norise ir jāuzskata par katastrofu, un 
piemēro atbilstības noteikumus, novērtējot 
pēc būtības norises raksturu, intensitāti un 
ilgumu, tādējādi nodrošinot, ka 
finansējums sedz īpašus, katram 
katastrofas veidam piemērotus, pasākumus.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 28
3. a apsvērums (jauns)

3. a) Finansiāla palīdzība jānodrošina gan 
straujas izplatības, gan tūlītēji nosakāmās 
(tādas kā zemestrīces, plūdi un mežu 
ugunsgrēki) katastrofās, kā arī katastrofās, 
kas rodas noteiktas situācijas lēnas 
attīstības vai pastāvīgas pasliktināšanās 
rezultātā (ļoti liels vai galējs sausums vai 
epidēmijas). Šāda klasifikācija, īpaši pēdējā 
gadījumā, motivē definīcijas iekļaušanu 
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regulā, ar ko nosaka brīdi, kad norise ir 
jāuzskata par katastrofu, un piemēro 
atbilstības noteikumus, novērtējot pēc 
būtības norises raksturu, intensitāti un 
ilgumu, tādējādi nodrošinot, ka 
finansējums sedz īpašus, katram 
katastrofas veidam piemērotus, pasākumus.

Or. pt

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir noteikt, kad norisi var uzskatīt par katastrofu ar mērķi piemērot 
atbilstības kritēriju.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 29
3. a apsvērums (jauns)

3. a ) Fondam jānodrošina palīdzība 
gadījumos, kad ir apdraudēta sabiedrības 
veselība un tas var ietekmēt arī citas 
dalībvalstis.

Or. el

Grozījumu iesniedza Jamila Madeira

Grozījums Nr. 30
3. a apsvērums (jauns) 

3. a) Kopienas palīdzība jānodrošina ne 
tikai straujas izplatības un tūlītēji 
nosakāmās katastrofās, bet arī katastrofās, 
kas rodas noteiktas situācijas lēnas 
attīstības vai pastāvīgas pasliktināšanās 
rezultātā, piemēram, sausuma gadījumā.

Or. pt

Pamatojums

Postījumus uzreiz pēc zemestrīces, plūdiem vai ugunsgrēka nav grūti novērtēt. Taču sausuma 
gadījumā radīto postījumu novērtēšana var prasīt vairāk laika, līdzīgi arī aukstuma 
gadījumā, kad postījumi īsā termiņā ir grūti nosakāmi.  
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Grozījumu iesniedza Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Grozījums Nr. 31
5. apsvērums

5) Atbilstoši subsidiaritātes principam rīcība 
saskaņā ar šo regulu ir jāattiecina uz lielām 
katastrofām. Tās ir jānosaka atkarībā no 
jomas; tomēr jābūt pieļaujamam noteiktas 
pakāpes politiskam novērtējumam, lai 
reaģētu uz notikumiem, kuru sekas ir īpaši 
nopietnas, bet kurus to specifikas dēļ nevar 
novērtēt vienīgi, pamatojoties uz materiālu 
postījumu, kā tas tieši ir lielu veselības krīžu 
un terora aktu gadījumos. Īpašu uzmanību 
pievērš tādiem attāliem un izolētiem 
reģioniem kā salas un nomaļi reģioni.

5) Atbilstoši subsidiaritātes principam rīcība 
saskaņā ar šo regulu ir jāattiecina uz lielām 
katastrofām. Tās ir jānosaka atkarībā no 
jomas; tomēr jābūt pieļaujamam noteiktas 
pakāpes politiskam novērtējumam, lai 
reaģētu uz notikumiem, kuru sekas ir īpaši 
nopietnas, bet kurus to specifikas dēļ nevar 
novērtēt vienīgi, pamatojoties uz materiālu 
postījumu, kā tas tieši ir lielu veselības krīžu 
un terora aktu gadījumos. Reģioni var 
saņemt fonda palīdzību, ja tie cietuši 
ārkārtējās katastrofās, un it īpaši dabas 
katastrofās, kas skārušas lielāko iedzīvotāju 
daļu un kam ir nopietna ietekme uz dzīves 
apstākļiem un ekonomisko stabilitāti šajā 
reģionā. Īpašu uzmanību pievērš tādiem 
attāliem un izolētiem reģioniem kā salas un 
nomaļi reģioni.

Or. es

Pamatojums

Solidaritātes fonda reģionālais aspekts saskaņā ar šo regulu ir nodrošinājis to, ka ir 
iespējams sniegt palīdzību reģionālās katastrofās, sedzot galvenos zaudējumus reģionam arī 
tad, ja radītie postījumi nav sasnieguši pat vispārējo postījumu slieksni. Tādēļ mēs uzskatām, 
ka šis reģionālais aspekts jaunajā regulā jāpatur.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 32
5. apsvērums

5) Atbilstoši subsidiaritātes principam rīcība 
saskaņā ar šo regulu ir jāattiecina uz lielām 
katastrofām. Tās ir jānosaka atkarībā no 
jomas; tomēr jābūt pieļaujamam noteiktas 
pakāpes politiskam novērtējumam, lai 
reaģētu uz notikumiem, kuru sekas ir īpaši 
nopietnas, bet kurus to specifikas dēļ nevar 

5) Atbilstoši subsidiaritātes principam rīcība 
saskaņā ar šo regulu ir jāattiecina uz lielām 
katastrofām. Tas ir jānosaka atkarībā no 
jomas. Teroristu uzbrukuma gadījumā 
Kopienai jāreaģē uz notikumiem arī tad, ja 
materiālie postījumi nesasniedz fonda 
piesaistes slieksni, taču uzbrukuma sekas ir 
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novērtēt vienīgi, pamatojoties uz materiālu 
postījumu, kā tas tieši ir lielu veselības 
krīžu un terora aktu gadījumos.
Consideration shall be given to the specific 
situation of remote and isolated regions, 
such as the insular and outermost regions. 

tik nopietnas, ka Kopienas solidaritāte kļūst 
obligāta. Īpašu uzmanību pievērš tādiem 
attāliem un izolētiem reģioniem kā salas un 
nomaļi reģioni pastiprinātas sadarbības 
veidā.

Or. pt

Pamatojums

Šis grozījums saskaņā ar referenta tekstu un mērķi izskaidro, kā Kopienai jāreaģē 
ekstremālās situācijās, ko rada teroristu uzrukumi, vienlaicīgi ņemot vērā attiecības starp 
attāliem, izolētiem, salu vai nomaļiem reģioniem un Kopienu.

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 33
5. apsvērums

5) Atbilstoši subsidiaritātes principam rīcība 
saskaņā ar šo regulu ir jāattiecina uz lielām 
katastrofām. Tās ir jānosaka atkarībā no 
jomas; tomēr jābūt pieļaujamam noteiktas 
pakāpes politiskam novērtējumam, lai 
reaģētu uz notikumiem, kuru sekas ir īpaši 
nopietnas, bet kurus to specifikas dēļ nevar 
novērtēt vienīgi, pamatojoties uz materiālu 
postījumu, kā tas tieši ir lielu veselības 
krīžu un terora aktu gadījumos. Īpašu 
uzmanību pievērš tādiem attāliem un 
izolētiem reģioniem kā salas un nomaļi 
reģioni.

5) Atbilstoši subsidiaritātes principam rīcība 
saskaņā ar šo regulu ir jāattiecina uz lielām 
katastrofām. Komisijai ir jābūt spējīgai 
reaģēt situācijās, ko radījušas nopietnas 
veselības krīzes un terora akti, kuru 
iespaidu nevar novērtēt vienīgi, 
pamatojoties uz materiālu postījumu, taču 
kas prasa ātru un saskaņotu Kopienas 
solidaritātes rīcību. Īpašu uzmanību pievērš 
tādiem attāliem un izolētiem reģioniem kā 
salas un nomaļi reģioni.

Or. it

Pamatojums

Šķiet, ka nav ieteicams pieņemt pārlieku neskaidro un divdomīgo Komisijas lietoto 
formulējumu („noteiktas pakāpes politiskais novērtējums”), ar ko nodrošina fonda piesaisti 
veselības krīzes un terora aktu gadījumā.

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 34
5. apsvērums
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5) Atbilstoši subsidiaritātes principam rīcība 
saskaņā ar šo regulu ir jāattiecina uz lielām 
katastrofām. Tās ir jānosaka atkarībā no 
jomas; tomēr jābūt pieļaujamam noteiktas 
pakāpes politiskam novērtējumam, lai 
reaģētu uz notikumiem, kuru sekas ir īpaši 
nopietnas, bet kurus to specifikas dēļ nevar 
novērtēt vienīgi, pamatojoties uz materiālu 
postījumu, kā tas tieši ir lielu veselības krīžu 
un terora aktu gadījumos. Īpašu uzmanību 
pievērš tādiem attāliem un izolētiem 
reģioniem kā salas un nomaļi reģioni.

5) Atbilstoši subsidiaritātes principam rīcība 
saskaņā ar šo regulu ir jāattiecina uz lielām 
katastrofām. Tās ir jānosaka atkarībā no 
jomas; tomēr jābūt pieļaujamai noteiktas, 
ierobežotas pakāpes politiskai izvēlei, lai 
reaģētu uz notikumiem, kuru sekas ir īpaši 
nopietnas, bet kurus to specifikas dēļ nevar 
novērtēt vienīgi, pamatojoties uz materiālu 
postījumu, kā tas tieši ir lielu veselības krīžu 
gadījumos.

Or. en

Pamatojums

Pret visiem ES dalībvalstu reģioniem jāizturas vienlīdzīgi finansiālā atbalsta ziņā no Eiropas 
Savienības Solidaritātes fonda (EUSF).

Grozījumu iesniedza Luis Manuel Capoulas Santos

Grozījums Nr. 35
5. apsvērums

5) Atbilstoši subsidiaritātes principam rīcība 
saskaņā ar šo regulu ir jāattiecina uz lielām 
katastrofām. Tās ir jānosaka atkarībā no 
jomas; tomēr jābūt pieļaujamam noteiktas 
pakāpes politiskam novērtējumam, lai 
reaģētu uz notikumiem, kuru sekas ir īpaši 
nopietnas, bet kurus to specifikas dēļ nevar 
novērtēt vienīgi, pamatojoties uz materiālu 
postījumu, kā tas tieši ir lielu veselības krīžu 
un terora aktu gadījumos. Īpašu uzmanību 
pievērš tādiem attāliem un izolētiem 
reģioniem kā salas un nomaļi reģioni.

5) Atbilstoši subsidiaritātes principam rīcība 
saskaņā ar šo regulu ir jāattiecina uz lielām 
katastrofām. Tās ir jānosaka atkarībā no 
jomas; tomēr jābūt pieļaujamam noteiktas 
pakāpes politiskam novērtējumam, lai 
reaģētu uz notikumiem, kuru sekas ir īpaši 
nopietnas, bet kurus to specifikas dēļ nevar 
novērtēt vienīgi, pamatojoties uz materiālu 
postījumu, kā tas tieši ir lēnas attīstības 
krīžu, tādu kā sausums, gadījumos, lielu 
veselības krīžu un terora aktu gadījumos.
Īpašu uzmanību pievērš tādiem attāliem un 
izolētiem reģioniem kā salas un nomaļi 
reģioni.

Or. pt

Pamatojums

Tā kā sausums ir lēnas attīstības dabas katastrofa ar sevišķi nopietnām sekām, tā 
novērtējumā ir svarīgi ņemt vērā politiskos kritērijus.
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Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 36
5. apsvērums

5) Atbilstoši subsidiaritātes principam rīcība 
saskaņā ar šo regulu ir jāattiecina uz lielām 
katastrofām. Tās ir jānosaka atkarībā no 
jomas; tomēr jābūt pieļaujamam noteiktas 
pakāpes politiskam novērtējumam, lai 
reaģētu uz notikumiem, kuru sekas ir īpaši 
nopietnas, bet kurus to specifikas dēļ nevar 
novērtēt vienīgi, pamatojoties uz materiālu 
postījumu, kā tas tieši ir lielu veselības 
krīžu un terora aktu gadījumos. Īpašu 
uzmanību pievērš tādiem attāliem un 
izolētiem reģioniem kā salas un nomaļi 
reģioni.

5) Atbilstoši subsidiaritātes principam rīcība 
saskaņā ar šo regulu ir jāattiecina uz lielām 
katastrofām. Tās ir jānosaka atkarībā no 
jomas; tomēr jābūt pieļaujamam noteiktas 
pakāpes politiskam novērtējumam, lai 
reaģētu uz notikumiem, kuru sekas ir īpaši 
nopietnas, bet kurus to specifikas dēļ nevar 
novērtēt vienīgi, pamatojoties uz materiālu 
postījumu. Īpašu uzmanību pievērš tādiem 
attāliem un izolētiem reģioniem kā salas un 
nomaļi reģioni.

Or. pt

Pamatojums

Minētais „noteiktas pakāpes politiskais novērtējums” jāattiecina uz visām šajā regulā 
iekļautajām katastrofām un krīzēm.

Grozījumu iesniedza Jamila Madeira

Grozījums Nr. 37
5. aapsvērums (jauns)

5. a) Solidaritātes fonda pirmajos darbības 
gados gūtā pieredze uzrādījusi grūtības to 
piemērot attiecībā uz lēnas attīstības 
katastrofām. Tādēļ regulā ir skaidri 
jādefinē, kad var iesniegt prasību. Svarīgi ir 
arī steigšus piemērot atbilstības noteikumus 
notikuma raksturojumam, intensitātei un 
ilgumam problēmas sākumstadijā, it īpaši, 
paredzot finansiālu nodrošinājumu īpašiem 
pasākumiem, ko piemēro šāda veida 
katastrofu novēršanai.

Or. pt

Pamatojums

Postījumus uzreiz pēc zemestrīces, plūdiem vai ugunsgrēka nav grūti novērtēt. Taču sausuma 
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gadījumā radīto postījumu novērtēšana var prasīt vairāk laika, līdzīgi arī aukstuma 
gadījumā, kad postījumi īsā termiņā ir grūti nosakāmi.  

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 38
5. aapsvērums (jauns)

5. a) Lai nodrošinātu iesaistīšanos 
katastrofu gadījumos, kas ir nopietnas, 
taču nesasniedz vajadzīgo slieksni, 
izņēmuma gadījumos ir jābūt iespējamam 
nodrošināt palīdzību, ja attiecīgajā reģionā 
katastrofā ir cietusi lielākā daļa iedzīvotāju, 
nopietni un ilgstoši ietekmējot viņu 
ikdienas dzīvi.

Or. pt

Pamatojums

Svarīgi ir arī ņemt vērā ārkārtējas reģionālās katastrofas. Sal. ar Regulu 2012/2002.

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 39
5. b apsvērums (jauns)

5. b) Solidaritātes fonda pirmajos darbības 
gados gūtā pieredze apliecina vajadzību 
izskaidrot tā piemērošanu attiecībā uz 
dabas katastrofām. Šādos gadījumos 
finansiāla palīdzība ir vajadzīga gan 
straujas izplatības, gan tūlītēji nosakāmās 
(tādas kā zemestrīces, plūdi un mežu 
ugunsgrēki) katastrofās, kā arī katastrofās, 
kas rodas noteiktas situācijas lēnas 
attīstības vai pastāvīgas pasliktināšanās 
rezultātā (tādās kā liels vai galējs sausums 
vai epidēmijas). Šāda klasifikācija, īpaši 
pēdējā gadījumā, motivē definīcijas 
iekļaušanu regulā, ar ko nosaka brīdi, kad 
norise ir jāuzskata par katastrofu, un 
piemēro atbilstības noteikumus, novērtējot 
pēc būtības norises raksturu, intensitāti un 
ilgumu, tādējādi nodrošinot, ka 
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finansējums sedz īpašus, katram 
katastrofas veidam piemērotus, pasākumus.

Or. pt

Pamatojums

Ņemot vērā Solidaritātes fonda darbību kopš 2002. gada, svarīgi ir atšķirt katastrofas, kas 
attīstās ātri, tādas kā plūdi un ugunsgrēks, no katastrofām, kas attīstās daudz lēnāk, kā 
piemēram, sausums vai epidēmija.

Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 40
10. apsvērums

10) Lai Kopiena būtu spējīga reaģēt, ja 
vienā un tajā pašā gadā notiek vairākas 
lielas katastrofas, ir nepieciešama 
piesardzīga finanšu pārvaldība

10) Lai Kopiena būtu spējīga reaģēt, ja 
salīdzinoši īsā laika periodā notiek vairākas 
katastrofas, ir nepieciešama piesardzīga 
finanšu pārvaldība.

Or. fr

Pamatojums

Solidaritātes fondam jāspēj reaģēt uz katastrofu sekām, kas neilgā laikā notiek viena pēc 
otras.

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 41
12. apsvērums

12) Maksājumu mehānismiem un saskaņā ar 
šo regulu piešķirto pabalstu izmantošanai ir 
jāatbilst situācijas steidzamībai. Tāpēc ir 
jānosaka termiņš piešķirtās finansiālās 
palīdzības izmantošanai.

12) Maksājumu mehānismiem un saskaņā ar 
šo regulu piešķirto pabalstu izmantošanai ir 
jāatbilst situācijas steidzamībai. Tāpēc, 
vienojoties ar attiecīgajām dalībvalstīm, ir 
jānosaka atbilstošs termiņš piešķirtās 
finansiālās palīdzības izmantošanai.

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā noteiktajiem maksājuma mehānismiem un piešķirto pabalstu izlietojumam 
jāatspoguļo situācijas steidzamība, ievērojot subsidiaritātes principu un labu finanšu 
pārvaldību.
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Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 42
13. apsvērums 

Valsts, kas saņem palīdzību, var vēlēties 
atbilstoši valsts īpašajai konstitucionālajai, 
institucionālajai, tiesiskajai vai finansiālajai 
situācijai iesaistīt reģionālās vai vietējās 
varas iestādes īstenošanas nolīgumu 
noslēgšanā un piemērošanā. Saskaņā ar 
Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, 
ko piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam 
(turpmāk − „Finanšu regula”), 
saņēmējvalstij jāsaglabā arī atbildība par 
palīdzības īstenošanu un par to darbību 
pārvaldību un kontroli, kuras atbalsta ar 
Kopienas finansējumu.

Valsts, kas saņem palīdzību, atbilstoši valsts 
īpašajai konstitucionālajai, institucionālajai, 
tiesiskajai vai finansiālajai situācijai iesaista
reģionālās vai vietējās varas iestādes 
īstenošanas nolīgumu noslēgšanā un 
piemērošanā. Saskaņā ar Padomes 
2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam 
(turpmāk − „Finanšu regula”), 
saņēmējvalstij jāsaglabā arī atbildība par 
palīdzības īstenošanu un par to darbību 
pārvaldību un kontroli, kuras atbalsta ar 
Kopienas finansējumu.

Or. pt

Pamatojums

Reģionālo un vietējo aģentu iesaistīšana īstenošanas nolīgumu noslēgšanā un piemērošanā 
būs izšķirīga, ja pieņemtie mērķi ir pienācīgi jāsasniedz.

Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 43
13. apsvērums

13) Valsts, kas saņem palīdzību, var vēlēties 
atbilstoši valsts īpašajai konstitucionālajai, 
institucionālajai, tiesiskajai vai finansiālajai 
situācijai iesaistīt reģionālās vai vietējās 
varas iestādes īstenošanas nolīgumu 
noslēgšanā un piemērošanā. Saskaņā ar 
Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, 
ko piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam 
(turpmāk − „Finanšu regula”), 
saņēmējvalstij jāsaglabā arī atbildība par 
palīdzības īstenošanu un par to darbību 
pārvaldību un kontroli, kuras atbalsta ar 
Kopienas finansējumu.

13) Valstij, kas saņem palīdzību, atbilstoši 
valsts īpašajai konstitucionālajai, 
institucionālajai, tiesiskajai vai finansiālajai 
situācijai jāiesaista reģionālās vai vietējās 
varas iestādes īstenošanas nolīgumu 
noslēgšanā un piemērošanā. Saskaņā ar 
Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, 
ko piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam 
(turpmāk − „Finanšu regula”), 
saņēmējvalstij jāsaglabā arī atbildība par 
palīdzības īstenošanu un par to darbību 
pārvaldību un kontroli, kuras atbalsta ar 
Kopienas finansējumu.
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Or. fr

Pamatojums

Dabas katastrofu sekas būtībā ir vietēja mēroga un, ņemot vērā subsidiaritātes principu, 
dalībvalstīm palīdzības īstenošanā jāiesaista attiecīgās reģionālās un vietējās iestādes.

Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 44
15. apsvērums 

15) Kopienas rīcība neatbrīvo no atbildības 
trešās personas, kas pēc principa, ka „maksā 
piesārņotājs”, pirmajā instancē ir atbildīgas 
par viņu izraisīto bojājumu, vai neattur no 
aizsargpasākumiem dalībvalsts un Kopienas 
līmenī.

15) Kopienas rīcība neatbrīvo no atbildības 
trešās personas, kas pēc principa, ka „maksā 
piesārņotājs”, pirmajā instancē ir atbildīgas 
par viņu izraisīto bojājumu, vai neattur no 
aizsargpasākumiem dalībvalsts un Kopienas 
līmenī, vai neaizstāj valsts vai privātās 
apdrošināšanas rezerves.

Or. fr

Pamatojums

Solidaritāte nav jāuzskata par citu rezervju aizvietotāju.

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 45
21. apsvērums

21) Jāparedz tehniskā palīdzība solidaritātes 
rīcībai, uz kuru attiecas šī regula, lai 
uzlabotu Komisijas spēju novērtēt tai 
iesniegtos pieteikumus.

21) Jāparedz tehniskā palīdzība solidaritātes 
rīcībai, uz kuru attiecas šī regula, lai 
uzlabotu dalībvalstu spēju iesniegt 
Komisijai un citām atbilstošajām 
institūcijām savlaicīgi pabeigtus palīdzības 
pieteikumus un Komisijas spēju novērtēt tai 
iesniegtos pieteikumus.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm arī jāsedz vairāki savi izdevumi attiecībā uz pieteikuma sagatavošanu, lai iegūtu 
finansējumu, saskaņā ar tehnisko palīdzību, sedzot vajadzīgo ekspertīžu izdevumus.
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Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 46
23. apsvērums

23) Šī regula jāpiemēro no 
2007.−1013. gada finanšu plānu 
piemērošanas dienas,

23) Šī regula jāpiemēro divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī,

Or. pt

Pamatojums

Šai regulai jāstājas spēkā, kolīdz to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 47
1. panta 1. punkts 

1. Eiropas Savienības Solidaritātes fonds 
(turpmāk − „fonds”) tiek izveidots, lai 
Kopiena varētu reaģēt uz lielām katastrofām, 
kas skar dalībvalstis vai kandidātvalstis, 
kuras ir iesaistītas pievienošanās sarunās ar 
Eiropas Savienību (turpmāk „valstis, kurām 
ir tiesības saņemt atbalstu”).

1. Eiropas Savienības Solidaritātes fonds 
(turpmāk − „fonds”) tiek izveidots, lai 
Kopiena varētu reaģēt uz lielām katastrofām 
vai krīzes situācijām, kas skar dalībvalstis 
vai kandidātvalstis, kuras ir iesaistītas 
pievienošanās sarunās ar Eiropas Savienību 
(turpmāk „valstis, kurām ir tiesības saņemt 
atbalstu”).

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā fonda ierobežotos finanšu resursus un jēdziena „terorisms” neskaidrību, 
finansiāla palīdzība no fonda būtu jāsniedz vienīgi nopietnās katastrofās vai krīzes situācijās 
radīto postījumu mazināšanai.

Grozījumu iesniedza Bastiaan Belder

Grozījums Nr. 48
1. panta 1. punkts

1. Eiropas Savienības Solidaritātes fonds 
(turpmāk − „fonds”) tiek izveidots, lai 
Kopiena varētu reaģēt uz lielām katastrofām, 
kas skar dalībvalstis vai kandidātvalstis, 

1. Eiropas Savienības Solidaritātes fonds 
(turpmāk − „fonds”) tiek izveidots, lai 
Kopiena varētu reaģēt uz lielām katastrofām, 
kas nav radušās cilvēku kļūdas vai 
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kuras ir iesaistītas pievienošanās sarunās 
ar Eiropas Savienību (turpmāk „valstis, 
kurām ir tiesības saņemt atbalstu”).

nolaidības dēļ un kas skar dalībvalstis 
(turpmāk „valstis, kurām ir tiesības saņemt 
atbalstu”).

Or. en

Pamatojums

ES jāizrāda solidaritāte tikai tajos gadījumos, kad nav cita palīdzības nodrošinājuma.
Gadījumi, kad lielas katastrofas ir izraisījusi cilvēku kļūda vai nevērība, ir jāizslēdz no ES 
palīdzības, jo pastāv citi finansēšanas avoti (piem., apdrošināšana). Tā kā fonda kopējais 
budžets nemainās, palielinoties valstu skaitam, kurām ir tiesības saņemt atbalstu, palīdzība 
kandidātvalstīm jāsniedz tikai patiesi neatliekamās situācijās, lai būtu pieejams pietiekami 
liels budžets katastrofu gadījumos, kas notiek Kopienā.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 49
1. panta 1. punkts

1. Eiropas Savienības Solidaritātes fonds 
(turpmāk − „fonds”) tiek izveidots, lai 
Kopiena varētu reaģēt uz lielām katastrofām, 
kas skar dalībvalstis vai kandidātvalstis, 
kuras ir iesaistītas pievienošanās sarunās ar 
Eiropas Savienību (turpmāk „valstis, kurām 
ir tiesības saņemt atbalstu”).

1. Eiropas Savienības Solidaritātes fonds 
(turpmāk − „fonds”) tiek izveidots, lai 
Kopiena varētu reaģēt uz lielām katastrofām, 
kas skar dalībvalstis vai to reģionus, vai 
kandidātvalstis, kuras ir iesaistītas 
pievienošanās sarunās ar Eiropas Savienību 
(turpmāk „valstis, kurām ir tiesības saņemt 
atbalstu”).

Or. pt

Pamatojums

Reģionu iekļaušana programmā nodrošinās, ka liela mēroga katastrofās, kas var pilnībā 
sagraut reģionālo ekonomiku, no Kopienas tiek saņemta atbilstoša uzmanība un reakcija.

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 50
1. panta 1. a punkts (jauns)

1. a Kandidātvalsts, kas ir iesaistīta 
pievienošanās sarunās ar Eiropas 
Savienību, var pieteikties palīdzībai no 
fonda, ja liela katastrofa ietekmē jebkuru 
pārrobežu vai jūras reģionu, kas atrodas 
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starp kandidātvalsti un dalībvalsti.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā fonda ierobežotos finanšu resursus un jēdziena „terorisms” neskaidrību, 
finansiāla palīdzība no fonda būtu jāsniedz vienīgi nopietnās katastrofās vai krīzes situācijās 
radīto postījumu mazināšanai.

Grozījumu iesniedza Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Grozījums Nr. 51
1. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) dabas katastrofām; a) dabas katastrofām, tādām kā plūdi, 
sausums, ugunsgrēki, zemestrīces, vulkāna 
izvirumi, sals, viesuļvētras vai sniega 
lavīnas;

Or. es

Pamatojums

Atbilstoši būtu norādīt, kas ir domāts ar „lielām dabas katastrofām”, izskaidrojot, ka 
sausums, sals, viesuļvētras un vulkāna izvirdumi ir pielīdzināmi plūdiem, zemestrīcēm un 
ugunsgrēkiem. Taču šim sarakstam jābūt papildināmam.

Grozījums Nr. 52
1 panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) dabas katastrofām; a) dabas un citas izcelsmes katastrofām;

Or. pt

Pamatojums

Saskaņā ar Kopienas priekšlikumu (3. apsvērums) šis grozījums, lai nodrošinātu regulas 
pilnību saskaņotību juridiskā ziņā, ietver gan katastrofas, kas radušās dabas stihiju dēļ, gan 
katastrofas ar citādu izcelsmi.

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 53
1. panta 2. punkts a) apakšpunkts
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a) dabas katastrofām; a) vides katastrofām;

Or. it

Pamatojums

Jēdziens „dabas katastrofas” var būt maldinošs, jo līdz ar to regula neattiecas uz visām tām 
situācijām, kas radušās nevis dabas, bet ļaunprātīgas cilvēku darbības vai kļūdas dēļ, 
piemēram, lielākā daļa mežu ugunsgrēku. Ieteicamāk ir lietot jēdzienu „vides katastrofas”, 
norādot katastrofas sekas, nevis cēloni.

Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 54
1. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) rūpniecības un tehnoloģiju izraisītām 
katastrofām;

b) rūpniecības un/vai tehnoloģiju izraisītām 
katastrofām;

Or. fr

Pamatojums

Šie divi katastrofu veidi ne vienmēr notiek kopā.

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 55
1. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) sabiedrības veselības katastrofām; svītrots

Or. es

Pamatojums

Šis pēdējais punkts tika pievienots, ņemot vērā, ka nav iespējams paredzēt visus notikumu 
veidus un ietekmi, kas Solidaritātes fondam jāietver. Tas radīs elastību lēmumu pieņemšanā, 
un visi pilsoniskās sabiedrības pārstāvji varēs pieteikties palīdzībai no fonda saskaņā ar 
noteiktajām procedūrām un apstākļiem.

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 56
1. panta 2. punkts c) apakšpunkts



AM\600565LV.doc PE 369.847v01-00 26/61 AM\

LV  Ārējais tulkojums

c) sabiedrības veselības katastrofām; c) pārrobežu gripas pandēmijas draudiem;

Or. it

Pamatojums

Formulējums „sabiedrības veselības katastrofas” ir pārāk neskaidrs. Fonda iesaistīšana 
jāsašaurina līdz draudošas pandēmijas ļaunākajām prognozēm.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 57
1. panta 2. punkta c) daļa

c) sabiedrības veselības katastrofām; c) sabiedrības veselības katastrofām ar 
pārrobežu ietekmi;

Or. el

Pamatojums

Jānosaka specifiski noteikumi palīdzībai un atbalstam gadījumos, kas skar sabiedrības 
veselību, tādos kā epidēmijas vai gripas pandēmijas, kas var skart arī citas dalībvalstis.

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 58
1. panta 2. punkta d) apakšpunkts

d) terora aktiem. svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā fonda ierobežotos finanšu resursus un jēdziena „terorisms” neskaidrību, 
finansiāla palīdzība no fonda būtu jāsniedz vienīgi nopietnās katastrofās vai krīzes situācijās 
radīto postījumu mazināšanai.

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 59
1. panta 2. punkta d a) apakšpunkts (jauns)

d a) citām darbībām sabiedrības interesēs, 
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kas paredzētas sociālā un ekonomiskā 
stāvokļa atjaunošanai skartajās kopienās 
un apgabalos.

Or. es

Pamatojums

Šis pēdējais punkts tika pievienots, ņemot vērā, ka nav iespējams paredzēt visus notikumu 
veidus un ietekmi, kas Solidaritātes fondam jāietver. Tas radīs elastību lēmumu pieņemšanā, 
un visi pilsoniskās sabiedrības pārstāvji varēs pieteikties palīdzībai no fonda saskaņā ar 
noteiktajām procedūrām un apstākļiem.

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 60
1. panta 2. a punkts (jauns)

2. a Ja spēkā stājas īpaši tiesību akti
sabiedrības veselības katastrofu vai terora 
aktu apkarošanai, šie tiks nekavējoties 
svītroti no šīs regulas darbības jomas.

Or. it

Pamatojums

Atbilstoša reakcija uz sabiedrības veselības katastrofām noteikti ir vēlama, taču tai jābūt 
iekļautai īpašā finanšu instrumentā. Tomēr, kamēr netiek izlemts par šim mērķim piemērotāka 
instrumenta izveidošanu un lai izvairītos no nesagatavotības sabiedrības veselības 
katastrofai, jāizveido pagaidu noteikums Solidaritātes fonda resursu piesaistes iespējām šāda 
veida situācijās.

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 61
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.

1. 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 vai 
reģiona nacionālā kopienākuma. Taču, 
ņemot vērā īpašus Eiropas Savienības 
budžeta apstākļus un finansiālās realitātes, 
fondu dibina kā neatkarīgu, pastāvīgu 
fondu ar fiksētām ikgadējām dotācijām, 
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kura pozitīvā bilance, kas radusies no līdz 
gada beigām neizlietotajiem līdzekļiem, 
veido rezervi lielām katastrofām. 

Or. es

Pamatojums

Pirmā daļa ir pašizskaidrojoša. Attiecībā uz otro daļu, jāapsver ir sliekšņa jēdziens, lai 
nodrošinātu fonda iesaistīšanās iespējas, piemērojot tās katastrofā cietušo vietu vajadzībām 
un dažu dabas fenomenu reģionālajai specifikai.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 62
2. panta 1. punkts 

1. 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.

1. Par „lielu katastrofu” šīs regulas nozīmē 
uzskata katastrofu, kas vismaz vienā valstī, 
kurai ir tiesības saņemt atbalstu, rada tiešu 
postījumu, kas tiek lēsts 800 miljonu vai 
vairāk euro apjomā 2007. gada cenās vai 
0,4 % vai vairāk apjomā no attiecīgās valsts 
nacionālā kopienākuma.

Or. pt

Pamatojums

Sabiedriskajā apspriešanā par Solidaritātes fonda efektivitāti, ko Komisija veica vairākās 
dalībvalstīs, atklājās, ka dalībvalstu galvenā problēma, piesakoties naudas līdzekļiem no 
fonda, ir pārmērīgi augstais atbilstības kritērijs.

Grozījumu iesniedza Bastiaan Belder

Grozījums Nr. 63
2. panta 1. punkts 

1. 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.

1. 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 3 mljrd. 
euro apjomā 2007. gada cenās vai vairāk 
nekā 0,6 % apjomā no attiecīgās valsts 
nacionālā kopienākuma.



AM\600565LV.doc PE 369.847v01-00 29/61 AM\

 Ārējais tulkojums LV

Or. en

Pamatojums

Lai pieejamo budžetu izlietotu tikai ļoti nopietnu katastrofu gadījumos, slieksnis ir
jāpaaugstina. Ar paaugstinātu slieksni pietiekamu atbalstu var nodrošināt zaudējumus 
cietušajām dalībvalstīm, kas pašas nevar efektīvi reaģēt uz katastrofu.

Grozījumu iesniedza Sérgio Marques

Grozījums Nr. 64
2. panta 1. punkts 

1. 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.

1. 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 3 mljrd. 
euro apjomā 2007. gada cenās vai vairāk 
nekā 0,5 % apjomā no attiecīgās valsts 
nacionālā kopienākuma.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 65
2. panta 1. punkts 

1. 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.

1. Par „lielu katastrofu” vai „krīzes 
situāciju” 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.

Or. en

Pamatojums

Ja kādā valstī, kurai ir tiesības saņemt atbalstu, notikušais gadījums neatbilst katastrofas 
kvantitatīvajiem kritērijiem, Komisijai, izvērtējot iesniegto pieteikumu finansiālai palīdzībai 
no fonda, jākonsultējas ar atbilstošajām Eiropas Parlamenta komitejām.
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Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 66
2. panta 1. punkts 

1. 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.

1. 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 tā gada cenās, kurā regula 
stājas spēkā, vai vairāk nekā 0,5% apjomā 
no attiecīgās valsts nacionālā kopienākuma.

Or. pt

Pamatojums

Svarīgi ir arī ņemt vērā ārkārtējas reģionālās katastrofas. Sal. ar Regulu 2012/2002.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 67
2. panta 1. a punkts (jauns)

1. a Ja reģions, kas atbilst statistiski 
teritoriālo vienību nomenklatūras (NUTS) 
2. un 3. līmenim Regulas (EK) 
Nr. 1059/2003 nozīmē, ir cietis katastrofā 
ar ārkārtēju postījumu intensitāti, 
izņēmuma kārtā un, ja nav sasniegti šīs 
regulas 1. pantā minētie kvantitatīvie 
kritēriji, tam ir tiesības uz palīdzības 
saņemšanu no fonda ar noteikumu, ka 
šādā dabas katastrofā ir cietusi lielākā 
iedzīvotāju daļa, atstājot uz ikdienas dzīvi 
un reģiona ekonomisko stabilitāti nopietnu 
un ilglaicīgu ietekmi. Kopējā palīdzība 
gadā, kas piešķirta saskaņā ar šo punktu, ir 
ierobežota līdz 7,5 % no fonda gada 
asignējumiem. Komisija stingri pārbauda 
pieprasījumus, kas iesniegti saskaņā ar šo 
punktu. Īpašu uzmanību pievērš attāliem, 
izolētiem, salu un nomaļiem reģioniem.

Or. pt
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Pamatojums

Ierosinātais papildu finansējums nodrošinātu, ka katastrofu skartie reģioni, kuru reģionālajai 
ekonomikai nodarīti nopietni kaitējumi, saņem nepieciešamo finansiālo palīdzību, tādējādi 
līdztekus subsidiaritātes principam veicinot fonda vispārējos mērķus.

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 68
2. panta 2. punkts 

2. Tomēr, pat ja šie kvantitatīvie kritēriji 
netiek izpildīti, Komisija var ārkārtējos un 
pienācīgi pamatotos apstākļos atzīt, ka tās 
valsts teritorijā, kurai ir tiesības saņemt 
atbalstu, ir notikusi liela katastrofa.

2. Tomēr, pat ja šie kvantitatīvie kritēriji 
netiek izpildīti, Komisija var ārkārtējos un
pienācīgi pamatotos apstākļos, 
konsultējoties ar Eiropas Parlamenta 
attiecīgajām komitejām, atzīt, ka tās valsts 
teritorijā, kurai ir tiesības saņemt atbalstu, ir 
notikusi liela katastrofa vai radusies krīzes 
situācija.

Or. en

Pamatojums

Ja kādā valstī, kurai ir tiesības saņemt atbalstu, notikušais gadījums neatbilst katastrofas 
kvantitatīvajiem kritērijiem, Komisijai, izvērtējot iesniegto pieteikumu finansiālai palīdzībai 
no fonda, jākonsultējas ar atbilstošajām Eiropas Parlamenta komitejām.

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 69
2. panta 2. punkts

2. Tomēr, pat ja šie kvantitatīvie kritēriji 
netiek izpildīti, Komisija var ārkārtējos un 
pienācīgi pamatotos apstākļos atzīt, ka tās 
valsts teritorijā, kurai ir tiesības saņemt 
atbalstu, ir notikusi liela katastrofa.

2. Tomēr, pat ja šie kvantitatīvie kritēriji 
netiek izpildīti, Komisija var ārkārtējos un 
pienācīgi pamatotos apstākļos, apsvērt 
ārkārtējā katastrofā reģionam radīto 
postījumu atbilstību fonda kritērijiem, un it 
īpaši attiecībā uz dabas katastrofām, no kā 
cietusi lielākā iedzīvotāju daļa reģionā vai 
attīstībai svarīga ekonomiskā nozare, kam 
ir nopietna ietekme uz dzīves apstākļiem un 
ekonomisko stabilitāti šajā reģionā.

Or. es
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Pamatojums

Pirmā daļa ir pašizskaidrojoša. Attiecībā uz otro daļu, jāapsver ir sliekšņa jēdziens, lai 
nodrošinātu fonda iesaistīšanās iespējas, piemērojot tās katastrofā cietušo vietu vajadzībām 
un dažu dabas fenomenu reģionālajai specifikai.

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 70
2. panta 2. punkts 

2. Tomēr, pat ja šie kvantitatīvie kritēriji 
netiek izpildīti, Komisija var ārkārtējos un 
pienācīgi pamatotos apstākļos atzīt, ka tās 
valsts teritorijā, kurai ir tiesības saņemt 
atbalstu, ir notikusi liela katastrofa.

2. Tomēr izņēmuma kārtā un, ja nav 
sasniegti šīs regulas 1. pantā minētie 
kvantitatīvie kritēriji, palīdzību no fonda 
var sniegt katastrofā (īpaši dabas) ar 
ārkārtēju postījumu intensitāti cietušajam 
reģionam, kurā cietusi lielākā iedzīvotāju 
daļa, atstājot nopietnu un ilglaicīgu ietekmi 
uz reģiona ikdienas dzīvi, nodarbinātību un 
ekonomisko stabilitāti. Kopējā palīdzība 
gadā, kas piešķirta saskaņā ar šo punktu, ir 
ierobežota līdz 7,5 % no fonda gada 
asignējumiem. Īpašu uzmanību pievērš 
attāliem, izolētiem, salu un nomaļiem 
reģioniem atbilstoši Līguma 299. panta 
2. punktam.  Komisija stingri pārbauda 
pieprasījumus, kas iesniegti saskaņā ar šo 
punktu. Turklāt, ja šie kvantitatīvie kritēriji 
netiek izpildīti, Komisija var ārkārtējos un 
pienācīgi pamatotos apstākļos atzīt, ka tās 
valsts teritorijā, kurai ir tiesības saņemt 
atbalstu, ir notikusi liela katastrofa.

Or. pt

Pamatojums

Svarīgi ir arī ņemt vērā ārkārtējas reģionālās katastrofas. Sal. ar Regulu 2012/2002.

Grozījumu iesniedza Sérgio Marques

Grozījums Nr. 71
2. panta 2. punkts 

2. Tomēr, pat ja šie kvantitatīvie kritēriji 2. Tomēr izņēmuma kārtā, pat ja šie 
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netiek izpildīti, Komisija var ārkārtējos un 
pienācīgi pamatotos apstākļos atzīt, ka tās 
valsts teritorijā, kurai ir tiesības saņemt 
atbalstu, ir notikusi liela katastrofa.

kvantitatīvie kritēriji netiek izpildīti, 
palīdzību no fonda var sniegt katastrofā 
(īpaši dabas) ar ārkārtēju postījumu 
intensitāti cietušajam reģionam, kurā 
cietusi lielākā iedzīvotāju daļa, atstājot 
nopietnu un ilglaicīgu ietekmi uz reģiona 
ikdienas dzīvi, nodarbinātību un 
ekonomisko stabilitāti. Kopējā palīdzība 
gadā, kas piešķirta saskaņā ar šo punktu, ir 
ierobežota līdz 7,5 % no fonda gada 
asignējumiem. Īpašu uzmanību pievērš 
attāliem, izolētiem, salu un nomaļiem 
reģioniem atbilstoši Līguma 299. panta 
2. punktam.  Komisija stingri pārbauda 
pieprasījumus, kas iesniegti saskaņā ar šo 
punktu.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Yiannakis Matsis

Grozījums Nr. 72
2. panta 2. punkts 

2. Tomēr, pat ja šie kvantitatīvie kritēriji 
netiek izpildīti, Komisija var ārkārtējos un 
pienācīgi pamatotos apstākļos atzīt, ka tās 
valsts teritorijā, kurai ir tiesības saņemt 
atbalstu, ir notikusi liela katastrofa.

2. Tomēr, pat ja šie kvantitatīvie kritēriji 
netiek izpildīti, Komisija var ārkārtējos un 
pienācīgi pamatotos apstākļos atzīt, ka tās 
valsts teritorijā, kurai ir tiesības saņemt 
atbalstu, ir notikusi liela katastrofa. Fonda 
darbības jomā un kā  priekšmets jāiekļauj 
arī dabas katastrofas, kas rodas no 
vairākkārtēja sausuma, sala, ugunsgrēkiem 
un plūdiem, kā arī katastrofas, ko radījusi 
klimata pārmaiņu jaunā realitāte, atstājot 
katastrofālu iespaidu uz dažādām 
profesionālajām grupām un valstu 
ekonomiku.

Or. en

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Giovanni Pittella

Grozījums Nr. 73
2. panta 2. apakšpunkts

Tomēr, pat ja šie kvantitatīvie kritēriji netiek Tomēr, pat ja šie kvantitatīvie kritēriji 
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izpildīti, Komisija var ārkārtējos un 
pienācīgi pamatotos apstākļos atzīt, ka tās 
valsts teritorijā, kurai ir tiesības saņemt 
atbalstu, ir notikusi liela katastrofa.

netiek izpildīti, Komisija var ārkārtējos un 
pienācīgi pamatotos apstākļos atzīt, ka tās 
valsts teritorijā, kurai ir tiesības saņemt 
atbalstu, ir notikusi liela katastrofa. Īpašos 
gadījumos fonda palīdzību var saņemt arī 
tad, ja nav izpildīti kvalitatīvie kritēriji, bet 
reģions ir cietis ārkārtējā katastrofā, kas 
skārusi lielāko sabiedrības daļu, atstājot 
dziļu un ilglaicīgu iespaidu uz dzīves 
apstākļiem un ekonomisko stabilitāti 
attiecīgajā reģionā.

Or. it

Grozījumu iesniedza Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Grozījums Nr. 74
2. panta 2. a punkts (jauns)

2. a Līdzīgi izņēmuma gadījumos un, pat ja 
1. punktā minētie kvantitatīvie kritēriji 
netiek izpildīti, reģions var saņemt 
palīdzību no fonda, ja tas cietis ārkārtējā 
katastrofā, īpaši dabas katastrofā, kas 
skārusi lielāko iedzīvotāju daļu vai 
attīstībai svarīgu ekonomisko nozari, 
atstājot nopietnu ietekme uz dzīves 
apstākļiem un ekonomisko stabilitāti šajā 
reģionā. Kopējā palīdzība gadā, kas 
piešķirta saskaņā ar šo apakšpunktu, ir 
ierobežota līdz ne vairāk par 7,5 % no 
fondam pieejamā gada apjoma. Īpašu 
nozīmi piešķir izolētiem vai attāliem 
reģioniem, tādiem kā salu un nomaļiem 
reģioniem, kas definēti Līguma 299. panta 
2. punktā. Komisija ar vislielāko stingrību 
pārbauda visus pieprasījumus, kas iesniegti 
saskaņā ar šo apakšpunktu.

Or. es

Pamatojums

Solidaritātes fonda reģionālais aspekts saskaņā ar šo regulu ir nodrošinājis to, ka ir 
iespējams sniegt palīdzību reģionālās katastrofās, sedzot galvenos zaudējumus reģionam arī 
tad, ja radītie postījumi nav sasnieguši pat vispārējo postījumu slieksni. Tādēļ mēs uzskatām, 
ka šis reģionālais aspekts jaunajā regulā jāpatur.
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Grozījumu iesniedza Bastiaan Belder

Grozījums Nr. 75
2. panta 2. a punkts (jauns)

2. a Izņēmumā kārtā palīdzību no fonda 
var saņemt arī tajā pašā katastrofā cietusī 
kaimiņu dalībvalsts vai kaimiņvalsts, kas 
iesaistīta pievienošanās sarunās ar Eiropas 
Savienību. 

Or. en

Pamatojums

Tā kā fonda apjoms ir ierobežots, un, lai tā piesaisti padarītu efektīvu, vislabākais būtu 
pieejamos līdzekļus piešķirt jo īpaši attiecīgajām dalībvalstīm. Kandidātvalstis arī var saņemt 
fonda palīdzību, ja tās cietušas tajā pašā katastrofā.

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 76
2. panta 2. a apakšpunkts (jauns)

Īpaša uzmanība jāvērš attāliem vai 
izolētiem reģioniem, tādiem kā salu un 
nomaļiem reģioniem, kas definēti Līguma 
299. panta 2. punktā.

Or. fr

Pamatojums

Šis noteikums, kas iekļauts esošās Solidaritātes fonda regulas 2. pantā, jāsaglabā, pastiprinot 
pašreizējā regulas projekta 5. apsvērumā iekļauto atsauci.

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 77
3. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

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

1. Pēc tās valsts pieprasījuma, kurai ir 
tiesības saņemt atbalstu, Komisija var 
piešķirt no fonda finansiālu palīdzību 
dotācijas formā, ja šīs valsts sauszemes 
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liela katastrofa. un/vai jūras teritorijā notiek liela katastrofa 
vai rodas krīzes situācija.

Or. en

Pamatojums

Finansiāla palīdzība jāpiešķir jebkurai valstij, kurai ir tiesības saņemt atbalstu, ja liela 
katastrofa vai krīzes situācija radusies gan tās sauszemes, gan jūras teritorijā. 

Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 78
3. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

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 ierosina 
piešķirt no fonda finansiālu palīdzību 
dotācijas formā, ja šīs valsts teritorijā notiek 
liela katastrofa.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina piešķirt līdzekļus, bet, lai to izdarītu, vajadzīga ir budžeta lēmējinstitūcijas 
atļauja.

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 79
3. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

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
sauszemes un/vai jūras robeža ar pirmajā 
daļā minēto valsti, un kuru ir skārusi tā pati 
lielā katastrofa vai krīzes situācija, Komisija 
no fonda var piešķirt palīdzību šai valstij.

Or. en

Pamatojums

Finansiāla palīdzība jāpiešķir jebkurai valstij, kurai ir tiesības saņemt atbalstu, ja liela 
katastrofa vai krīzes situācija radusies gan tās sauszemes, gan jūras teritorijā.
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Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 0
3. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

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 var ierosināt piešķirt palīdzību šai 
valstij.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina piešķirt līdzekļus, bet, lai tos izdarītu, vajadzīga ir budžeta lēmējinstitūcijas 
atļauja.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr.
3. panta 1. a punkts (jauns)

1. a Pēc valsts, kura ir tiesīga saņemt 
palīdzību, prasījuma Komisija līdzekļu vai 
pabalsta formā no fonda var piešķirt 
palīdzību, ņemot vērā būtiskos draudus 
sabiedrības veselībai šīs valsts teritorijā, 
kam var būt pārrobežu ietekme citās 
dalībvalstīs.

Or. el

Pamatojums

Jānosaka specifiski noteikumi palīdzībai un atbalstam gadījumos, kas skar sabiedrības 
veselību, tādos kā epidēmijas vai gripas pandēmijas, kas var skart arī citas dalībvalstis.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Grozījums Nr.
3. panta 2. a punkts (jauns)
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2. a Palīdzība no fonda daļēji jāpiešķir 
pasākumiem, kas paredzēti, lai novērstu 
tāda paša veida katastrofu atkārtošanos.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šo regulu uzmanība jāpievērš arī pasākumiem, kas paredzēti, lai novērstu 
attiecīgo katastrofu atkārtošanos.

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr.
4. panta a) daļa 

a) svarīgi avārijas darbi, kas jāveic, lai 
nekavējoties atjaunotu darba kārtībā 
energoapgādes, ūdens/notekūdeņu, 
telekomunikāciju, transporta, veselības un 
izglītības jomas infrastruktūru un iekārtas;

a) svarīgi avārijas darbi, kas jāveic, lai 
nekavējoties atjaunotu darba kārtībā 
energoapgādes, ūdens (izmantošana, 
piegāde, apstrāde un izplatīšana) un 
notekūdeņu, telekomunikāciju, transporta, 
veselības un izglītības jomas infrastruktūru 
un iekārtas, kā arī pasākumu veicināšana 
skarto ražošanas darbu atjaunošanai;

Or. pt

Pamatojums

Svarīgi ir arī apsvērt atbalsta pasākumus, kas paredzēti skarto ražošanas darbu 
atjaunošanai, un noteikt visus ar ūdens piegādi saistītos elementus.

Grozījumu iesniedza Jamila Madeira

Grozījums Nr.
4. panta a) daļa

a) svarīgi avārijas darbi, kas jāveic, lai 
nekavējoties atjaunotu darba kārtībā 
energoapgādes, ūdens/notekūdeņu, 
telekomunikāciju, transporta, veselības un 
izglītības jomas infrastruktūru un iekārtas;

a) svarīgi avārijas darbi, kas jāveic, lai 
nekavējoties cīnītos ar dabas katastrofu vai 
tās tiešu ietekmi, kā arī atjaunotu darba 
kārtībā energoapgādes, ūdens/notekūdeņu, 
telekomunikāciju, transporta, veselības un 
izglītības jomas infrastruktūru un iekārtas;

Or. pt
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Pamatojums

Ugunsgrēku gadījumā svarīgi ir, pirms sagrautās infrastruktūras atjaunošanas, nodrošināt 
tūlītēju atbalstu postījuma cēloņu novēršanai.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr.
4. panta a a) daļa (jauna)

a a) svarīgi avārijas darbi dzeramā ūdens 
tūlītējai piegādei vajadzīgajā daudzumā, it 
īpaši šim nolūkam nepieciešamās ārkārtas 
infrastruktūras izveide, kas paredzēta , lai 
iegūtu un/vai izmantotu virszemes un 
pazemes ūdeņus, vai nodrošinātu to 
turpmāku piegādi ar alternatīviem 
līdzekļiem;

- svarīgi avārijas darbi kvalitatīva dzeramā 
ūdens tūlītējai piegādei cilvēku patēriņam, 
it īpaši veicot pasākumus, lai aizsargātu 
ūdens avotu, uzlabotu attīrīšanas sistēmas 
un nodrošinātu atbilstošu analīzi un 
pārbaudes;

- avārijas noteikumu izpilde situācijās, kad 
sala vai liela sausuma dēļ radies ārkārtējs 
ūdens trūkums, palielinot ūdens pieejamību 
sabiedrības iztikas vajadzību 
apmierināšanai;

- svarīgi avārijas darbi, kuru veikšanai 
sauszemes un gaisa vienībām jābūt 
gatavībā īsā laika periodā;

Or. pt

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir juridiski nodrošināt, ka tik nepieciešama prece kā ūdens ir 
garantēta katastrofu situācijās, nodrošinot, ka svarīgas avārijas brigādes un darbības ir 
saskaņotas un tiek veiktas efektīvi, palīdzot skartajiem apgabaliem 
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Grozījumu iesniedza Sérgio Marques

Grozījums Nr.
4. panta a a) daļa (jauna)

a a) svarīgi avārijas darbi dzeramā ūdens 
tūlītējai piegādei vajadzīgajā daudzumā, it 
īpaši šim nolūkam nepieciešamās ārkārtas 
infrastruktūras izveide, kas paredzēta , lai 
iegūtu un/vai izmantotu virszemes un 
pazemes ūdeņus, vai nodrošinātu to 
turpmāku piegādi ar alternatīviem 
līdzekļiem;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Grozījums Nr.
4. panta a a) daļa (jauna)

a a) svarīgi avārijas darbi, lai mazinātu 
sausuma un sala postošās sekas;

Or. es

Pamatojums

Sausums un sals jāuzskata par nopietnām dabas katastrofām, ņemot vērā tā radīto postījumu 
apmēru un veidu lauksaimniecības nozarei un ilgtermiņa ietekmi uz skartā reģiona 
ekonomiku.

Grozījumu iesniedza Sérgio Marques

Grozījums Nr.
4. panta a a) daļa (jauna)

a a) svarīgi avārijas darbi, kuru veikšanai 
sauszemes un gaisa vienībām jābūt 
gatavībā īsā laika periodā;

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Jamila Madeira

Grozījums Nr.
4. panta a a) daļa (jauna)

a a) – ārkārtēja ūdens trūkuma situācijās 
ārkārtas infrastruktūras nodrošināšana, 
kas paredz palielināt ūdens pieejamību 
viengadīgo vai daudzgadējo 
lauksaimniecības augu izdzīvošanas 
nodrošināšanai, kas vajadzīgi sabiedrības 
iztikas vajadzību apmierināšanai;

Or. pt

Pamatojums

Liela sausuma gadījumā vajadzība pēc fonda piesaistes attiecībā uz ūdens resursiem var būt 
svarīga, lai apmierinātu skartās valsts iedzīvotāju iztikas pamatvajadzības.

Grozījumu iesniedza Sérgio Marques

Grozījums Nr. 90
4. panta a b) daļa (jauna)

a b) - svarīgi avārijas darbi kvalitatīva 
dzeramā ūdens tūlītējai piegādei cilvēku 
patēriņam, it īpaši veicot pasākumus, lai 
aizsargātu ūdens avotu, uzlabotu 
attīrīšanas sistēmas un nodrošinātu 
atbilstošu analīzi un pārbaudes;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Sérgio Marques

Grozījums Nr. 91
4. panta a c) apakšpunkts (jauns)

a c) - avārijas noteikumu izpilde situācijās, 
kad sala vai liela sausuma dēļ radies 
ārkārtējs ūdens trūkums, palielinot ūdens 
pieejamību sabiedrības iztikas vajadzību 
apmierināšanai;
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Or. pt

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 92
4. panta b) daļa

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;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Pašizskaidrojošs.

Grozījumu iesniedza Luis Manuel Capoulas Santos

Grozījums Nr. 93
4. panta b) daļa

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

Or. pt

Pamatojums

Ierosināts svītrot frāzi „tūlītēja medicīniskā palīdzība”, jo ir paredzēts, ka tās pieteikums ir 
attiecināts tikai uz šo īpašo jomu, kas ir 4. grozījuma pamatā.

Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 94
4. panta b) daļa
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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 un pasākumi, kas veicami, lai 
aizsargātu iedzīvotājus no būtiskiem 
veselības apdraudējumiem, ieskaitot avārijas 
situācijā, ko radījusi kāda no 1. panta 
2. punktā minētajām katastrofām,
izmantoto vakcīnu, zāļu, medikamentu, 
medicīnas iekārtu un infrastruktūras 
izmaksas;

Or. en

Pamatojums

Īstermiņa pasākumi, kas paredzēti sabiedrības veselības aizsardzībai, jāparedz visu veidu 
ārkārtas situācijās, gan  dabas, rūpnieciskās, tehnoloģiskās katastrofās, gan sabiedrības 
veselības katastrofās, kā arī vai terora aktos.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 95
4. panta b) daļa

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/vai profilaktiska medicīniskā 
palīdzība un pasākumi, kas veicami, lai 
aizsargātu iedzīvotājus no būtiskiem 
pārrobežu veselības apdraudējumiem, 
ieskaitot avārijas situācijā izmantoto 
vakcīnu, zāļu, medikamentu, medicīnas 
iekārtu un infrastruktūras izmaksas;

Or. el

Pamatojums

Medicīniskā palīdzība var būt tūlītēja, taču arī profilaktiska, kā piemēram, epidēmijas vai 
gripas pandēmijas gadījumā. Palīdzība un pabalsts jāsniedz arī tajos gadījumos, kad 
sabiedrības veselības apdraudējumam ir ietekme arī citās dalībvalstīs, tādējādi dodot papildu 
vērtību Eiropas Savienības pasākumiem un politikām.

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 96
4. panta d a) daļa (jauna)
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d a) svarīgi avārijas darbi, kuru veikšanai 
sauszemes un gaisa vienībām jābūt 
gatavībā īsā laika periodā;

Or. pt

Pamatojums

Jāfinansē avārijas darbiem vajadzīgo gaisa un sauszemes operatīvo vienību izveide mežu 
ugunsgrēku dzēšanai.

Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 97
4. panta g) daļa 

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tūlītēju medicīnisku palīdzību terora aktu gadījumos paredz 4. panta b) daļa. Dalībvalstis ir 
atbildīgas par īstermiņa psiholoģisko un sociālo palīdzību. Ilgtermiņa palīdzību ES nevar 
nodrošināt un tā ir drīzāk valsts drošības sistēmas daļa.</OptDelPrev>

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 98
4. panta g) daļa 

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā fonda ierobežotos finanšu resursus un jēdziena „terorisms” neskaidrību, 
finansiāla palīdzība no fonda būtu jāsniedz vienīgi nopietnās katastrofās vai krīzes situācijās 
radīto postījumu mazināšanai.
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Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 99
4. panta g) daļa 

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

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

Or. es

Grozījumu iesniedza Jamila Madeira

Grozījums Nr. 100
4. panta g) daļa

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

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

Or. pt

Pamatojums

Šāda veida palīdzība ir būtiska visām personām, kas tieši cietušas jebkāda veida katastrofā.

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 101
4. panta g) daļa 

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

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

Or. pt

Pamatojums

Svarīgi ir sniegt šāda veida palīdzību visām personām (un viņu ģimenēm), kas cietušas šajā 
regulā minētajās katastrofās vai krīzēs.
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Grozījumu iesniedza Luis Manuel Capoulas Santos

Grozījums Nr. 102
4. panta g) daļa 

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

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

Or. pt

Pamatojums

Medicīniskā, psiholoģiskā un sociālā palīdzība jānodrošina visām personām, kas cietušas 
šajā regulā minētajās plaša mēroga katastrofās un krīzēs, ne tikai terora aktos.

Grozījumu iesniedza Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Grozījums Nr. 103
4. panta g) daļa 

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

g) medicīniskā, psiholoģiskā un sociālā 
palīdzība tām personām, kas tieši cietušas 
terora aktos, dabas katastrofās un no 
jebkuras citas 1. panta 2. punktā minētās 
norises, un viņu ģimenēm.

Or. es

Pamatojums

Medicīniskā, sociālā un psiholoģiskā palīdzība jānodrošina visām personām, kas cietušas 
lielās katastrofās, un viņu ģimenēm.

Grozījumu iesniedza Yiannakis Matsis

Grozījums Nr. 104
4. panta g) daļa 

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

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



AM\600565LV.doc PE 369.847v01-00 47/61 AM\

 Ārējais tulkojums LV

Or. en

Grozījumu iesniedza Sérgio Marques

Grozījums Nr. 105
4. panta g) daļa 

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

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

Or. pt

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 106
4. panta g) daļa 

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

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

Or. pt

Pamatojums

Valodniecisks skaidrojums saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 107
4. panta g a) daļa (jauna)

g a) citas darbības sabiedrības interesēs, 
kas paredzētas sabiedrības un/vai skartā 
reģiona sociālās un ekonomiskās dzīves 
normalizēšanai.

Or. it

Pamatojums

Šo grozījumu pamato fakts, ka nav iespējams paredzēt visus katastrofu veidus, kas fondam 
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būtu jāietver, un visas to radītās sekas, kā arī vēlme ieviest elastīgu lēmumu pieņemšanu ļoti 
īpašos gadījumos, kad reģiona sociālā organizācijas un ražošanas sistēma ir apdraudēta, jo 
nav iespējams kompensēt radušos zaudējumus.

Grozījumu iesniedza Luis Manuel Capoulas Santos

Grozījums Nr. 108
4. panta g a) daļa (jauna)

g a) atbalsta pasākumi mājlopu ģenētiskā 
un reproduktīvā potenciāla saglabāšanai 
skartajos apgabalos.

Or. pt

Pamatojums

Nopietna sausuma gadījumos barības trūkums apdraud mājlopu izdzīvošanu skartajos 
apgabalos, un atjaunošanas process, īpaši attiecībā uz šķirnes mājlopiem ar lielu ģenētisko 
vērtību, ir ļoti lēns un sarežģīts, tāpēc svarīgi ir regulā iekļaut šāda veida pasākumu.

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 109
4. panta g a) daļa (jauna)

g a) ugunsdzēšanas un mežu atveseļošanas 
darbi;

Or. es

Pamatojums

Pašizskaidrojošs.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Grozījums Nr. 110
4. panta g a) daļa (jauna)

g a) pasākumi, kas novērš attiecīgo 
katastrofu atkārtošanos.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar šo regulu uzmanība jāpievērš arī pasākumiem, kas paredzēti, lai novērstu 
attiecīgo katastrofu atkārtošanos.

Grozījumu iesniedza Jamila Madeira

Grozījums Nr. 111
4. panta g a) daļa (jauna)

g a) - svarīgi avārijas darbi, kuru veikšanai 
sauszemes un gaisa vienībām jābūt 
gatavībā īsā laika periodā.

Or. pt

Pamatojums

Mežu ugunsgrēku gadījumā jāsedz izmaksas avārijas vienībām, kuras vajadzīgas 
varasiestādēm cīņā ar katastrofu.

Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 112
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 iespējams drīz un ne vēlāk kā desmit 
nedēļas pēc dienas, kurā varasiestādes 
pirmo reiz paziņojušas par lielas katastrofas
izraisītu jaunu postījumu, valsts, kurai ir 
tiesības saņemt atbalstu, var iesniegt 
Komisijai pieteikumu par palīdzību no 
fonda, sniedzot visu pieejamo informāciju 
vismaz par šādiem jautājumiem:

Or. en

Pamatojums

Jauns postījums dažkārt var palikt nepamanīts tā lēnās attīstības dēļ. Dalībvalstīm jābūt 
juridiskai noteiktībai attiecībā uz patiesā „pirmā postījuma” atbilstību desmit dienu laikā.
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Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 113
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 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. Šo laika 
ierobežojumu var pagarināt līdz divpadsmit 
mēnešiem, ja postījums ir radies 
summējoties apstākļiem, kas nav tūlītēji 
novērtējami, kā, piemēram, sausuma 
gadījumā. Visu pieejamo informāciju sniedz
vismaz par šādiem jautājumiem:

Or. es

Pamatojums

Solidaritātes fonda regula atspoguļo noteiktas problēmas, kad paredzētajā termiņā jānosaka 
apmērs sekām, ko radījušas klimatiskās parādības, tādas kā liels sausums vai aukstums.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 114
5. panta 1. a punkts (jauns)

1. a Lēnas attīstības katastrofu, īpaši 
sausuma vai sabiedrības veselības krīžu 
gadījumā, iepriekšējos punktos noteikto 
termiņu pagarina par sešiem mēnešiem.

Or. pt

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir reaģēt uz vairāku dalībvalstu izteikto kritiku attiecībā uz pieteikumu 
iesniegšanas īso termiņu Solidaritātes fonda palīdzībai, pagarinot termiņu īpašos gadījumos, 
kad pieteikumus nav iespējams iesniegt agrāk. 

Grozījumu iesniedza Sérgio Marques

Grozījums Nr. 115
5. panta 1. a punkts (jauns)
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1. a Lēnas attīstības katastrofu, īpaši 
sausuma vai sabiedrības veselības krīžu 
gadījumā, iepriekšējos punktos noteikto 
termiņu pagarina par sešiem mēnešiem.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Luis Manuel Capoulas Santos

Grozījums Nr. 116
5. panta 1. a punkts (jauns)

1. a Lēnas attīstības katastrofu, īpaši 
sausuma vai sabiedrības veselības krīžu 
gadījumā, iepriekšējos punktos noteikto 
termiņu pagarina par sešiem mēnešiem.

Or. pt

Pamatojums

Lēnas attīstības plaša mēroga katastrofu gadījumā atbilstoši ir paredzēt termiņa 
pagarinājumu pieteikumu iesniegšanai Komisijai, lai saņemtu fonda palīdzību.

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 117
5. panta 1. a punkts (jauns)

1. a Lēnas attīstības katastrofu, īpaši 
sausuma vai sabiedrības veselības krīžu 
gadījumā, iepriekšējos punktos noteikto 
termiņu pagarina par sešiem mēnešiem.

Or. pt

Pamatojums

Pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājums ir svarīgs lēnas attīstības katastrofu 
gadījumā, tādu kā sausums vai sabiedrības veselības krīzes.

Grozījumu iesniedza Jamila Madeira

Grozījums Nr. 118
5. panta 1. a punkts (jauns)
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1. a Lēnas attīstības katastrofu, īpaši 
sausuma vai sabiedrības veselības krīžu 
gadījumā, iepriekšējos punktos noteikto 
termiņu pagarina par sešiem mēnešiem.

Or. pt

Pamatojums

Sausuma gadījumā var būt sarežģīti īsā laikā novērtēt katastrofas postījumus, jo tā ir dabas 
katastrofa, kas attīstās lēni un radītos postījumus var novērtēt tikai pēc saprātīga laika 
perioda. Tādēļ šie pieteikumi nav derīgi, jo termiņi ir piemēroti citiem dabas katastrofu 
veidiem.

Grozījumu iesniedza Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Grozījums Nr. 119
5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

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

a) katastrofas izraisītais postījums un tā 
ietekme uz attiecīgajiem iedzīvotājiem un 
ekonomiku un kultūras, dabas un vides 
mantojumu;

Or. es

Pamatojums

Dažas norises un dabas katastrofas rada postījumus, ko ir grūti novērtēt smagā un īsā laika 
periodā, īpaši, ja tās vēl turpinās, kā, piemēram, ieilguša sausuma seku gadījumā. Šādas 
situācijas diemžēl turpinās laika gaitā, un to radītos postījumus nevar novērtēt maksimāli 
noteikto 10 nedēļu laikā. Tādēļ šī prasība jāpadara elastīgāka, lai skartās valstis var iegūt un 
apkopot datus realitātei atbilstošāka pieteikuma iesniegšanai.

Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 120
5. panta 1. punkta 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
un ekonomiku;

Or. en
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Pamatojums

Vides aizsardzība ir viena no Eiropas Savienības, it īpaši Eiropas Parlamenta prioritātēm, un 
informācijai, ko cietusī valsts iesniedz par vides postījumiem, jābūt vienai no svarīgākajām.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Grozījums Nr. 121
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) to paredzēto izmaksu sadale, kas rodas, 
veicot 4. pantā minēto kategoriju darbības, 
kuras atbilst katastrofai;

b) to paredzēto izmaksu sadale, kas rodas, 
veicot 4. pantā minēto kategoriju darbības, 
kuras atbilst katastrofai, tostarp jebkuru 
pasākumu, kas paredzēti, lai novērstu 
attiecīgās katastrofas atkārtošanos;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šo regulu uzmanība jāpievērš arī pasākumiem, kas paredzēti, lai novērstu 
attiecīgo katastrofu atkārtošanos.

Grozījumu iesniedza Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Grozījums Nr. 122
5. panta 1. punkts 2. apakšpunkts

Saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu 
informācijā iekļauj katastrofas izraisītā 
kopējā tiešā postījuma provizorisku 
aprēķinu.

Saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu 
informācijā iekļauj katastrofas izraisītā 
kopējā tiešā postījuma provizorisku 
aprēķinu.

Ņemot vērā grūtības noteikt katastrofu, 
tādu kā sausums, radītos postījumos, kuru 
sekas ir ilgstošas un nepārtrauktas, 
Komisija pēc cietušās dalībvalsts 
pieprasījuma pagarina 10 nedēļu laika 
ierobežojumu pieteikuma iesniegšanai, lai 
saņemtu fonda palīdzību.

Or. es

Pamatojums

Daži norises un dabas katastrofas rada postījumus, ko ir grūti novērtēt smagā un īsā laika 
periodā, īpaši, ja tās vēl turpinās, kā, piemēram, ieilguša sausuma seku gadījumā. Šādas 
situācijas diemžēl turpinās laika gaitā, un to radītos postījumus nevar novērtēt maksimāli 
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noteikto 10 nedēļu laikā. Tādēļ šī prasība jāpadara elastīgāka, lai skartās valstis var iegūt un 
apkopot datus realitātei atbilstošāka pieteikuma iesniegšanai.

Grozījumu iesniedza Bastiaan Belder

Grozījums Nr. 123
5. panta 2. a punkts (jauns)

2. a Katru gadu 1. oktobrī vismaz vienai 
ceturtdaļai šā gada apjoma jābūt pieejamai, 
lai apmierinātu vajadzības, kas rodas līdz 
gada beigām.

Or. en

Pamatojums

Lai neatstātu bez atbilstošas palīdzības tās valstis, kas cieš katastrofā gada beigās, noteiktai 
daļai no fonda līdzekļiem jābūt pieejamai līdz gada beigām.

Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 124
7. panta 2. punkts 

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 
nolēmusi, ka saskaņā ar šo regulu 
piešķiramās palīdzības nosacījumi netiek 
izpildīti, tā pēc iespējas īsākā laikā to 
paziņo attiecīgajai valstij.

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar 1. punktu.

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 125
8. panta 1. punkts

1. Ja Komisija ir nolēmusi, ka jāpiešķir 
finansiāla palīdzība no fonda, tā budžeta 
lēmējinstitūcijai iesniedz priekšlikumus, kas 

1. Ja Komisija ir nolēmusi, ka jāpiešķir 
finansiāla palīdzība no fonda, tā bez 
kavēšanās budžeta lēmējinstitūcijai iesniedz 
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nepieciešami, lai atļautu apropriācijas 
7. panta 1. punktā noteiktajā apjomā.

priekšlikumus, kas nepieciešami, lai atļautu 
apropriācijas 7. panta 1. punktā noteiktajā 
apjomā.

Or. pt

Pamatojums

Komisijai bez kavēšanās ir jāpārsūta finansiālās palīdzības pieprasījums budžeta 
lēmējinstitūcijai.

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 126
8. panta 2. a punkts (jauns)

2. a Finanšu resursi, kas fondam pieejami 
attiecīgajā gadā un kuru izlietojums 
saskaņā ar 1. punktu nav atļauts, kopā ar 
resursiem, kuru izlietojums ir atļauts 
saskaņā ar šo paragrāfu, bet kas ir atgūti 
atbilstoši 17. panta 1. punktam, tiek 
pārvietoti uz nākamā gada budžetu, 
palielinot fondam pieejamo resursu 
apjomu.

Or. it

Pamatojums

Šis finanšu instruments, kam šobrīd ir ierobežoti resursi, jāpadara daudz elastīgāks, dodot 
lielāku finansiālo autonomiju un padarot par iespējamu pārvietot neizlietotos līdzekļus no 
viena gada budžeta uz citu.

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 127
9. panta 1. punkts 

1. Pēc tam, kad pieņemts lēmums par 
dotāciju un parakstīts 10. panta 1. punktā 
minētais nolīgums, Komisija nekavējoties ar 
vienu maksājumu izmaksā dotāciju 
saņēmējvalstij.

1. Pēc tam, kad pieņemts lēmums par 
dotāciju un parakstīts 10. panta 1. punktā 
minētais nolīgums, Komisija 15 dienu laikā
ar vienu maksājumu izmaksā dotāciju 
saņēmējvalstij.

Or. it
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Pamatojums

Ārkārtēju situāciju gadījumos, kad ļoti svarīga ir ātra rīcība, termiņi ir skaidri jānosaka tā, 
lai būtu iespējama tūlītēja reakcija, kaut arī ar minimālo elastības līmeni, kas vajadzīgs 
sarežģītām darbībām.

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 128
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 12 mēnešu 
laikā pēc 10. panta 1. punktā minētā 
nolīguma parakstīšanas un katrā gadījumā 
8 mēnešu laikā pēc pirmā postījuma dienas, 
lai finansētu atbilstošās darbības, kas veiktas 
pēc katastrofas notikšanas dienas.

Or. it

Pamatojums

Šīs regulas mērķis ir reaģēt vienīgi ārkārtēju situāciju gadījumos normālu dzīves apstākļu 
atjaunošanai. Tāpēc 12 mēnešu periodam jābūt pietiekamam ārkārtas palīdzības sniegšanā.
Turklāt fonda izmantošanas periodam nav jābūt atkarīgam no iemesliem, par ko dalībvalsts 
neatbild, tādiem kā nolīguma slēgšanas kavēšanās atbilstoši 10. panta 1. punktam. Līdzīgi arī 
dalībvalstij nav atļauts tīšām kavēt 10. panta 1. punktā minētā nolīguma parakstīšanu 
dotācijas izlietošanas perioda paildzināšanas nolūkā.

Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 129
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, kopš varasiestādes pirmoreiz 
ziņojušas par jaunu postījumu, ko radījusi 
liela katastrofa, lai finansētu atbilstošās 
darbības, kas veiktas pēc šīs dienas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar izmaiņām 5. panta ievaddaļā.
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Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 130
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 24 mēnešu 
laikā pēc pirmā postījuma dienas, lai 
finansētu atbilstošās darbības, kas veiktas 
pēc šīs dienas.

Or. pt

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir sekmēt efektīvu finansējuma apgūšanu.

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 131
15. panta 1. punkts 

1. Ja laikā, kad saskaņā ar 8. pantu tiek 
iesniegts priekšlikums, atlikušie finanšu 
resursi, kas fondam pieejami konkrētajā 
gadā, nav pietiekami, lai sniegtu par 
nepieciešamu atzīto finansiālo palīdzību, 
Komisija var ierosināt finansēt starpību no 
finanšu apropriācijām, kas fondam 
pieejamas nākamajā gadā.

1. Ja laikā, kad saskaņā ar 8. pantu tiek 
iesniegts priekšlikums, atlikušie finanšu 
resursi, kas fondam pieejami konkrētajā 
gadā, nav pietiekami, lai sniegtu par 
nepieciešamu atzīto finansiālo palīdzību, 
Komisija var ierosināt Eiropas 
Parlamentam, kurš veic budžeta līdzekļu 
kontroli, finansēt starpību no finanšu 
apropriācijām, kas fondam pieejamas 
nākamajā gadā.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlamentam ir jābūt iespējai veikt budžeta līdzekļu kontroli attiecībā uz jebkuru 
finanšu apropriāciju pārvietošanu no Eiropas Savienības viena gada budžeta uz citu, pirms 
budžeta izpildes apstiprināšanas Komisijā.

Grozījumu iesniedza Simon Busuttil

Grozījums Nr. 132
15. panta 1. punkts 
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1. Ja laikā, kad saskaņā ar 8. pantu tiek 
iesniegts priekšlikums, atlikušie finanšu 
resursi, kas fondam pieejami konkrētajā 
gadā, nav pietiekami, lai sniegtu par 
nepieciešamu atzīto finansiālo palīdzību, 
Komisija var ierosināt finansēt starpību no 
finanšu apropriācijām, kas fondam 
pieejamas nākamajā gadā.

1. Ja laikā, kad saskaņā ar 8. pantu tiek 
iesniegts priekšlikums, atlikušie finanšu 
resursi, kas fondam pieejami konkrētajā 
gadā, nav pietiekami, lai sniegtu par 
nepieciešamu atzīto finansiālo palīdzību, 
tiek finansēta starpība no finanšu 
apropriācijām, kas fondam pieejamas 
nākamajā gadā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 133
15. panta 2. punkts 

2. Kopējo fonda gada budžeta robežu 
katastrofas gadā un nākamajā gadā ievēro 
jebkuros apstākļos.

2. Kopējo fonda gada budžeta robežu 
katastrofas gadā un nākamajā gadā ievēro, 
izņemot ārkārtējus gadījumus.

Or. pt

Pamatojums

Jāatstāj rezerve darbībām ārkārtas situācijās.

Amendment by Bastiaan BelderGrozījums Nr. 134
17. panta 2. a punkts (jauns)

2. a Ja pēc iepriekšējās lielās katastrofas 
saņēmējvalsts nav veikusi 
aizsargpasākumus un veicot 
aizsargpasākumus, tiek samazināti vai 
novērsti nākamās katastrofas radītie 
postījumi, Komisija pieprasīs saņēmējvalstij 
atlīdzināt visu vai daļu no saņemtās 
finansiālās palīdzības. 

Or. en

Pamatojums

Palīdzībai no fonda nav jākavē, bet drīzāk jāstimulē dalībvalstis veikt pasākumus, lai novērstu 
vai nu lielu katastrofu atkārtošanos vai lai mazinātu to ietekmi. Gadījumā, ja dalībvalstis nav 
veikušas aizsargpasākumus, pieņemot, ka to varēja veikt, sniegtais atbalsts no fonda lielu 
katastrofu gadījumā ir jāpārskata. 
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Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 135
18. panta 1. punkts 

1. Pēc Komisijas ierosmes fonds var 
izmantot maksimāli 0,20 % no finanšu 
resursiem, kas pieejami šim gadam, lai 
finansētu sagatavošanas, uzraudzības, 
administratīvā un tehniskā atbalsta, 
revīzijas un pārbaudes pasākumus, kuri 
nepieciešami šīs regulas īstenošanai.

Šie pasākumi veicami saskaņā ar Finanšu 
regulas 53. panta 2. punktu un citiem šīs 
regulas noteikumiem, un tās īstenošanas 
noteikumiem, kas piemērojami šai budžeta 
izpildes formai.

Šie pasākumi konkrēti ietver ekspertu 
ziņojumus, kas palīdz Komisijai saskaņā ar 
5. panta 2. punktu novērtēt pieteikumus.

1. Pēc Komisijas ierosmes fonds var 
izmantot maksimāli 0,15 % no finanšu 
resursiem, kas pieejami šim gadam, lai 
finansētu sagatavošanas, uzraudzības, 
revīzijas un pārbaudes pasākumus, kuri 
nepieciešami šīs regulas īstenošanai.

Šie pasākumi veicami saskaņā ar Finanšu 
regulas 53. panta 2. punktu un citiem šīs 
regulas noteikumiem, un tās īstenošanas 
noteikumiem, kas piemērojami šai budžeta 
izpildes formai.

Or. en

Pamatojums

Finansiāla palīdzība no fonda nav jāsniedz nenoteiktiem administratīviem uzdevumiem, bet 
drīzāk jākoncentrējas uz lielas katastrofas rezultātā radīto postījumu mazināšanu.

Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 136
19. pants

No [gads, kas seko pēc piemērošanas dienas 
gada] gada Komisija līdz katra gada 
1. jūlijam iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei pārskatu 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 pārskatu 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 un veiktajām 
darbībām.
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Or. en

Pamatojums

Ikgadējā pārskatā nav jāuzskaita tikai pieteikumi un piešķirtie dotāciju lēmumu, bet var 
iekļaut arī paveikto darbību uzskaitījumu. Nākošo lielo katastrofu gadījumā dalībvalstis to 
varētu izmantot saprātīgām un noderīgām darbībām.

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 137
21. pants

Regulu (EK) Nr. 2012/2002 atceļ no 
2007. gada 1. janvāra.
Atsauces uz atcelto regulu uzskata par 
atsaucēm uz šo regulu.

Regulu (EK) Nr. 2012/2002 atceļ no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas. Atsauces uz 
atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo 
regulu.

Or. pt

Pamatojums

Jāņem vērā regulas spēkā stāšanās diena.

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 138
22. pants

Regulu (EK) Nr. 2012/2002 turpina 
piemērot pieteikumiem, kas Komisijā 
saņemti līdz 2006. gada 31. decembrim
(ieskaitot).

Regulu (EK) Nr. 2012/2002 turpina 
piemērot pieteikumiem, kas Komisijā 
saņemti līdz tās termiņa izbeigšanās dienai
(ieskaitot).

Or. pt

Pamatojums

Regula 2012/2002 jāpiemēro, līdz dienai, kad beidzas tās termiņš.

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 139
23. pants



AM\600565LV.doc PE 369.847v01-00 61/61 AM\

 Ārējais tulkojums LV

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Šo regulu piemēro no 
2007. gada 1. janvāra.Šī regula uzliek 
saistības kopumā un ir tieši piemērojama 
visās dalībvalstīs.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Šī regula uzliek saistības 
kopumā un ir tieši piemērojama visās 
dalībvalstīs.

Or. pt

Pamatojums

Šai regulai jābūt spēkā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


