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ĪSS PAMATOJUMS

The major floods in Central Europe in 2002 showed that emergency situations require action 
at EU level. As a consequence, the European Solidarity Fund (EUSF) was created (Council 
Regulation (EC) 2012/2002) and has since been mobilized to help Member States and countries 
negotiating their accession to cope with disasters of natural origin.

The current Commission proposal is based on the existing EUSF while enlarging its scope 
and improving its operation mechanism. The thematic scope is enlarged to cover not only 
major crisis situations resulting from natural disasters but also to include industrial / 
technological disasters, public health threats and acts of terrorism.

Furthermore, it is suggested to lower the threshold for mobilisation of the Fund from EUR 3 
billion or 0.6% of GNI of the affected country to EUR 1 billion or 0.5% respectively.

The Draftwoman endorses in principle the enlarged scope and the new threshold. She feels, 
however, that the decision of whether to award financial assistance should not be left at the 
discretion of the European Commission, once the criteria for a major disaster have been 
fulfilled (Article 2 of the Commission proposal).

The Draftswoman also believes that assistance to the victims of acts of terrorism should not 
be explicitly included in the list of eligible operations (Article 4), but should rather be 
mentioned in connection with the general assistance for victims of all kinds of emergency 
situations. Besides, she believes that it is not appropriate to include in this list assistance for 
victims without any time limit; long-term assistance, which is possibly necessary, should be 
provided by the Member States and their social security systems. Another important change 
the draftswoman would like to see concerns the deadline to submit an application for 
assistance. The reference to the first damage caused by the disaster risks to exclude 
applications where a disaster progresses slowly. The draftswoman tables further amendments 
where she feels that the text needs clarification.

GROZĪJUMI

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

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
3. panta 1. punkts

  
1 OV vēl nav publicēts.
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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 piešķir no 
fonda finansiālu palīdzību dotācijas formā, 
ja šīs valsts teritorijā notiek liela katastrofa.

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 piešķir palīdzību arī šai valstij.

Pamatojums

Ja ir izpildīti 2. pantā minētie kritēriji, Komisijai būtu obligāti jāsniedz finansiāla palīdzība.

Grozījums Nr. 2
4. panta b) apakšpunkts

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

b) tūlītēja un īstermiņa medicīniskā 
palīdzība un pasākumi, kas veicami, lai 
aizsargātu iedzīvotājus no būtiskiem 
veselības apdraudējumiem, ieskaitot 
1. panta 2. punktā jebkuras minētās 
katastrofas izraisītā ārkārtējā situācijā 
izmantoto vakcīnu, zāļu, medikamentu, 
medicīnas iekārtu un infrastruktūras 
izmaksas;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 3
4. panta g) apakšpunkts

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

svītrots

Pamatojums

Uz tūlītēju medicīnisko palīdzību terora aktu gadījumā attiecas 4.b pants. Dalībvalstis ir 
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atbildīgas par īstermiņa psiholoģisko un sociālo palīdzību. ES nevar nodrošināt ilgtermiņa 
palīdzību, un tā drīzāk ir daļa no valstu drošības sistēmām.

Grozījums Nr. 4
5. panta 1. punkta ievaddaļa

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 5
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;

Pamatojums

Vides aizsardzība ir viena no Eiropas Savienības un it īpaši Eiropas Parlamenta prioritātēm, 
un videi nodarītajam kaitējumam jābūt daļai no pamatinformācijas, kas valsti, kurai ir 
tiesības saņemt atbalstu, ir jānosūta.

Grozījums Nr. 6
7. panta 2. punkta 1. daļa

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

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

Lai būtu atbilstība ar 7. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 7
9. panta 2. punkts

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

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

Pamatojums

Atbilst izmaiņai 5. panta ievaddaļā.

Grozījums Nr. 8
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 ziņojumu par darbībām, kas 
iepriekšējā gadā veiktas saskaņā ar šo 
regulu. Šajā ziņojumā īpaši ietver 
informāciju, kas saistīta ar iesniegtajiem 
pieteikumiem, pieņemtajiem dotācijas 
lēmumiem, piešķirtās finansiālās palīdzības 
izbeigšanu un veiktajām darbībām.

Pamatojums

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


