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Attiecībā uz ES civilās aizsardzības 
mehānismu ierosinātās izmaiņas jāpieņem 
uzmanīgi 
Saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas šodien publicēto atzinumu nesenais priekšlikums grozīt 
ES “Savienības civilās aizsardzības mehānismu” (UCPM) ir jāizskaidro sīkāk. Jo īpaši vēl jāpieņem 
lēmums par to, kā tiks izmantoti un uzraudzīti tam piešķirtie palielinātie resursi. Lai gan ir 
būtiski paātrināt ES reakciju uz krīzēm, par to svarīgākiem ir jābūt pareizas finanšu pārvaldības 
un pārskatatbildības principiem, brīdina revidenti.  

Eiropadome 2020. gada 26. martā apsprieda ES reakciju uz Covid-19 pandēmiju. Pēc tam tā 
aicināja Eiropas Komisiju iesniegt priekšlikumus Eiropas Savienībā izveidot “vērienīgāku un plašāku 
krīžu pārvarēšanas sistēmu”. Ņemot to vērā, Komisija mazāk nekā divu mēnešu laikā ierosināja 
grozīt Savienības civilās aizsardzības mehānismu. Šā tiesību akta priekšlikuma vispārējais mērķis ir 
nodrošināt, ka ES saviem pilsoņiem Eiropā un ārpus tās var sniegt labāku atbalstu krīzēs un 
ārkārtas situācijās. 

“Krīzes pēc definīcijas ir neprognozējamas. Tomēr Covid-19 pandēmija neapšaubāmi norāda uz to, 
ka ES ir absolūti nepieciešams labāk sagatavoties un spēt ātri reaģēt,” teica par šo atzinumu 
atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Leo Brincat. “Nesenais priekšlikums grozīt UCPM ir 
solis uz priekšu šajā jomā. Tomēr, izstrādājot turpmāku krīzes pārvarēšanas reakciju, Komisija 
nedrīkst jaukt ātrumu ar steigu.” 

Komisijas priekšlikums palielina UCPM budžeta kapacitāti no 1,4 miljardiem EUR līdz 
3,5 miljardiem EUR 2021.–2027. gadā, lai palīdzētu mehānisma ietvaros uzņemties jaunus 
pienākumus, piemēram, izveidot stratēģiskas medicīnas aprīkojuma rezerves, attīstīt medicīniskās 
evakuācijas spējas vai veidot neatliekamās medicīniskās palīdzības vienības. Tomēr revidenti 
norāda, ka nav veikts pienācīgs vajadzību novērtējums. Priekšlikumā ir ļoti maz pierādījumu par 
nepieciešamību palielināt budžetu par 2 miljardiem EUR – tajā nav sniegtas aplēses par izmaksām, 
kas saistītas ar šiem jaunajiem uzdevumiem. Tāpēc nav iespējams noteikt, vai ierosinātais budžets 
ir piemērots paredzēto mērķu sasniegšanai. 

Turklāt attiecībā uz dažiem ierosinātajiem jaunajiem mērķiem trūkst atbilstošu rezultatīvo rādītāju 
vai īpašas uzraudzības. Priekšlikums vairs negarantē minimālo izdevumu daļu katram no trim 
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galvenajiem ES krīzes pārvarēšanas stratēģijas stratēģiskajiem pīlāriem (novēršana, sagatavotība 
un reaģēšana). Tādēļ revidenti uzskata, ka katrā no šiem pīlāriem būtu lietderīgi iekļaut 
mehānismu ziņošanai par UCPM faktiskajiem izdevumiem.  

Attiecībā uz iepirkuma noteikumiem revidenti atzinīgi vērtē ierosinātos grozījumus. Spēkā 
esošajiem tiesību aktiem par kopīgām iepirkuma procedūrām ir daži objektīvi ierobežojumi, kurus 
atspoguļo nesenā Covid-19 krīze: pirmā procedūra tika sākta tikai četras nedēļas pēc pirmajiem 
apstiprinātajiem gadījumiem. Turklāt saskaņā ar kopīga iepirkuma noteikumiem Komisija ir 
atbildīga par pamatlīguma parakstīšanu, tomēr tikai dalībvalstis var tieši iegādāties aprīkojumu. 
Saskaņā ar priekšlikumu Komisija varēs veikt iepirkumu tieši, lai darbotos šajā procesā autonomāk. 
Revidenti uzskata, ka tas varētu ļaut ES reaģēt ātrāk, vienlaikus samazinot dalībvalstīm radīto 
slogu. Tāpat Komisijas priekšlikumam papildus tiešajai pārvaldībai attiecībā uz UCPM budžeta 
izpildi izmantot netiešo pārvaldību ir arī potenciāls padarīt ES reakciju krīzes situācijās elastīgāku. 

 

Piezīmes izdevējiem  

Par katastrofu un krīžu novēršanu, sagatavošanos tām un reaģēšanu uz tām ES dalībvalstu 
teritorijā joprojām galvenokārt ir atbildīgas dalībvalstis. Tomēr Eiropas Komisijai ir atbalsta loma 
civilās aizsardzības jomā. Tas nozīmē, ka daži pasākumi šajā jomā tiek īstenoti ES līmenī un ka pašai 
ES būs lielāka loma, reaģējot uz turpmākiem veselības apdraudējumiem. 

UCPM tika izveidots 2013. gadā, lai uzlabotu sadarbību starp ES un iesaistītajām valstīm nolūkā 
efektīvāk novērst dabas un cilvēku izraisītas katastrofas, sagatavoties tām un reaģēt uz tām. 
Jebkura pasaules valsts var lūgt palīdzību UCPM ietvaros. 

Šis atzinums par UCPM papildina citus Eiropas Revīzijas palātas nesen publicētos atzinumus par 
ārkārtas elastību Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā, par REACT-EU un Kopīgo 
noteikumu regulu, par Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu, kā 
arī par Atveseļošanas un noturības mehānismu. 

ERP sekmē ES finanšu pārvaldības uzlabošanu, publicējot atzinumus par priekšlikumiem jauniem 
vai pārskatītiem tiesību aktiem ar finanšu ietekmi. Šajos atzinumos ES ārējās revīzijas iestāde 
sniedz tiesību aktu priekšlikumu neatkarīgu novērtējumu.  

Saskaņā ar Komisijas priekšlikuma juridisko pamatu apspriešanās ar ERP ir obligāta, un Padome 
tāpēc rakstīja ERP, lūdzot sniegt viedokli.  

ERP Atzinums Nr. 9/2020 par priekšlikumu, kas pievienots Komisijas priekšlikumam Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās 
aizsardzības mehānismu, pašlaik ir pieejams angļu valodā ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu. 
Drīzumā tiks pievienotas pārējo valodu versijas. 

Informāciju par pasākumiem, ko ERP ir veikusi, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, var atrast šajā 
saitē. 

 

Saistībā ar šo atzinumu preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar 
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