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29.5.2018 A8-0180/71 

Predlog spremembe  71 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Okrepiti je treba skupno 

zmogljivost za pripravo in odzivanje na 

nesreče, zlasti z vzajemno pomočjo v 

Evropi. Poleg okrepitve možnosti, ki jih že 

ponujajo evropske zmogljivosti za nujni 

odziv (v nadaljnjem besedilu: EERC ali 

prostovoljno združevanje zmogljivosti), od 

zdaj naprej imenovane „evropski nabor 

civilne zaščite“, bi morala Komisija 

vzpostaviti tudi rezervo rescEU. Rezerva 

rescEU bi morala biti sestavljena iz 

zmogljivosti za odzivanje v izrednih 

razmerah za odzivanje na požare v naravi, 

hude poplave in potrese, ter terenske 

bolnišnice in zdravniških ekip v skladu s 

standardi Svetovne zdravstvene 

organizacije, ki se lahko hitro uporabijo. 

(6) Okrepiti je treba skupno 

zmogljivost za pripravo in odzivanje na 

nesreče, zlasti z vzajemno pomočjo v 

Evropi. Poleg okrepitve možnosti, ki jih že 

ponujajo evropske zmogljivosti za nujni 

odziv (v nadaljnjem besedilu: EERC ali 

prostovoljno združevanje zmogljivosti), od 

zdaj naprej imenovane „evropski nabor 

civilne zaščite“, bi morala Komisija 

vzpostaviti tudi rezervo rescEU. Rezerva 

rescEU bi morala biti sestavljena iz 

zmogljivosti za odzivanje v izrednih 

razmerah za odzivanje na tveganja, ki 

imajo najhujše posledice za življenje, 

zdravje in lastnino državljanov Unije. V 

zvezi s tem morajo biti regionalni in 

lokalni organi ustrezno vključeni v 

dejavnosti, ki se izvajajo s tem sklepom, 

saj so oni prvi, ki se odzovejo po nesreči. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/72 

Predlog spremembe  72 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 6 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) pripravijo ocene tveganja na 

nacionalni ali ustrezni podnacionalni ravni 

ter jih do 22. decembra 2018 in nato vsaka 

tri leta dajo na voljo Komisiji; 

(a) pripravijo ocene tveganja na 

nacionalni ali ustrezni podnacionalni ravni 

ter Komisiji do 22. decembra 2018 in nato 

vsakih pet let dajo na voljo povzetek 

pomembnih elementov teh ocen, brez 

poseganja v člen 346 PDEU, ki 

zagotavlja, da nobena država članica ni 

dolžna dajati informacij, za katere meni, 

da bi bilo njihovo razkritje v nasprotju z 

bistvenimi interesi njene varnosti; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/73 

Predlog spremembe  73 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 12 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Rezerva rescEU je sestavljena iz 

naslednjih zmogljivosti: 

2. Rezerva rescEU je sestavljena iz 

dodatnih zmogljivosti poleg tistih, ki že 

obstajajo v državah članicah in ki se 

določijo na podlagi priznanih in ustrezno 

ocenjenih vrzeli pri odzivu na tveganje 

nesreč, ki najbolj vplivajo na življenje, 

zdravje in lastnino državljanov Unije. 

RescEU na podlagi ugotovljenih vrzeli 

vsebuje vsaj naslednje zmogljivosti: 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/74 

Predlog spremembe  74 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 13 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a)  v členu 13 se vstavi naslednji 

odstavek: 

 2a.  Pri izvajanju nalog iz odstavka 1 

Komisija in države članice zagotovijo, da 

usposabljanje in pridobivanje kvalifikacij 

ter priročniki o zmanjšanju tveganja in 

odzivanja na izredne razmere vključujejo 

vidik spola s posebnim poudarkom na 

preprečevanju nasilja nad ženskami in 

dekleti ter odzivu na to nasilje; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/75 

Predlog spremembe  75 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka a  

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 21 – odstavek 1 – točka j 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(j) vzpostavitev, upravljanje in 

vzdrževanje rezerve rescEU v skladu s 

členom 12; 

(j) vzpostavitev, upravljanje in 

vzdrževanje rezerve rescEU v skladu s 

členom 12, če: 

 (i) ocene tveganja potrjujejo potrebo po 

zmogljivostih rezerve rescEU; 

 (ii) se pri postopku ugotavljanja vrzeli iz 

člena 12 izkaže, da države članice teh 

zmogljivosti nimajo na voljo; 

 (iii) se pred začetkom dejavnosti pripravi 

ocena učinka rescEU; 

 (iv) je financiranje teh zmogljivosti 

stroškovno učinkovito.“ 

Or. en 

 

 


