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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog za spremembo obstoječega mehanizma Unije na 

področju civilne zaščite, katerega cilj je Uniji omogočiti, da svojim državljanom v Evropi in 

zunaj nje zagotavlja boljšo podporo v kriznih in izrednih razmerah, med drugim z okrepitvijo 

prizadevanj za preprečevanje nesreč. Opozarja, da je mehanizem Unije na področju civilne 

zaščite eden najbolj oprijemljivih izrazov temeljne vrednote solidarnosti EU.  

Poudarja, da je vlaganje v preprečevanje nesreč in pripravljenost nanje najboljša oblika 

zaščite, saj ima največji potencial za reševanje življenj in preprečevanje trpljenja ljudi, poleg 

tega pa lahko prepreči nastanek visokih stroškov obnove v primeru nesreče. Po izračunih 

Komisije bi z vsakim eurom, vloženim v pripravljenost na nesreče, prihranili do 7 EUR pri  

zagotavljanju pomoči. 

Pripravljavec mnenja je prepričan, da je že skrajni čas za prenovo sedanjega sistema. 

Pomanjkljivosti obstoječega prostovoljnega sistema so bile v odzivu Unije na številne 

nedavne nesreče močno izpostavljene, zlasti kar zadeva pomanjkanje razpoložljivih sredstev v 

sezonah gozdnih požarov v letih 2016 in 2017, ko se je bilo mogoče odzvati le na 10 od 17 

prošenj za pomoč pri gašenju gozdnih požarov, in še to pogosto z znatnimi zamudami, in ki so 

zahtevale več kot 100 življenj. Poleg tega so v številnih poročilih poudarjene obstoječe vrzeli 

v razpoložljivosti nekaterih kritičnih zmogljivosti za odzivanje, zlasti v zvezi z gasilskimi 

letali, zatočišči in po možnosti drugimi vrstami sredstev.  

Pripravljavec mnenja meni, da je najustreznejši in najučinkovitejši način premagovanja 

omejitev sedanjega okvira predlagana struktura z dvema dopolnjujočima se stebroma, ki na 

eni strani vključuje evropski nabor civilne zaščite s predhodno odrejenimi odzivnimi 

zmogljivostmi držav članic, na drugi strani pa tako imenovani rescEU, namenske rezervne 

zmogljivosti za odzivanje s poveljevanjem in nadzorom na ravni Unije kot zmogljivosti v 

skrajnem primeru. Z optimalnim združevanjem virov in ustvarjanjem ekonomije obsega bo 

okrepljeni mehanizem Unije na področju civilne zaščite prispeval tudi k znatnim prihrankom 

držav članic. 

Pripravljavec mnenja opozarja, da naj bi skupni stroški predloga Komisije za obdobje 2018–

2020 znašali 280 milijonov EUR, in sicer 256,9 milijona EUR v razdelku 3 „Varnost in 

državljanstvo“, 6,3 milijona EUR v razdelku 4 „Evropa v svetu“ in 16,9 milijona EUR v 

razdelku 5 „Upravni odhodki“. 54 % predlaganih operativnih odhodkov bi bilo dodeljenih za 

pripravljenost, vključno z nabavo ali zakupom sredstev rescEU, 37 % za odzivnost, 9 % pa za 

dejavnosti preprečevanja. Predlog vključuje tudi zaposlitev 100 dodatnih članov osebja v treh 

letih. Pripravljavec mnenja meni, da so ti predlogi sorazmerni z obsegom in namenom 

revizije.  

Pozdravlja predlog, da se za kritje večjega dela (88 %) potrebnih dodatnih virov uporabi 

instrument prilagodljivosti, vendar odločno zavrača predlog o prerazporeditvi finančnih 
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sredstev v višini 31,3 milijona EUR iz obstoječih programov v razdelkih 3 in 4. Kot je Odbor 

za proračun že večkrat poudaril, bi bilo treba pomembne nove predloge politike dopolniti z 

novimi viri. Poleg tega mnogo zadevnih programov, kot sta program za enakost, pravice in 

državljanstvo ter program za pravosodje, dosega odlično stopnjo izvajanja in so že več let 

nezadostno financirani. Pripravljavec mnenja zato predlaga, da se skupni znesek dodatnih 

potrebnih virov iz razdelkov 3 in 4 financira iz instrumenta prilagodljivosti, kot je opredeljeno 

v novi Prilogi I. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za proračun poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, 

da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. Poziva Komisijo, naj za financiranje 

novih prednostnih nalog politike, dodanih 

med izvajanjem večletnega finančnega 

okvira, ne uporablja prerazporeditev, saj 

bo to zagotovo negativno vplivalo na 

izvajanje drugih ključnih dejavnosti 

Unije. 

Obrazložitev 

Nove predloge politike bi bilo treba dopolniti z novimi viri. Pripravljavec mnenja odločno 

zavrača kakršno koli prerazporejanje na račun uspešnih, trajno nezadostno financiranih 

programov, kot sta program za pravice, enakost in državljanstvo ter program za pravosodje. 

 

Predlog spremembe  2 

Osnutek zakonodajne resolucije  

Odstavek 2 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2b. Poziva Komisijo, naj na podlagi 

sedanje prenove zagotovi zadostno 

financiranje mehanizma Unije na 

področju civilne zaščite v prihodnjem 

večletnem finančnem okviru s pričetkom 
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leta 2021. 

Obrazložitev 

Da bi nadgradili sedanjo revizijo mehanizma Unije na področju civilne zaščite, ki krepi 

politiko in financiranje, bo pomembno, da Komisija v okviru novih predlogov za prihodnji 

večletni finančni okvir predlaga ambiciozna finančna sredstva za mehanizem Unije na 

področju civilne zaščite po letu 2020. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Unija bi morala biti sposobna podpirati 

države članice, če so razpoložljive 

zmogljivosti nezadostne, da bi omogočale 

učinkovito odzivanje na nesreče, in sicer s 

prispevanjem k financiranju zakupnih ali 

najemnih pogodb za zagotavljanje hitrega 

dostopa do takih zmogljivosti ali s 

financiranjem njihovega nakupa. S tem bi 

se znatno povečala učinkovitost 

mehanizma Unije, z zagotavljanjem 

razpoložljivosti zmogljivosti v primerih, ko 

sicer ne bi bil zagotovljen učinkovit odziv 

na nesreče, zlasti za nesreče z 

daljnosežnimi posledicami, ki prizadenejo 

veliko število držav članic. Nabava 

zmogljivosti s strani Unije bi morala 

omogočati ekonomijo obsega in boljše 

usklajevanje pri odzivanju na nesreče. 

(7) Unija bi morala biti sposobna podpirati 

države članice, če so razpoložljive 

zmogljivosti nezadostne, da bi omogočale 

učinkovito odzivanje na nesreče, in sicer s 

prispevanjem k financiranju zakupnih ali 

najemnih pogodb za zagotavljanje hitrega 

dostopa do takih zmogljivosti ali s 

financiranjem njihovega nakupa. S tem bi 

se znatno povečala učinkovitost in 

uporabnost mehanizma Unije, z 

zagotavljanjem hitre razpoložljivosti 

zmogljivosti v primerih, ko sicer ne bi bil 

zagotovljen učinkovit odziv na nesreče, 

zlasti za nesreče z daljnosežnimi 

posledicami, ki prizadenejo veliko število 

držav članic. Nabava zmogljivosti s strani 

Unije bi morala omogočati ekonomijo 

obsega in boljše usklajevanje pri odzivanju 

na nesreče. Zagotoviti je treba najboljšo in 

pregledno uporabo finančnih virov. 

Obrazložitev 

Pri mobilizaciji zmogljivosti prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite je hitrost 

ključnega pomena, kot so pokazale tragične posledice pozne uporabe gasilskih letal v zadnjih 

sezonah gozdnih požarov v južni Evropi. Zagotavljanje sofinanciranja EU bi moralo vedno 

temeljiti na popolni preglednosti in odgovornosti. 
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Predlog spremembe  4 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Za vzpostavitev delovanja 

zmogljivosti rescEU bi morala biti dana na 

voljo dodatna finančna sredstva za 

financiranje ukrepov v okviru mehanizma 

Unije. 

(10) Za vzpostavitev delovanja 

zmogljivosti rescEU bi morala biti dana na 

voljo dodatna finančna sredstva za 

financiranje ukrepov v okviru mehanizma 

Unije, vendar ne na račun finančnih 

sredstev, dodeljenih drugim ključnim 

politikam Unije, na primer za spodbujanje 

pravic, enakosti in državljanstva, 

pravosodja ali človekovega razvoja po 

vsem svetu. 

Obrazložitev 

Pri mobilizaciji zmogljivosti prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite je hitrost 

ključnega pomena, kot so pokazale tragične posledice pozne uporabe gasilskih letal v zadnjih 

sezonah gozdnih požarov v južni Evropi. Zagotavljanje sofinanciranja EU bi moralo vedno 

temeljiti na popolni preglednosti in odgovornosti. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Za revidirani mehanizem Unije na 

področju civilne zaščite bi bilo treba 

zagotoviti ločena finančna in proračunska 

sredstva. Ker je treba preprečiti morebitne 

negativne učinke na financiranje 

obstoječih večletnih programov, bi bilo 

treba povečanje potreb po finančnih 

sredstvih za ciljno usmerjeno revizijo 

mehanizma Unije na področju civilne 

zaščite v letih 2018, 2019 in 2020 pokriti 

izključno iz vseh sredstev, ki so na voljo 

na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) 

št. 1311/20131a, zlasti z uporabo 

instrumenta prilagodljivosti. 

 ___________________ 
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 1a Uredba Sveta (EU, Euratom) 

št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 

2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, 

str. 884). 

Obrazložitev 

Nove predloge politike bi bilo treba dopolniti z novimi viri. Pripravljavec mnenja odločno 

zavrača kakršno koli prerazporejanje na račun uspešnih, trajno nezadostno financiranih 

programov, kot sta program za pravice, enakost in državljanstvo ter program za pravosodje. 

Namesto tega bi bilo treba vsa potrebna dodatna finančna sredstva mobilizirati z uporabo 

določb o prožnosti iz uredbe o večletnem finančnem okviru. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 12a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija vsaki dve leti obvesti Evropski 

parlament in Svet o operacijah in 

doseženem napredku v skladu s 

členoma 11 in 12.“; 

Komisija vsako leto obvesti Evropski 

parlament in Svet o operacijah in 

doseženem napredku v skladu s 

členoma 11 in 12.“; 

Obrazložitev 

Predlagamo, naj Evropski parlament in Svet vsako leto prejmeta posodobljene informacije o 

napredku krepitve mehanizma Unije na področju civilne zaščite, vključno z obveznimi 

informacijami o proračunskem in stroškovnem razvoju, s čimer bi zagotovili popoln 

parlamentarni nadzor procesa ter čim prej odkrili morebitne spremembe, ki bi imele 

posledice za proračun. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 12a – odstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Te informacije vključujejo pregled razvoja 

proračuna in stroškov s podrobno 

tehnično in finančno oceno, natančnimi 

podatki o zvišanju stroškov in 

spremembah pri potrebnih vrstah 

odzivnih zmogljivosti in morebitnih 

zahtevah glede kakovosti teh zmogljivosti 

ter razloge za to zvišanje ali spremembe. 

Obrazložitev 

Predlagamo, naj Evropski parlament in Svet vsako leto prejmeta posodobljene informacije o 

napredku krepitve mehanizma Unije na področju civilne zaščite, vključno z obveznimi 

informacijami o proračunskem in stroškovnem razvoju, s čimer bi zagotovili popoln 

parlamentarni nadzor procesa ter čim prej odkrili morebitne spremembe, ki bi imele 

posledice za proračun. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek – točka 12 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Odobritve, potrebne za financiranje 

mehanizma Unije, postopno odobrita 

Evropski parlament in Svet v okviru 

letnega proračunskega postopka, pri 

čemer ustrezno upoštevata vsa sredstva, ki 

so na voljo na podlagi Uredbe Sveta (EU, 

Euratom) št. 1311/2013*, s posebno 

možnostjo uporabe instrumenta 

prilagodljivosti, kot je opredeljeno v 

Prilogi I. 

 ____________________ 

 * Uredba Sveta (EU, Euratom) 

št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 

2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, 

str. 884). 
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Obrazložitev 

Nove predloge politike bi bilo treba dopolniti z novimi viri. Pripravljavec mnenja odločno 

zavrača kakršno koli prerazporejanje na račun uspešnih, trajno nezadostno financiranih 

programov, kot sta program za pravice, enakost in državljanstvo ter program za pravosodje. 

Namesto tega bi bilo treba vsa potrebna dodatna finančna sredstva mobilizirati z uporabo 

določb o prožnosti iz uredbe o večletnem finančnem okviru. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog sklepa 

Priloga I (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

  

Predlog spremembe 

PRILOGA I 

OKVIRNA DODATNA DODELJENA FINANČNA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2018–

2020 

  2018 2019 2020 SKUPAJ 

Skupaj dodatne 

odobritve iz 

razdelka 3* 

CA 19.157 115,2 122.497 256.854 

 PA 11 56,56 115.395 182.955 

Skupaj dodatne 

odobritve iz 

razdelka 4* 

CA 2 2 2.284 6.284 

 PA 0,8 1,8 2.014 4.614 

Skupaj dodatne 

odobritve iz 

razdelkov 3 in 4* 

CA 21.157 117,2 124.781 263.138 

 PA 11,8 58,36 117.409 187.569 

(zneski so v milijonih EUR) 

Celotni zneski se zagotovijo prek instrumenta prilagodljivosti. 

Obrazložitev 

Dodatna finančna sredstva, potrebna za financiranje sedanje revizije mehanizma Unije na 

področju civilne zaščite v obdobju 2018–2020, bi bilo treba natančneje opredeliti v samem 

sklepu, in sicer v samostojni in podrobni Prilogi I. Vsa potrebna dodatna finančna sredstva za 

financiranje revizije mehanizma Unije na področju civilne zaščite bi bilo treba mobilizirati z 
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uporabo določb o prožnosti iz uredbe o večletnem finančnem okviru. 
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