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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Evropa in svet se spoprijemata z vedno več nesrečami z velikim človeškim davkom in 

materialnimi stroški. Zaradi podnebnih sprememb se povečujeta tudi pogostnost in 

intenzivnost nesreč, povezanih z vremenom, zlasti poplav in gozdnih požarov. Namen 

mehanizma Unije na področju civilne zaščite (v nadaljevanju: mehanizem)1 je podpirati, 

dopolnjevati in olajšati usklajevanje ukrepov držav članic s ciljem izboljšanja preprečevanja 

nesreč, pripravljenosti in odziva nanje. Mehanizem se lahko aktivira kot odziv na nesreče, ki 

se zgodijo v Uniji in zunaj nje (te zadnje dosegajo več kot polovico vsek primerov uporabe 

mehanizma). Kot odziv na nesreče zunaj Unije se mehanizem pogosto aktivira vzporedno z 

zagotavljanjem humanitarne pomoči s strani EU. 

Namen predloga Komisije2 o spremembi tega sklepa, ki ga trenutno obravnavata Evropski 

parlament in Svet, je: 1) okrepiti zmogljivosti EU in držav članic za odziv na nesreče z 

oblikovanjem namenske rezerve sredstev na ravni EU (rescEU), ki se bo uporabljala po 

odločitvi Komisije, in tudi z iskanjem učinkovitejšega načina prispevanja držav članic v 

evropski nabor civilne zaščite; 2) okrepiti osredotočenost na ukrepe za preprečevanje in 

usklajenost z drugimi ključnimi politikami EU ter 3) spodbujati enostavnejše in učinkovite 

upravne postopke pri delovanju mehanizma. 

Pripravljavka mnenja v tem mnenju odbora DEVE, namenjenem odboru ENVI, podpira 

krepitev zmogljivosti EU in držav članic za odziv na nesreče, hkrati pa poudarja, da je treba v 

celoti spoštovati načelo subsidiarnosti. V skladu s tem si prizadeva za uvedbo niza sprememb 

predloga Komisije in sedanjega sklepa, med drugim na podlagi ugotovitev iz nedavnih 

evalvacij3.  

Cilji najpomembnejših sprememb so: 

 okrepiti razsežnost mednarodnega sodelovanja mehanizma, tudi z razširitvijo 

zmogljivosti za usposabljanje in izmenjavo znanja. To bi moralo nadalje podpreti 

mednarodne obveznosti za zmanjšanje tveganja nesreč (in sicer Sendajski okvir za 

zmanjšanje tveganja naravnih nesreč za obdobje 2015–2030). 

 poudariti, da je potrebna jasna opredelitev področja delovanja mehanizma v izrednih 

razmerah, ki jih povzroči človek ali ki so kompleksne, v skladu z evropskim soglasjem 

o humanitarni pomoči. Poudarja, da bi morale te dejavnosti, pa tudi instrumenti za 

njihovo financiranje, ostati popolnoma diferencirani, tudi če si prizadevamo za 

sinergije in dopolnjevanje med instrumenti. 

 zagotoviti, da zmogljivosti na ravni EU (rescEU) dopolnjujejo in ne nadomeščajo 

razvoja zmogljivosti za civilno zaščito na nacionalni ravni, z ohranjanjem 

                                                 
1 Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 

o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite 
2 Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na 

področju civilne zaščite 2017/0309(COD) 
3 „Interim Evaluation of the Union Civil Protection Mechanism, 2014-2016“ (Vmesna evalvacija mehanizma 

Unije na področju civilne zaščite za obdobje 2014–2016) (končno poročilo), avgust 2017. 

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o vmesni evalvaciji mehanizma Unije na področju civilne 

zaščite za obdobje 2014–2016 {SWD(2017) 287 final} 

Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča 33/2017 z naslovom Mehanizem Unije na področju civilne 

zaščite: usklajevanje odzivanja na nesreče izven EU je bilo v glavnem uspešno. 
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sofinanciranja stroškov prevoza za sredstva, ki ne spadajo v evropski nabor civilne 

zaščite. 

PREDLOGI SPREMEMB 

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

da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Za okrepitev učinkovitosti in 

uspešnosti usposabljanja in vaj ter 

izboljšanje sodelovanja med nacionalnimi 

organi in službami za civilno zaščito držav 

članic je treba vzpostaviti mrežo znanja 

Unije na področju civilne zaščite, ki bo 

temeljila na obstoječih strukturah. 

(9) Za okrepitev učinkovitosti in 

uspešnosti usposabljanja in vaj ter 

izboljšanje sodelovanja med nacionalnimi 

organi in službami za civilno zaščito držav 

članic je treba vzpostaviti mrežo znanja 

Unije na področju civilne zaščite, ki bo 

temeljila na obstoječih strukturah. Ta 

mreža bi morala spodbujati in krepiti 

odnose z mednarodnimi organizacijami in 

tretjimi državami, da bi povečali 

sodelovanje pri zmanjšanju tveganja 

nesreč, in prispevati k obveznostim v 

okviru Sendajskega okvira za zmanjšanje 

tveganja naravnih nesreč za obdobje 

2015–2030. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Za povečanje uporabe obstoječih 

instrumentov financiranja in podpiranje 

držav članic pri zagotavljanju pomoči, 

zlasti pri odzivanju na nesreče zunaj Unije, 

bi bilo treba predvideti odstopanje od 

člena 129(1) Uredbe (EU, Euratom) 

št. 966/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta14 za primere, ko se finančna sredstva 

dodelijo v skladu s členi 21, 22 in 23 

(12) Za povečanje uporabe obstoječih 

instrumentov financiranja in podpiranje 

držav članic pri zagotavljanju pomoči, 

zlasti pri odzivanju na nesreče zunaj Unije, 

bi bilo treba predvideti odstopanje od 

člena 129(1) Uredbe (EU, Euratom) 

št. 966/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta14 za primere, ko se finančna sredstva 

dodelijo v skladu s členi 21, 22 in 23 
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Sklepa št. 1313/2013/EU. Sklepa št. 1313/2013/EU. Ne glede na to 

odstopanje bi moralo ostati financiranje 

zlasti dejavnosti civilne zaščite in 

humanitarne pomoči jasno ločeno v vseh 

prihodnjih strukturah Unije za 

financiranje in biti povsem usklajeno z 

različnimi cilji in pravnimi zahtevami te 

strukture.  

__________________ __________________ 

14 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se 

uporabljajo za splošni proračun Unije, in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 

št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, 

str. 1). 

14 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se 

uporabljajo za splošni proračun Unije, in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 

št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, 

str. 1). 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Pomembno je zagotoviti, da države 

članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za 

učinkovito preprečevanje naravnih nesreč 

in nesreč, ki jih povzroči človek, ter 

blažitev njihovih posledic. Z določbami bi 

bilo treba okrepiti povezave med ukrepi na 

področju preprečevanja, pripravljenosti in 

odzivanja v okviru mehanizma Unije. 

Zagotoviti bi bilo treba tudi skladnost z 

drugo ustrezno zakonodajo Unije o 

preprečevanju in obvladovanju tveganja 

nesreč, tudi za čezmejne preventivne 

ukrepe in odzivanje na nevarnosti, kot so 

resne čezmejne nevarnosti za zdravje15. 

Poleg tega bi bilo treba skladnost 

zagotoviti tudi z mednarodnimi zavezami, 

kot so Sendajski okvir za zmanjšanje 

tveganja nesreč 2015–2030, Pariški 

sporazum in agenda za trajnostni razvoj do 

leta 2030.  

(13) Pomembno je zagotoviti, da države 

članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za 

učinkovito preprečevanje naravnih nesreč 

in nesreč, ki jih povzroči človek, ter 

blažitev njihovih posledic. Z določbami bi 

bilo treba okrepiti povezave med ukrepi na 

področju preprečevanja, pripravljenosti in 

odzivanja v okviru mehanizma Unije. 

Zagotoviti bi bilo treba tudi skladnost z 

drugo ustrezno zakonodajo Unije o 

preprečevanju in obvladovanju tveganja 

nesreč, tudi za čezmejne preventivne 

ukrepe in odzivanje na nevarnosti, kot so 

resne čezmejne nevarnosti za zdravje15. 

Poleg tega bi morali biti vsi ukrepi 

usklajeni z mednarodnimi zavezami, kot 

so Sendajski okvir za zmanjšanje tveganja 

nesreč 2015–2030, Pariški sporazum in 

agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, 

ter dejavno prispevati k njihovemu 

izpolnjevanju.  

__________________ __________________ 
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15 Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 

o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje 

in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES 

(UL L 293, 5.11.2013, str. 1). 

15 Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 

o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje 

in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES 

(UL L 293, 5.11.2013, str. 1). 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo) 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (3a) v členu 5 se odstavek 2 nadomesti z 

naslednjim: 

2. Komisija lahko na zahtevo države 

članice, tretje države ali Združenih narodov 

ali njihovih agencij na teren pošlje 

strokovno ekipo, ki svetuje o preventivnih 

ukrepih. 

„2. Komisija lahko na zahtevo države 

članice, tretje države ali Združenih narodov 

ali njihovih agencij ali na lastno pobudo 

po pridobitvi soglasja zadevnih 

deležnikov, tudi pošlje na teren strokovno 

ekipo, ki svetuje o preventivnih ukrepih.“ 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je omogočiti dejavnejšo vlogo Komisije pri uporabi strokovnih 

misij za preprečevanje, tudi v tretjih državah, saj to lahko poveča njihovo prepoznavnost in 

dostopnost. Kot je bilo poudarjeno v vmesni oceni, lahko te misije skupaj z drugimi 

instrumenti pripomorejo k povečanju mednarodnega sodelovanja na področju civilne zaščite 

in izboljšanju usklajenosti s Sendajskim okvirom. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 12 – odstavek 2 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) zemeljsko gašenje gozdnih 

požarov; 
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Predlog spremembe  6 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 12 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Na Komisijo se na podlagi 

ugotovljenih tveganj in ob upoštevanju 

pristopa, ki predvideva številne nevarnosti, 

prenese pooblastilo, da v skladu s 

členom 30 sprejema delegirane akte za 

opredelitev vrst odzivnih zmogljivosti, ki 

so potrebne poleg tistih, opredeljenih v 

odstavku 2 tega člena, in ustrezno 

spremembo sestave rezerve rescEU. 

Zagotovi se skladnost z drugimi politikami 

Unije. 

4. Na Komisijo se na podlagi 

ugotovljenih tveganj ob upoštevanju 

pristopa, ki predvideva številne nevarnosti, 

ter izkušenj držav članic na področju 

civilne zaščite po posvetovanju z 

zadevnimi regijami, izpostavljenimi 

krizam, prenese pooblastilo, da v skladu s 

členom 30 sprejema delegirane akte za 

opredelitev vrst odzivnih zmogljivosti, ki 

so potrebne poleg tistih, opredeljenih v 

odstavku 2 tega člena, in ustrezno 

spremembo sestave rezerve rescEU. 

Zagotovi se skladnost z drugimi politikami 

Unije. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 12 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Zmogljivosti rezerve rescEU so na 

voljo za odzivne operacije v okviru 

mehanizma Unije na podlagi prošnje za 

pomoč prek ERCC. Odločitev o uporabi 

zmogljivosti sprejme Komisija, pri čemer 

zmogljivosti rezerve rescEU ostanejo pod 

njenim vodstvom in poveljstvom. 

7. Zmogljivosti rezerve rescEU so na 

voljo za odzivne operacije v okviru 

mehanizma Unije na podlagi prošnje za 

pomoč prek ERCC. Odločitev o uporabi 

zmogljivosti sprejme Komisija, pri čemer 

obdrži pristojnost za uporabo zmogljivosti 

rezerve rescEU. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo) 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 13 – odstavek 3 
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Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (9a) v členu 13 se odstavek 3 nadomesti 

z naslednjim: 

3. Komisija lahko na zahtevo države 

članice, tretje države ali Združenih narodov 

ali njihovih agencij na teren pošlje 

strokovno ekipo in tako svetuje o ukrepih 

na področju pripravljenosti. 

„3. Komisija lahko na zahtevo države 

članice, tretje države ali Združenih narodov 

ali njihovih agencij ali na lastno pobudo 

po pridobitvi soglasja zadevnih 

deležnikov, tudi pošlje na teren strokovno 

ekipo in tako svetuje o ukrepih na področju 

pripravljenosti.“ 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je omogočiti dejavnejšo vlogo Komisije pri uporabi strokovnih 

misij za pripravljenost, tudi v tretjih državah, saj to lahko poveča njihovo prepoznavnost in 

dostopnost. Kot je bilo poudarjeno v vmesni oceni, lahko te misije skupaj z drugimi 

instrumenti pripomorejo k povečanju mednarodnega sodelovanja na področju civilne zaščite 

in izboljšanju usklajenosti s Sendajskim okvirom. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 b (novo) 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 13 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9b) v členu 13 se vstavi naslednji 

odstavek: 

 „3a. Komisija poveča zmogljivosti za 

usposabljanje in izmenjavo znanja in 

izkušenj med mrežo znanja Unije na 

področju civilne zaščite in mednarodnimi 

organizacijami ter tretjimi državami, da bi 

tako prispevala k izpolnjevanju 

mednarodnih obveznosti glede zmanjšanja 

tveganja nesreč, zlasti tistih iz 

Sendajskega okvira.“ 

Obrazložitev 

Namen tega dodatnega odstavka je spodbuditi izmenjavo znanja in izkušenj, vključno s 

potencialom za širitev zmogljivosti za usposabljanje na tretje države (kot je navedeno v 
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vmesni oceni) za izboljšanje prihodnjih odzivnih operacij in skladnosti s Sendajskim okvirom. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 a (novo) 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (11a) v členu 16 se odstavek 2 nadomesti 

z naslednjim: 

2. Intervencije na podlagi tega člena 

se lahko izvedejo bodisi kot samostojne 

intervencije pomoči bodisi kot prispevek k 

intervenciji, ki jo vodi mednarodna 

organizacija. Usklajevanje Unije je v celoti 

del splošnega usklajevanja, za katerega 

skrbi Urad Združenih narodov za 

usklajevanje humanitarnih dejavnosti, 

Unija pa pri tem spoštuje njegovo vodilno 

vlogo. 

„2. Intervencije na podlagi tega člena 

se lahko izvedejo bodisi kot samostojne 

intervencije pomoči bodisi kot prispevek k 

intervenciji, ki jo vodi mednarodna 

organizacija. Usklajevanje Unije je v celoti 

del splošnega usklajevanja, za katerega 

skrbi Urad Združenih narodov za 

usklajevanje humanitarnih dejavnosti, 

Unija pa pri tem spoštuje njegovo vodilno 

vlogo. Komisija v primeru nesreč, ki jih 

povzroči človek ali ki so kompleksne, po 

posvetovanju z akterji na področju 

humanitarne pomoči jasno opredeli obseg 

intervencije in njeno razmerje z 

udeleženimi stranmi v širšem 

humanitarnem odzivu ter zagotovi 

skladnost z evropskim neodvisnim 

instrumentom za humanitarno pomoč in 

spoštovanjem humanitarnih načel.“ 

Obrazložitev 

V vmesni oceni mehanizma na področju civilne zaščite je ugotovljeno, da je ob spreminjajočih 

se značilnostih odzivnih operacij nejasna opredelitev intervencij civilne zaščite v operacijah 

humanitarnega odziva vplivala na sposobnost mehanizma, da bi dosegel zastavljene cilje. 

Namen tega predloga sprememb sedanjega sklepa je pojasniti področje delovanja intervencij 

civilne zaščite v nesrečah, ki jih povzroči človek in ob kompleksnih izrednih razmerah, v 

katerih potekajo tudi operacije humanitarne pomoči. 
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Predlog spremembe  11 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka b 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 23 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Za sredstva, ki niso namenjena 

evropskemu naboru civilne zaščite, znesek 

finančne pomoči Unije za sredstva za 

prevoz ne presega 55 % skupnih 

upravičenih stroškov. Za upravičenost do 

tega financiranja države članice 

oblikujejo register vseh sredstev civilne 

zaščite, ki jih imajo na razpolago za odziv 

na nesreče poleg tistih, ki so namenjena 

evropskemu naboru civilne zaščite. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 26 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Prizadevati si je treba za sinergije 

in komplementarnost z drugimi instrumenti 

Unije, kot so tisti, ki podpirajo kohezijo, 

razvoj podeželja, raziskave, zdravje ter 

migracijske in varnostne politike. Komisija 

v primeru odziva na humanitarne krize v 

tretjih državah zagotavlja 

komplementarnost in skladnost dejavnosti, 

ki se financirajo na podlagi tega sklepa, in 

dejavnosti, ki se financirajo v okviru 

Uredbe (ES) št. 1257/96.“; 

2. Prizadevati si je treba za sinergije 

in komplementarnost z drugimi instrumenti 

Unije, kot so tisti, ki podpirajo kohezijo, 

razvoj podeželja, raziskave, zdravje ter 

migracijske in varnostne politike. Komisija 

v primeru odziva na humanitarne krize v 

tretjih državah zagotavlja 

komplementarnost in skladnost dejavnosti, 

ki se financirajo na podlagi tega sklepa, in 

dejavnosti, ki se financirajo v okviru 

Uredbe (ES) št. 1257/96, ob hkratnem 

upoštevanju posebne in neodvisne narave 

ukrepov in njihovega financiranja ter 

zagotovitvi, da so v skladu z evropskim 

soglasjem o humanitarni pomoči. 

Obrazložitev 

Glede na predlog Komisije za člen 26(1), ki omogoča financiranje ukrepov civilne zaščite iz 
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različnih virov, je namen predloga spremembe jasno razlikovati med operacijami 

humanitarne pomoči in civilne zaščite ter njihovim financiranjem. 
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