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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Po sprejetju Sklepa (EU) 2019/420 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2019, ki 
je bistveno spremenil Sklep št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite, 
je področje uporabe tega osnutka mnenja Odbora za razvoj omejeno. Namen mnenja je 
poudariti tri pomembne vidike mehanizma v naslednjem večletnem finančnem okviru 2021–
2027, ki so povezani z njegovo uporabo zunaj Unije in v humanitarnih krizah.

Prvič, v osnutku mnenja je poudarjena potreba po krepitvi zmogljivosti mehanizma na 
področju naravnih nesreč, povezanih s podnebjem, zlasti gozdnih požarov, kjer so države v 
razvoju še posebej ranljive.

Drugič, namen predloga je povečati finančno pomoč Unije za zmogljivosti, ki so predhodno 
odrejene evropskemu naboru civilne zaščite, kadar se uporablja za odziv na nesreče zunaj 
Unije. V skladu s stališčem Sveta in osnutkom poročila Odbora za okolje, javno zdravje in 
varnost hrane se predlaga, da bi do 75 % stroškov upravljanja zmogljivosti, vključno s 
prevozom, financirala Unija, kar je na ravni, ki se uporablja v Uniji.

Tretjič, uvaja se zahteva po posvetovanju s humanitarnimi akterji pred začetkom posega v 
nesreče, ki jih povzroči človek, ali zapletene izredne razmere.

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 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Ker podnebne spremembe vodijo v 
vse bolj pogoste, intenzivne in kompleksne 
naravne nesreče po vsem svetu, države v 
razvoju, zlasti najmanj razvite države in 
majhne otoške države v razvoju, pa so še 
posebej ranljive, saj so po eni strani 
njihove možnosti za prilagajanje 
posledicam podnebnih sprememb in 
njihovo blažitev ter odzivanje na nesreče, 
povezane s podnebjem, omejene, po drugi 
strani pa so zaradi svoje geografske lege 
izpostavljene poplavam, sušam in gozdnim 
požarom.
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Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Gozdni požari ogrožajo življenja, 
preživljanje in biotsko raznovrstnosti, 
povzročajo pa tudi velike količine emisij 
ogljika in zmanjšujejo sposobnost našega 
planeta za absorpcijo emisij, s čimer še 
dodatno zaostrujejo podnebne 
spremembe. Posebej zaskrbljujoče so 
razmere, v katerih požari uničijo primarni 
gozd, kot se je pred kratkim zgodilo v 
nekaterih ekvatorialnih regijah.  Vse 
pogostejše nesreče, povezane s 
podnebjem, tudi gozdni požari, zahtevajo 
okrepitev delovanja mehanizma Unije na 
področju civilne zaščite zunaj Unije.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 16 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1) 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, 

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, 
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Unija pa pri tem spoštuje njegovo vodilno 
vlogo. Komisija v primeru nesreč, ki jih 
povzroči človek ali ki so kompleksne, 
zagotovi skladnost z Evropskim soglasjem 
o humanitarni pomoči(*) in spoštovanje 
humanitarnih načel.

Unija pa pri tem spoštuje njegovo vodilno 
vlogo. Komisija se v primeru nesreč, ki jih 
povzroči človek ali ki so kompleksne, pred 
posegom posvetuje s humanitarnimi 
akterji in zagotovi skladnost z Evropskim 
soglasjem o humanitarni pomoči(*) in 
spoštovanje humanitarnih načel.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 23 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2a) v členu 23 se odstavek 2 nadomesti 
z naslednjim:

2. Znesek finančne pomoči Unije za 
zmogljivosti, predhodno odrejene 
evropskemu naboru civilne zaščite, v 
primeru nesreče ali grožnje nesreče v Uniji 
ali sodelujoči državi ne presega 75 % 
stroškov uporabe zmogljivosti, vključno s 
prevozom.

2. Znesek finančne pomoči Unije za 
zmogljivosti, predhodno odrejene 
evropskemu naboru civilne zaščite, v 
primeru nesreče ali grožnje nesreče v Uniji 
ali zunaj nje ne presega 75 % stroškov 
uporabe zmogljivosti, vključno s 
prevozom.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) v členu 23 se črta odstavek 3.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe 5 je potreben, da bi preprečili neskladnost zaradi morebitnega sprejetja 
predloga spremembe 4 v zvezi s finančno pomočjo za zmogljivosti, ki so predhodno odrejene 
evropskemu naboru civilne zaščite v primeru nesreče zunaj Unije.


