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Predlog spremembe 23
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)

Osnutek zakonodajne resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 28. novembra 2019 o izrednih 
podnebnih in okoljskih razmerah,

Or. en

Predlog spremembe 24
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)

Osnutek zakonodajne resolucije
Navedba sklicevanja 6 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Sendajskega 
okvira za zmanjšanje tveganja nesreč za 
obdobje 2015–2030,

Or. en

Predlog spremembe 25
Nicolae Ştefănuță

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Namen predloga Komisije za sklep 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU je 
okrepiti skupno zmogljivost za pripravo in 
odzivanje na nesreče s spodbujanjem 
možnosti, ki jih ponuja evropski nabor 
civilne zaščite. To vključuje vzpostavitev 
rezerve zmogljivosti civilne zaščite za 
uporabo v operacijah Unije (v nadaljnjem 

(2) Namen predloga Komisije za sklep 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU je 
okrepiti skupno zmogljivost za pripravo in 
odzivanje na nesreče s spodbujanjem 
možnosti, ki jih ponuja evropski nabor 
civilne zaščite. To vključuje vzpostavitev 
rezerve zmogljivosti civilne zaščite za 
uporabo v operacijah Unije (v nadaljnjem 
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besedilu: rezerva rescEU) in okrepitev 
ukrepov, ki se uporabljajo na področju 
preprečevanja.

besedilu: rescEU) in okrepitev ukrepov, ki 
se uporabljajo na področju preprečevanja 
naravnih nesreč, nesreč, ki jih povzroči 
človek, in humanitarnih kriz ter 
pripravljenosti in odziva nanje.

Or. en

Predlog spremembe 26
Nuno Melo

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V Evropi vsako leto pustošijo 
gozdni požari, ki uničujejo na tisoče 
hektarjev gozdov in terjajo smrtne žrtve. 
Leta 2017 je bil mehanizem za nujno 
pomoč pri gozdnih požarih v Evropi 
aktiviran 18-krat. Pomoč pri gašenju 
gozdnih požarov so prek mehanizma 
prejele Portugalska, Italija, Črna gora, 
Francija in Albanija. Mehanizem je bil 
aktiviran tudi na prošnjo čilske vlade. 
Evropska unija pomaga Čilu pri gašenju 
enega najhujših gozdnih požarov v 
zgodovini te države prek pomoči, ki jo 
nudijo Portugalska, Španija in Francija 
ter skupina EU za civilno zaščito, ki jo 
sestavlja devet strokovnjakov. Leta 2019 je 
bil mehanizem za nujno pomoč pri 
gozdnih požarih v Evropi aktiviran 
petkrat. Dvakrat je za pomoč zaprosila 
Švedska, po enkrat pa Portugalska, Grčija 
in Latvija. Skupaj je EU pri tem uporabila 
5 letal, 6 helikopterjev, več kot 400 
gasilcev in članov ekip ter 69 vozil.

Or. pt

Predlog spremembe 27
Nuno Melo



AM\1197520SL.docx 5/21 PE646.937v01-00

SL

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Poudarja, da je treba 
preprečevanje in pripravljenost v 
sodelujočih državah izboljšati tudi s 
pobudo za izboljšanje raziskav na 
področju preprečevanja nesreč in 
pripravami nanje ter z izboljšanjem 
kakovosti informacij, ki so na voljo o 
nesrečah, ter njihove dostopnosti.

Or. pt

Predlog spremembe 28
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Varnost vodnih virov je bistvenega 
pomena za odpornost proti podnebnim 
spremembam. Države članice bi morale 
popisati obstoječe vodne vire, da bi 
omogočile prilagajanje podnebnim 
spremembam in povečale odpornost 
prebivalstva na grožnje, povezane s 
podnebjem, kot so suše, požari ali poplave.

Or. en

Predlog spremembe 29
Marco Dreosto

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Unija in njene države članice 
morajo biti v stanju pomagati, kadar je 
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treba v primeru naravnih nesreč ali 
nesreč, ki jih povzroči človek, zaščititi 
človeška življenja in naravne vire.

Or. it

Predlog spremembe 30
Sara Cerdas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za vzpostavitev, razporeditev in 
upravljanje zmogljivosti rezerve rescEU so 
potrebna ustrezna finančna sredstva.

(4) Za vzpostavitev, razporeditev in 
upravljanje zmogljivosti rezerve rescEU so 
potrebna ustrezna finančna sredstva. S 
sklicevanjem na člen 349 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in zaradi 
ozemeljske omejenosti najbolj oddaljenih 
regij EU je treba nameniti večjo pozornost 
obsegu finančnih sredstev rescEU, 
namenjenih tem regijam, da bi jim 
pomagali pri nakupu opreme.

Or. pt

Predlog spremembe 31
Nuno Melo

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Vzpostavitev posebnih rezervnih 
zmogljivosti za odzivanje pomeni, da je v 
državah članicah ves čas v pripravljenosti 
določeno število ekip za nujno pomoč in 
strokovnjakov ter na voljo oprema za 
misije EU na področju civilne zaščite. Te 
ekipe morajo izpolnjevati zahtevna merila 
glede kakovosti in zanesljivosti, ki 
omogočajo interoperabilnost. 
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Predlog spremembe 32
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Unija bi morala imeti možnost, da 
okrepi svoje zmogljivosti odzivanja na 
grožnje, povezane z vse bolj pogostimi 
izrednimi vremenskimi pojavi, ki jih v 
svojem poročilu Evropsko okolje – stanje 
in napovedi 2020 (SOER 2020) 
napoveduje Evropska agencija za okolje. 
Bistveno je, da se finančna sredstva 
porabijo na optimalen in pregleden način.

Or. en

Predlog spremembe 33
Nuno Melo

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Finančna sredstva iz člena 19 
Sklepa št. 1313/2013/EU je treba 
posodobiti in nadomestiti z novimi podatki 
iz predloga Komisije za večletni finančni 
okvir za obdobje 2021–202711.

(6) Da bi omogočili nadaljnje 
financiranje mehanizma Unije na 
področju civilne zaščite v obdobju, ki ga 
pokriva naslednji večletni finančni okvir, 
se finančna sredstva iz člena 19 Sklepa št. 
1313/2013/EU posodobijo in nadomestijo 
z novimi podatki iz predloga Komisije za 
večletni finančni okvir za obdobje 2021–
202711.

_________________ _________________
11COM(2018) 321 final. 11COM(2018) 321 final.

Or. pt
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Predlog spremembe 34
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Za večjo prožnost in optimalno 
izvrševanje proračuna bi morala ta 
direktiva kot metodo za izvrševanje 
proračuna določiti posredno upravljanje, 
kjer je to upravičeno glede na naravo in 
vsebino zadevnega ukrepa. 

Or. en

Predlog spremembe 35
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Nicolae Ştefănuță

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Unija bi morala biti sposobna 
podpirati države članice s 
sofinanciranjem razvoja zmogljivosti 
rescEU, vključno z njihovim najemom, 
zakupom ali nakupom. S tem bi znatno 
povečali učinkovitost mehanizma Unije, 
saj bi zagotovili razpoložljivost 
zmogljivosti v primerih, v katerih sicer ne 
bi bil zagotovljen učinkovit odziv na 
nesreče, zlasti v primerih nesreč z 
daljnosežnimi posledicami, ki bi prizadele 
veliko število držav članic. Skupna nabava 
zmogljivosti bi morala omogočati 
ekonomijo obsega in boljše usklajevanje 
pri odzivanju na nesreče. Pri organizaciji 
in izvedbi skupnega postopka javnega 
naročanja v korist držav članic Komisija 
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sama nima pravnega lastništva nad 
zmogljivostmi, ki so predmet naročila. 

Or. en

Predlog spremembe 36
Nuno Melo

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Mehanizem Unije na področju 
civilne zaščite temelji na spodbujanju 
solidarnosti med državami članicami. V 
primeru nepredvidljivih nesreč, ki so 
povezane s podnebnimi spremembami, 
mehanizem določa upravljanje sredstev za 
reševanje operativnih izzivov in zahtev. 
Zato bodo morale biti nove posebne 
rezervne zmogljivosti za odzivanje 
decentralizirane, njihovi operativni sedeži 
pa v različnih državah članicah – odvisno 
od njihovih potreb in nesreč, ki so jim 
najbolj izpostavljene. Z drugimi besedami 
bi morale imeti države članice, ki imajo 
zaradi podnebnih sprememb največ težav 
in kjer so nesreče vse pogostejše in hujše, 
prednost, ko se bo odločalo o tem, kje 
bodo rezervne zmogljivosti nameščene, da 
bi zagotovili učinkovitejši in hitrejši odziv.

Or. pt

Predlog spremembe 37
Nicolae Ştefănuță

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Države članice bi morale za 
obravnavanje žrtev množičnih opeklin 
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okrepiti skupno rezervo virov, ki je 
organizirana v okviru evropske 
zdravstvene enote.

Or. en

Predlog spremembe 38
Pietro Fiocchi

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) V členu 3(1) se vstavi naslednja 
točka:
„(da) optimizacija dejavnosti na stopnji 
pripravljenosti, na predopozorilni in 
opozorilni stopnji ter na stopnji izrednih 
razmer v skladu z najboljšimi praksami za 
obvladovanje tveganja;“

Or. en

Predlog spremembe 39
Pietro Fiocchi

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 4 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 4 se vstavi naslednja 
točka:
„10a. „odpornost“ pomeni sklop 
sredstev, orodij in virov, ki jih sistemi, 
skupnosti in posamezniki uporabijo pri 
odzivu na katastrofe, da bi v prihodnosti 
zagotovili vzdržno socialnoekonomsko 
rast;“
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Or. en

Predlog spremembe 40
Nicolae Ştefănuță

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 4 – odstavek 1 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) V členu 4 se doda naslednji odstavek:
„10a. „službe, ki se prve odzovejo“ 
pomeni strokovnjake, ki prvi pridejo na 
območje nesreče, da bi nudili storitve prve 
pomoči pri operacijah za odzivanje in 
obnovitev, in med drugim zajema osebje 
za obvladovanje izrednih razmer, osebje s 
področja javnega zdravstva in javne 
varnosti, gasilce in javne delavce;“

Or. en

Predlog spremembe 41
Nicolae Ştefănuță

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 9 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 9 se doda naslednji 
odstavek:
„10a. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da bi zagotovile ustrezno 
opremljenost in pripravljenost za 
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odzivanje na kakršne koli nesreče iz člena 
1. Ti ukrepi zajemajo zaščito pred 
biološkimi grožnjami z imunizacijo.“

Or. en

Obrazložitev

Če osebje, ki se prvo odzove, ni zaščiteno, lahko postane žrtev nesreč in/ali napadov, s tem pa 
je ogrožena njihova zmožnost, da ustrezno obravnavajo ostale žrtve.

Predlog spremembe 42
Radan Kanev

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1) V členu 11 se prvi pododstavek 
odstavka 2 nadomesti z naslednjim:

Komisija na podlagi ugotovljenih tveganj, 
celotnih zmogljivosti in vrzeli z 
izvedbenimi akti v skladu s postopkom 
pregleda iz točke (f) člena 32(1) opredeli 
vrste in število ključnih odzivnih 
zmogljivosti, ki so potrebne za evropski 
nabor civilne zaščite (v nadaljnjem 
besedilu: ciljne zmogljivosti).

Komisija na podlagi ugotovljenih tveganj, 
celotnih zmogljivosti in vrzeli z 
izvedbenimi akti v skladu s postopkom 
pregleda iz točke (f) člena 32(1) opredeli 
vrste in število ključnih odzivnih 
zmogljivosti, ki so potrebne za evropski 
nabor civilne zaščite (v nadaljnjem 
besedilu: ciljne zmogljivosti), pri čemer 
upošteva obstoječe zmogljivosti 
humanitarnih akterjev, predvsem na 
strokovnih področjih, kot je nujna 
zdravstvena pomoč;“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Predlog spremembe 43
Nicolae Ştefănuță

Predlog sklepa
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Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 b (novo)
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) V členu 12 se vstavi naslednji 
odstavek:
„2a. Komisija s strokovno pomočjo 
Evropske agencije za zdravila v okviru 
rescEU vzpostavi strateške zaloge 
Evropske unije.“

Or. en

Predlog spremembe 44
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Nicolae Ştefănuță

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 c (novo)
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1c) V členu 12(3) se pododstavek 1 
nadomesti z naslednjim:

Države članice kupijo, najamejo ali 
zakupijo zmogljivosti rescEU. V ta namen 
lahko Komisija državam članicam dodeli 
neposredna nepovratna sredstva brez 
razpisa za zbiranje predlogov. Kadar 
Komisija naroči zmogljivosti rescEU v 
imenu držav članic, se uporablja skupni 
postopek za oddajo javnega naročila. 
Finančna pomoč Unije se dodeljuje v 
skladu s finančnimi pravili Unije.

„Države članice kupijo, najamejo ali 
zakupijo zmogljivosti rescEU. V ta namen 
lahko Komisija državam članicam dodeli 
neposredna nepovratna sredstva brez 
razpisa za zbiranje predlogov. Finančna 
pomoč Unije se dodeljuje v skladu s 
finančnimi pravili Unije. Glede na pravico 
Komisije do odločanja o uporabi in 
odpoklicu zmogljivosti rescEU v skladu z 
odstavkom 6 se po analogiji uporabljajo 
določbe o skupnih postopkih javnega 
naročanja iz člena 165 Uredbe (EU, 
Euratom) 2018/1046.“

Or. en

Predlog spremembe 45
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Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Nicolae Ştefănuță

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 d (novo)
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1d) V členu 12(3) se za pododstavkom 
1 vstavi novi pododstavek:
„Pri uporabi skupnega postopka javnega 
naročanja Komisija ni dolžna sama 
kupiti, najeti ali zakupiti zmogljivosti, ki 
so predmet naročila.“

Or. en

Predlog spremembe 46
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Nicolae Ştefănuță

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 e (novo)
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1e) V členu 12(3) se pododstavek 2 
nadomesti z naslednjim:

Zmogljivosti rescEU gostijo tiste države 
članice, ki te zmogljivosti kupijo, najamejo 
ali zakupijo. V primeru skupnih javnih 
naročil gosti zmogljivosti rescEU tista 
država članica, v imenu katere so te 
zmogljivosti naročene.

„Zmogljivosti rescEU gostijo tiste države 
članice, ki te zmogljivosti kupijo, najamejo 
ali zakupijo. Če se uporabi skupno javno 
naročilo, gosti zmogljivosti rescEU tista 
država članica, v korist katere so te 
zmogljivosti naročene.“

Or. en

Predlog spremembe 47
Nicolae Ştefănuță

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 f (novo)
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Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 13 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1f) V členu 13(1) se doda točka (fa):
„(fa) vzpostavi zmogljivosti posebnega 
strokovnega znanja na področju odziva, ki 
ga je mogoče uporabiti v primeru nesreč, 
ki prizadenejo kulturno dediščino.“

Or. en

Obrazložitev

V primeru nesreč je treba več pozornosti nameniti zaščiti kulturne dediščine. Območja in 
spomeniki kulturne dediščine zahtevajo posebno obravnavo, v nasprotnem primeru obstaja 
tveganje, da bi s posredovanjem v izrednih razmerah povzročili več škode kot koristi. Omrežje 
bi moralo zagotoviti, da bodo pri usposabljanju in dejavnostih na področju pripravljenosti 
sodelovali strokovnjaki za dediščino. 

Predlog spremembe 48
Nicolae Ştefănuță

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 g (novo)
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1g) Vstavi se člen 13a:
„Člen 13a
Strateške zaloge Evropske unije
1. Mehanizem Unije na področju 
civilne zaščite pripravi popis strateških 
zalog glavnih zdravstvenih protiukrepov, 
laboratorijske opreme in drugih 
zmogljivosti ter redno prikazuje 
razpoložljivost teh zalog v Uniji, da bi 
izboljšali dostop do njih in hitro napotitev 
v primeru kemičnih, bioloških, 
radioloških ali jedrskih napadov ali 
izrednih zdravstvenih razmer.
(2) Zaloge bi bilo treba hraniti na 
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skritih strateških lokacijah na celotnem 
ozemlju Unije.
(3) Zmogljivost nacionalnih inštitutov 
Evropske unije za medicinske raziskave, 
ki proizvajajo cepiva, mobilne laboratorije 
in drugo medicinsko opremo, se okrepi in 
obravnava kot del proračuna za 
pripravljenost.
(4) Cepiva, mobilne laboratorije in 
drugo medicinsko opremo, za katere se 
smatra, da so potrebni v strateških 
zalogah Evropske unije, države članice 
nabavijo s skupnim naročilom ob 
upoštevanju znanstvenih smernic, ki jih 
določi Evropska agencija za zdravila.
(5) Evropski zdravstveni industriji se 
zagotovijo spodbude, da bo zagotavljala 
medicinsko opremo za strateške zaloge 
Evropske unije, ki bo v skladu z 
znanstvenimi smernicami Evropske 
agencije za zdravila. 
(6) Nacionalni inštituti za medicinske 
raziskave štejejo kot zmogljivost rescEU.“

Or. en

Obrazložitev

Z uporabo sintetične biologije se je znatno povečalo tveganje, da bi bioteroristi uporabljali 
nevarne snovi, kot so črne koze in podobno. Države članice morajo to novo grožnjo nujno 
oceniti in zagotoviti, da bodo državljanom EU, vključno z osebjem, ki se prvo odzove, in 
ključnim zdravstvenim osebjem, na voljo ustrezne strateške zaloge registriranega cepiva, 
izdelanega v skladu s sodobnimi regulativnimi zahtevami in standardi kakovosti. 

Predlog spremembe 49
Nicolae Ştefănuță

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 h (novo)
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1h) V členu 18 se doda naslednji 
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odstavek:
„2a. Države članice zagotovijo 
zmogljivosti za prevoz poškodovanih oseb 
iz ene države članice v drugo, če 
zdravljenja ni mogoče zagotoviti v bližini 
kraja nesreče.“

Or. en

Obrazložitev

Pri nesreči v nočnem klubu COLECTIV v Romuniji se je izkazalo, da razsežnost nesreče lahko 
preseže zmogljivosti ene države članice za nudenje ustreznega zdravljenja hudo poškodovanih 
državljanov, ki imajo na primer opekline. Zato moramo zagotoviti, da bo varnost evropskih 
državljanov na prvem mestu.

Predlog spremembe 50
Marco Dreosto

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a a (novo)
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 19 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

aa) odstavek 3 se spremeni:
3. Finančna sredstva iz odstavka 1 se 
lahko uporabijo tudi za kritje izdatkov v 
zvezi s pripravami, spremljanjem, 
nadziranjem, revizijo in evalvacijo, ki so 
potrebni za vodenje mehanizma Unije in za 
izpolnitev njegovih ciljev.

"3. Finančna sredstva iz odstavka 1 se 
lahko uporabijo tudi za kritje izdatkov v 
zvezi s pripravami, spremljanjem, 
nadziranjem, revizijo in evalvacijo, ki so 
potrebni za vodenje mehanizma Unije in za 
izpolnitev njegovih ciljev. Če se ta 
sredstva ne upravljajo neposredno in če je 
to po pravu države članice dovoljeno, se 
za njihovo upravljanje izvede ocena 
učinka. "
S temi izdatki se krijejo zlasti študije, 
srečanja strokovnjakov, dejavnosti 
obveščanja in komuniciranja, vključno z 
institucionalnim sporočanjem v zvezi s 
političnimi prednostnimi nalogami Unije, 
če so povezane s splošnimi cilji 
mehanizma Unije, obsegajo pa tudi 
izdatke, povezane z omrežji informacijske 
tehnologije, katerih glavna dejavnost je 
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obdelava in izmenjava informacij, vključno 
z njihovimi povezavami z obstoječimi ali 
prihodnjimi sistemi, zasnovanimi za 
spodbujanje medsektorske izmenjave 
podatkov, in povezano opremo, ter vse 
druge izdatke za tehnično in 
administrativno pomoč, ki jih ima 
Komisija pri vodenju programa.

Or. it

Predlog spremembe 51
Sara Cerdas

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 2 – točka a
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 20a – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija razvije komunikacijsko 
strategijo, da bi državljanom zagotovila 
vidne rezultate ukrepov, sprejetih v okviru 
mehanizma Unije.

Komisija razvije komunikacijsko 
strategijo, da bi državljanom zagotovila 
vidne rezultate ukrepov, sprejetih v okviru 
mehanizma Unije. Skupaj z lokalnimi 
organi razvije tudi ukrepe, pri katerih 
upošteva zbrane informacije o izboljšanju 
dejavnosti mehanizma Unije.

Or. pt

Predlog spremembe 52
Sara Cerdas

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 2 – točka a
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 20a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Komisija sprejme v partnerstvu z 
državami članicami in v sodelovanju z 
lokalnimi organi ukrepe za ozaveščanje in 
preprečevanje v dobro lokalnega 



AM\1197520SL.docx 19/21 PE646.937v01-00

SL

prebivalstva. Da bi prebivalce usposobili 
za takojšen odziv v primeru nesreč, bi bilo 
treba te dejavnosti redno izvajati.

Or. pt

Predlog spremembe 53
Esther de Lange

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 sodelujoči državi, tudi v čezmorskih 
državah in ozemljih, ne presega 75 % 
stroškov uporabe zmogljivosti, vključno s 
prevozom.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Predlog spremembe 54
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis)

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 25 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2a) V členu 25 se odstavek 1 
nadomesti z naslednjim:
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1. Komisija izvaja finančno pomoč 
Unije v skladu z Uredbo (EU, Eurataom) 
št. 966/2012.

„1. Komisija izvaja finančno pomoč 
Unije z neposrednim upravljanjem v 
skladu s finančno uredbo (EU, Eurataom) 
št. 2018/1046 ali s posrednim 
upravljanjem v organih iz člena 62(1)(c) 
finančne uredbe (EU, Euratom) 
2018/1046. Pri izbiri načina izvajanja 
finančne pomoči ima prednost 
neposredno upravljanje. Kadar je to 
upravičeno zaradi narave in vsebine 
ukrepa, lahko Komisija uporabi posredno 
upravljanje. Na Komisijo se prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 30 za določitev 
ukrepov, ki se izvajajo v okviru 
mehanizma Unije in jih je mogoče izvajati 
s posrednim upravljanjem.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Predlog spremembe 55
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis)

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 30 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pooblastilo iz člena 3(3) lahko 
kadarkoli prekliče Evropski parlament ali 
Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila iz navedenega sklepa. 
Sklep začne učinkovati dan po njegovi 
objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 
na poznejši dan, ki je določen v navedenem 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

4. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 19(5) in (6), 
člena 21(3) in člena 25(1) lahko kadarkoli 
prekliče Evropski parlament ali Svet. S 
sklepom o preklicu preneha veljati prenos 
pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep 
začne učinkovati dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši dan, ki je določen v navedenem 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

Or. en
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Predlog spremembe 56
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis)

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 30 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 
21(3), začne veljati le, če mu niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje v roku 
dveh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
19(5) in (6), člena 21(3) ter člena 25(1), 
začne veljati le, če mu niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje v roku 
dveh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

Or. en


