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Zadeva: Mnenje o predlogu resolucije o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o 
mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (COM(2019)0125 – C8-0114/2019 
– (2019/0070 (COD)), ki ga v skladu s členom 143 Poslovnika vlaga Younous 
Omarjee

Spoštovani gospod Canfin!

Odbor za regionalni razvoj je bil v zvezi z zgoraj navedenim predlogom pozvan, da posreduje 
mnenje vašemu odboru. Odbor se je odločil, da bo mnenje pripravil v obliki pisma. Mnenje je 
bilo sprejeto na seji odbora 21. januarja 2020 s 35 glasovi za, brez glasov proti in brez vzdržanih 
glasov1.

Predlog Komisije je tehnične narave in je omejen na proračunske določbe člena 19 Sklepa št. 
1313/2013/EU, ki jih je treba posodobiti in nadomestiti z novimi podatki iz večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027.

Vse proračunske posledice so v skladu s spremembami, ki jih je odbor REGI predlagal v mnenju 
z dne 26. aprila 2018. Naš odbor zlasti podpira krepitev zmogljivosti držav članic in EU za 
odzivanje na nesreče z ustanovitvijo posebne rezerve odzivnih zmogljivosti (rescEU), in sicer 

1 Pri glasovanju so sodelovali naslednji poslanci: François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, 
Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Daniel Buda, Andrea 
Cozzolino, Corina Crețu, Josianne Cutajar, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, 
Raffaele Fitto, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, John Howarth, Manolis Kefalojanis 
(Manolis Kefalogiannis), Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, 
Andżelika Anna Możdżanowska, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Younous Omarjee, Alessandro Panza, 
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Caroline Roose, Bronis Ropė, André Rougé, Tomislav Sokol, Susana 
Solís Pérez.
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z vzpostavitvijo mreže znanja za zaščito in s krepitvijo sodelovanja s sosednjimi državami.

Glede na pomen mehanizma Unije na področju civilne zaščite za obvladovanje tveganja nesreč 
in glede na potrebo po krepitvi mehanizma za programsko obdobje 2021–2027 Odbor za 
regionalni razvoj ne nasprotuje predlogu Komisije, ki zagotavlja potrebna proračunska sredstva 
za podporo mehanizmu.

S spoštovanjem,

Younous OMARJEE


