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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o učinkovitejšem evropskem odzivanju na nesreče: vloga civilne zaščite in humanitarne 
pomoči
(2011/2023(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 196 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki pravi, da bo „Unija 
[spodbujala] sodelovanje med državami članicami, da bi izboljšala učinkovitost sistemov 
preprečevanja naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek, in varstva pred njimi“,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom Za 
učinkovitejše evropsko odzivanje na nesreče: vloga civilne zaščite in humanitarne 
pomoči (KOM(2010)0600),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 5. marca 2008 
o okrepitvi zmogljivosti odzivanja Unije na nesreče (KOM(2008)0130),

– ob upoštevanju poročila Michela Barnierja z naslovom Za evropsko silo za civilno 
zaščito: pomoč Evrope, objavljenega maja 2006,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 14. decembra 2010, v katerih ta pozdravlja cilje večje 
predvidljivosti, uspešnosti, učinkovitosti, usklajenosti in prepoznavnosti evropskega 
odzivanja na nesreče, ki jih je Komisija poudarila v svojem sporočilu z dne 26. oktobra 
2010,

– ob upoštevanju sklepov Sveta iz decembra 2007, v katerih ta Komisijo poziva k najboljši 
uporabi mehanizma Skupnosti na področju civilne zaščite in k nadaljnji krepitvi 
sodelovanja med državami članicami, 

– ob upoštevanju Odločbe Sveta 2007/162/ES, Euratom, z dne 5. marca 2007 o 
vzpostavitvi finančnega instrumenta za civilno zaščito1 in Odločbe Sveta 2007/779/ES z 
dne 8. novembra 2007 o spremembi Odločbe Sveta 2001/792/ES z dne 23. oktobra 2001 
o vzpostavitvi mehanizma Skupnosti na področju civilne zaščite2,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 14. decembra 2010 o vzpostavitvi zmogljivosti za 
hitro odzivanje EU3, z dne 10. februarja 2010 o nedavnem potresu na Haitiju4, z dne 
16. septembra 2009 o gozdnih požarih poleti 20095, z dne 19. junija 2008 o okrepitvi 
zmogljivosti odzivanja Evropske unije na nesreče6 in z dne 4. septembra 2007 o naravnih 

                                               
1 UL L 71, 10.3.2007, str. 9.
2 UL L 314, 1.12.2007, str. 9.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0465.
4 UL C 341E, 16.12.2010, str. 5.
5 UL C 224E, 19.8.2010, str. 1.
6 UL C 286E, 27.11.2009, str. 15.
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katastrofah tega poletja1,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za razvoj, Odbora za zunanje zadeve ter Odbora za regionalni razvoj 
(A7-0000/2011),

A. ker sta se zelo povečala število in resnost naravnih nesreč in nesreč, ki jih je povzročil 
človek, ki so prizadele Unijo in njene državljane, pa tudi druge države in regije po svetu, o 
čemer tragično priča nedavna huda katastrofa na Japonskem, ki so jo hkrati prizadeli 
potres, cunami in jedrska katastrofa, zaradi česar je umrlo veliko ljudi, ogromna pa je tudi 
gospodarska, družbena in okoljska škoda ter škoda na kulturni dediščini,

B. ker so nedavne tragedije, zlasti potres na Haitiju in poplave v Pakistanu, pokazale, da 
glavna sredstva, ki jih ima Evropska unija na voljo za odzivanje na nesreče (humanitarna 
pomoč in mehanizem EU na področju civilne zaščite) glede na okoliščine dobro služijo 
svojemu namenu, vendar bi lahko učinkovitost, uspešnost, skladnost in prepoznavnost 
njene pomoči na splošno še povečali,

C. ker je bilo v okviru pilotnih ukrepov, katerih pobudnik je bil Evropski parlament, uspešno 
preizkušenih več ureditev, ki so vključevale vnaprej odrejena sredstva držav članic in 
sredstva, ki jih financira EU2,

D. ker je Evropski parlament vztrajno pozival Komisijo, naj predloži zakonodajne predloge o 
ustanovitvi enote EU za civilno zaščito, kot je zapisano v Barnierjevem poročilu iz 
leta 2006, pri tem pa v celoti spoštuje načelo subsidiarnosti, s čimer bo dopolnila 
prizadevanja držav članic v skladu s členom 196 Pogodbe o delovanju EU,

E. ker je takojšnje usklajevanje, povezovanje in komuniciranje znotraj EU in z 
mednarodnimi akterji bistveno, ker je treba preprečiti podvajanje prizadevanj in 
prekrivanje in ker mora ustrezna oblika pomoči čim prej priti do prizadetega prebivalstva,

F. ker je treba na ravni EU doseči politično usklajevanje ob upoštevanju institucionalnih 
vlog, ne da bi pri tem ovirali ali upočasnili operacije za odzivanje na nesreče, in ker bi to 
morali uresničiti z obstoječimi mehanizmi, brez ustvarjanja novih struktur; ker mora 
operativno in politično usklajevanje evropskega odzivanja na nesreče ostati neodvisno,

G. ker je enotni pristop do vseh nevarnosti, ki povezuje preprečevanje nesreč (vključno z 
blaženjem in zmanjševanjem nevarnosti), pripravljenost, odzivanje in okrevanje, 
najučinkovitejša strategija za obvladovanje nesreč,

1. pozdravlja sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom Za 
učinkovitejše evropsko odzivanje na nesreče: vloga civilne zaščite in humanitarne pomoči 
ter njegove cilje, poudarja, da bi bilo treba predloge, zapisane v sporočilu, nadalje 

                                               
1 UL C 187E, 24.7.2008, str. 55.
2 Zlasti pilotni projekt za okrepitev sodelovanja držav članic pri boju proti gozdnim požarom (2008) in 
pripravljalni ukrep za zmogljivost za hitro odzivanje EU (2008–2010).
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preučiti, da bi izpolnili pričakovanja glede okrepljenega, stroškovno in drugače 
učinkovitega ter prepoznavnega evropskega odzivanja;

2. poudarja, da je treba poenostaviti delovanje sedanjega evropskega odzivanja na nesreče in 
optimizirati sredstva, ki so na voljo za skupne koristi, pri tem pa spodbujati vse države 
članice, da k temu prispevajo in tako zagotovijo evropsko solidarnost;

3. poudarja potrebo po kvalitativnem premiku od sedanjega ad hoc usklajevanja do 
predvidljivega in vnaprej načrtovanega sistema v okviru mehanizma EU na področju 
civilne zaščite, temelječega na vnaprej odrejenih sredstvih, ki so na voljo za takojšnjo 
uporabo v operacijah nujne pomoči EU ob nesrečah;

4. znova poziva Komisijo, naj čim prej pripravi predloge za ustanovitev enote EU za civilno 
zaščito na podlagi mehanizma EU na področju civilne zaščite in za zagotovitev možnosti, 
da bi Unija združila potrebne vire za takojšnje dostavljanje nujne pomoči žrtvam;

5. se strinja, da bi moralo evropsko odzivanje na nesreče sloneti na evropski zmogljivosti za 
odzivanje, in sicer z okrepitvijo evropskega mehanizma na področju civilne zaščite z 
vnaprej odrejenimi in predvidljivimi sredstvi nujne pomoči držav članic in na evropskem 
središču za odzivanje v izrednih razmerah, ki sta temeljna kamna navedene strategije, 
opisane v sporočilu z dne 26. oktobra 2010; poudarja, da bi bilo treba pri tem razvoju 
upoštevati vse nevarnosti z vključitvijo vseh pomembnih akterjev, ki bi skupaj ukrepali, 
ter izkoristiti sinergije med različnimi obstoječimi orodji in instrumenti;

6. ponovno poudarja, da je treba spoštovati načelo subsidiarnosti, kar zadeva zmožnost držav 
članic, da uporabijo lastna sredstva, zlasti v primerih nasprotujočih si nacionalnih potreb;

Evropske zmogljivosti za odzivanje na nesreče 

7. meni, da bo paket vnaprej odrejenih sredstev, ki bodo prostovoljno na voljo za 
intervencije tako znotraj kot zunaj Unije, jedro zmogljivosti nujne pomoči EU, ki bi jo 
lahko dopolnili z dodatnimi ad hoc sredstvi, ki bi jih ponudile države članice; priporoča 
oblikovanje sheme spodbud, s katero bi državam članicam omogočili, da bi 
prostovoljnemu paketu namenile zadostna sredstva, ne da bi se skupni izdatki držav članic 
povečali;

8. poudarja, da bi morala sredstva, ki jih financira EU in s katerimi upravljajo države članice, 
še naprej dopolnjevati sredstva držav članic, ki so na voljo za operacije nujne pomoči; 
ugotavlja, da bi se bilo treba pri tem opirati na modele, razvite v okviru pilotnih ukrepov, 
ki so bili uspešno preizkušeni v nedavnih izrednih razmerah tako znotraj kot zunaj 
Evrope;

9. poziva Komisijo in države članice, naj opredelijo obstoječe vrzeli v zmogljivostih; meni, 
da bi bilo treba za premostitev teh vrzeli, če bi s tem vsa EU veliko prihranila, razmisliti o 
uporabi sredstev na ravni EU, pri tem pa bi se morali izogniti vsem oblikam konkurence 
in/ali prekrivanja z nacionalnimi sredstvi ali omogočiti dostop do sredstev, ki niso na 
voljo državam članicam, ki delujejo same, s tem pa bi ustvarili dober model za 
porazdelitev bremen;
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10. meni, da so vnaprejšnje načrtovanje in priprava operacij z razvojem referenčnih 
scenarijev, razporejanje morebitnih razpoložljivih sredstev držav članic, ki bi se uporabila 
v operacijah EU za nujno pomoč ob nesrečah, ter krizno načrtovanje ključni za okrepljeno 
odzivanje EU na nesreče in bistveni za hitro pomoč in takojšnje ustrezno odzivanje na 
posamezne izredne razmere; poziva Komisijo in države članice, naj začnejo te ukrepe 
nemudoma izvajati, ne da bi posegale v druge ukrepe;

Evropsko središče za odzivanje v izrednih razmerah

11. pozdravlja odločitev Komisije, da združi center za spremljanje in informiranje (MIC) in 
krizni center za humanitarno pomoč generalnega direktorata za humanitarno pomoč in 
civilno zaščito (ECHO) ter ustanovi središče za odzivanje v kriznih razmerah, ki bo 
delovalo 24 ur na dan, kot stičišče za načrtovanje in operativno usklajevanje, ki je korak v 
pravo smer; poziva Komisijo, naj to središče okrepi, da bo delovalo kot osrednja vez za 
hitro in učinkovito usklajevanje vseh razpoložljivih evropskih pomoči in finančnih 
prispevkov za humanitarno pomoč; poudarja, da bi moralo delovati kot enotna vstopna 
točka za zahteve po pomoči v zvezi z vsemi vrstami naravnih nesreč in nesreč, ki jih je 
povzročil človek, kar bi omogočilo usklajeno odzivanje EU;

12. poziva k učinkoviti združitvi kriznega centra ECHO in centra MIC tudi s finančnega 
vidika;

13. poziva Komisijo, naj uskladi ukrepe v primeru izrednih razmer, pri čemer naj poenostavi 
in kar najbolj izboljša obstoječe univerzalne storitve ter številko za klic v sili 112;

14. vztraja, naj središče za odzivanje v izrednih razmerah in države članice hitro sprejmejo 
odločitev o uporabi sredstev iz paketa sredstev, da bi zagotovili takojšnjo in učinkovito 
pomoč žrtvam ter preprečili zamude, podvajanje in prekrivanje;

15. poziva k političnemu usklajevanju ob upoštevanju institucionalnih vlog Evropske komisije 
in visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko ter evropske službe za 
zunanje delovanje (ESZD), pristojne za politične vidike skupne zunanje in varnostne 
politike, pri čemer ne bi ovirali ali upočasnili operacije nujne pomoči; zato poziva 
Komisijo in ESZD, naj pripravita delovni program o uskladitvi vprašanj, povezanih z 
odzivanjem EU na nesreče;

Logistika in prevoz

16. poziva k skupnim učinkovitim logističnim ureditvam, zlasti k uporabi skupin za tehnično 
pomoč in podporo (Technical Assistance and Support Teams – TAST), ki bi lahko 
podpirale uradnike in skupine EU ali držav članic na terenu, zlasti v primerih 
onesposobljene lokalne infrastrukture;

17. poziva k boljšemu, okrepljenemu, stroškovno učinkovitejšemu in usklajenemu prevozu 
vseh vrst pomoči na kraje nesreče, zlasti z racionaliziranimi poenostavljenimi postopki, 
večjo stopnjo sofinanciranja in uvedbo novih načinov za dostop do dodatnih prevoznih 
zmogljivosti, po možnosti na podlagi okvirnih pogodb;

Komuniciranje, prepoznavnost, usposabljanje, raziskave
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18. poziva k celoviti komunikacijski strategiji, ki bo obsegala vse institucije EU in države 
članice in s katero se bo izboljšala splošna prepoznavnost evropskih ukrepov;

19. poziva k rednemu usposabljanju vseh vključenih strokovnjakov, da bi okrepili 
interoperabilnost različnih sredstev ter nadalje raziskovali in analizirali morebitne ali 
ugotovljene vrzeli;

20. poziva Komisijo, naj v ta namen čim prej predloži ambiciozno oblikovane zakonodajne 
predloge, najkasneje pa do konca leta 2011;

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Živimo v času, ko se dogaja vedno več nesreč. Evropa je v preteklem letu doživela več 
zelo hudih nesreč, med drugim nenadne in obsežne poplave, močna neurja in gozdne 
požare, da ne omenjamo oblaka pepela po izbruhu vulkana Eyjafjallajökull na Islandiji. 
Tudi zunaj Evrope je bilo nekaj zelo hudih nesreč, kot so potres na Haitiju in poplave v 
Pakistanu, ki so povzročile ogromno žrtev in velikansko opustošenje. Eksplozija na naftni 
ploščadi Deepwater Horizon v Mehiškem zalivu je povzročila najhujše razlitje nafte 
doslej, pokrajino Sahel pa je prizadela huda suša. Svet zdaj pretresajo dramatična 
dogajanja na Japonskem, ki so jo hkrati prizadeli močan potres, cunami in jedrska 
katastrofa.

Po vsem svetu se je zabeleženo letno število nesreč v zadnjih 35 letih povečalo za petkrat 
in jih je danes skoraj 400. V zadnjih 20 letih so zabeležene nesreče v Evropi terjale skoraj 
90.000 življenj, prizadele več kot 29 milijonov ljudi in povzročile za 211 milijard EUR 
gospodarskih izgub.

Zaradi nedavnega dramatičnega povečanja naravnih nesreč in nesreč, ki jih je povzročil 
človek, znotraj in zunaj Evropske unije poročevalka poziva k večji učinkovitosti na vseh 
stopnjah evropskega odzivanja na nesreče, vključno s preprečevanjem, pripravljenostjo, 
odzivanjem in okrevanjem, ob zagotavljanju optimalnih ekonomskih sredstev v obdobju 
varčevalnih ukrepov. Takšen pristop podpira približno 90 odstotkov evropskih 
državljanov, ki od Evropske unije pričakujejo, da bo njihovi državi ob nesrečah bolj 
pomagala, podoben odstotek pa podpira humanitarne ukrepe EU zunaj njenih meja. Ta cilj 
se odraža tudi v Lizbonski pogodbi, ki uvaja novo pravno podlago za civilno zaščito in 
humanitarno pomoč, da bi zagotovila hitro in učinkovito odzivanje na nesreče znotraj in 
zunaj Evropske unije.

Ker se to poročilo osredotoča na odzivanje na nesreče, bi poročevalka rada poudarila, da 
je treba odzivanje okrepiti z vnaprej odrejenimi sredstvi, ki jih države članice prostovoljno 
namenijo evropskemu mehanizmu na področju civilne zaščite. S tem bi storili pomemben 
korak od sedanjega ad hoc odzivanja na nesreče k vnaprejšnjemu načrtovanju z razvojem 
referenčnih scenarijev, razporejanjem sredstev držav članic in kriznim načrtovanjem. 

Poleg tega poročevalka podpira poenostavitev evropskega mehanizma na področju civilne 
zaščite, za katerega meni, da je preveč birokratski. V zvezi s tem pozdravlja združitev 
centra MIC in kriznega centra ECHO ter ustanovitev središča za odzivanje v kriznih 
razmerah, ki bo delovalo 24 ur na dan in ki bi s soglasjem držav članic odločalo o 
sredstvih, ki bi jih uporabili v primeru nesreče, da bi zagotovili takojšnjo in učinkovito 
pomoč žrtvam. 

Za še večjo okrepitev evropskega odzivanja na nesreče poročevalka poziva Komisijo, naj 
čim prej pripravi predlog o enoti EU za civilno zaščito, osnovani v okviru središča za 
odzivanje v izrednih razmerah.

Zelo pomembna je tudi potreba po boljšem usklajevanju med vsemi akterji, da bi 
preprečili prekrivanje in podvajanje prizadevanj na politični in operativni strani, saj bi 
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morali obe delovati neodvisno, da ne bi ovirali hitre in učinkovite pomoči žrtvam nesreče. 

Poročevalka želi na koncu poudariti, da morajo vse države članice v duhu evropske 
solidarnosti prispevati k evropskemu odzivanju na nesreče. Shema spodbud, ki bi državam 
članicam omogočila, da namenijo zadostna sredstva prostovoljnemu paketu, ne da bi se 
jim s tem povečali skupni izdatki, bi lahko spodbudila ponudbe. Z drugimi besedami to 
pomeni, da bi morali zagotoviti optimalno uporabo sredstev, ki so na voljo v državah 
članicah, za skupne koristi, hkrati pa preprečiti podvajanje struktur, prizadevanj in 
izdatkov.


