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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju evropskega odzivanja na nesreče upošteva 
solidarnostno klavzulo in ukrepe za njeno izvajanje, ki jih je treba čim prej sprejeti, ker 
bodo zagotovili učinkovitejši in skladnejši odziv na nesreče v Evropski uniji in zunaj nje;

2. poudarja, da sedanja ad hoc ureditev usklajevanja v primeru nesreč ne more zagotoviti 
primerne in zadostne pomoči ter da je mogoče izboljšati splošno učinkovitost, uspešnost, 
skladnost in prepoznavnost zagotovljene pomoči; meni, da je potreben premik k sistemu 
predhodnega načrtovanja, ki bo vseboval pripravo referenčnih scenarijev za glavne vrste 
nesreč v EU in zunaj nje, ter da je treba opredeliti razpoložljiva in potrebna sredstva ter 
njihovo uporabo; meni, da je pomembno tudi prepoznati pomanjkljivosti glede virov in 
natančno pojasniti, kako bi lahko EU prispevala k prizadevanjem držav članic za boljšo 
pripravljenost; meni, da bo učinkovitejše izkoriščanje razpoložljivih virov preprečilo 
povečanje finančnega in upravnega bremena, zlasti v lokalni in regionalni upravi;

3. podpira predlog Komisije o ustanovitvi evropske zmogljivosti za odzivanje v izrednih 
razmerah, vključno z ureditvijo, ki bo zagotavljala bolj predvidljivo razpolaganje s 
ključnimi sredstvi držav članic, med drugim z vzpostavitvijo sklada vnaprej odrejenih 
sredstev, ki bi bila na voljo v vnaprej določenem odzivnem času in se uporabljala na 
podlagi prostovoljne zaveze držav članic, da bodo njihova sredstva prostovoljno na voljo 
za evropsko posredovanje ob nesrečah na regionalni in lokalni ravni tako znotraj kot zunaj 
EU; meni, da se bo s tem ter z zagotavljanjem pomoči ljudem, ki so jih prizadele naravne 
nesreče, na primer veliki požari, poplave, potresi, vulkanski izbruhi, cikloni in udarni 
valovi, pa tudi nesreče na morju, razlitje nafte in jedrske nevarnosti, dodana vrednost 
posredovanja EU močno okrepila;

4. poziva Komisijo, naj si prizadeva za udeležbo EU v smislu zagotavljanja sredstev, 
zmogljivosti in usklajevanja v primeru nesreč v EU, ki neposredno prizadenejo njene 
državljane in s tem tudi davkoplačevalce;

5. ob tem ponovno poziva k uporabi obstoječih sredstev EU, na primer iz solidarnostnega 
sklada EU; poziva Komisijo, naj predstavi nov predlog, ki bo solidarnostnemu skladu 
omogočil večjo prožnost in s katerim bo poenostavila njegova upravna pravila, upoštevaje 
prvotni namen sklada, namreč da mora omogočati sprejemanje hitrih odločitev za čim 
hitrejšo dodelitev posebnih finančnih sredstev in njihovo uporabo; meni, da bi s takšno 
poenostavitvijo upravnih postopkov pospešili izplačila iz solidarnostnega sklada ter tako 
zagotovili, da bi pomoči potrebni nemudoma prejeli sredstva;

6. meni, da bi moral biti glavni poudarek na popolni in pravočasni uporabi razpoložljivih 
finančnih sredstev, pa tudi na poenostavitvi vseh upravnih postopkov, povezanih z njihovo 
sprostitvijo; meni, da je treba sprejeti tudi ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo nujna 
humanitarna pomoč brez zamude dosegla ljudi, ki so jih prizadele nesreče; 

7. opominja, da je Lizbonska pogodba uvedla pojem teritorialne kohezije ter razširila načelo 
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subsidiarnosti na regionalne in lokalne organe ter da bi bilo treba pri oceni evropskega 
odzivanja na nesreče glede na to upoštevati njihovo pomembno vlogo v ciklu 
obvladovanja nesreč, saj se zakonodajne pristojnosti v številnih državah članicah izvajajo 
na lokalni ali regionalni ravni; poziva Komisijo, naj opredeli nove inovativne rešitve za 
zagotavljanje neposredne podpore regionalnim in lokalnim organom;

8. podpira prizadevanja Komisije, da bi v ureditvi odzivanja na nesreče že od začetka zajela 
preventivne vidike; zato poudarja, da imajo regionalni in lokalni organi osrednjo vlogo pri 
preprečevanju nesreč z izvajanjem strategij za preprečevanje tveganj na teritorialni ravni, 
vključno s skupnim posredovanjem, v katerega so vključene ekipe iz različnih držav; 

9. poudarja, da so nekatera območja, na primer obalna, otoška in gorska, zaradi svojih 
zemljepisnih značilnosti še posebej ranljiva, zato poziva, naj se jim posveti posebna 
pozornost;

10. meni, da je enotni pristop do vseh nevarnosti, ki povezuje preprečevanje nesreč (vključno 
z blaženjem in zmanjševanjem nevarnosti), pripravljenost ter odzivanje in okrevanje, 
najučinkovitejša strategija za obvladovanje nesreč; meni, da je preprečevanje med 
najučinkovitejšimi načini za zagotavljanje zaščite, saj zmanjšuje posledice in učinek 
nesreč ter omogoča prihranke; v zvezi s tem poziva k okrepljenemu izobraževanju o 
preprečevanju nesreč, naložbam v preprečevanje nesreč in podnebnih sprememb, 
učinkovitejši preventivni politiki ter ustrezni zakonodaji o gospodarjenju z vodo in 
učinkovitem obvladovanju tveganj, pa tudi k pazljivemu spremljanju izvajanja direktive o 
poplavah na regionalni in lokalni ravni, kar bo osrednjega pomena pri prihodnjem 
preprečevanju nesreč na poplavnih območjih;

11. meni, da bi bilo treba posebno pozornost nameniti najbolj oddaljenim regijam in 
čezmorskim državam in ozemljem ter vlogi, ki bi jo lahko imel njihov zemljepisni položaj 
pri zagotavljanju pomoči prizadetim bližnjim državam ter okrepljenem evropskem 
odzivanju na nesreče;

12. opozarja na osrednjo vlogo regionalnih in lokalnih organov, ki so ob nesrečah, zlasti 
čezmejnih, v prvih vrstah in katerih delovanje lahko med državljani poveča prepoznavnost 
EU; zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo države članice pritegnile regionalne in 
lokalne organe že v zgodnjih fazah odzivanja na nesreče, da bodo nadgradile večravenski 
model upravljanja, ki se uporablja v kohezijski politiki, s komunikacijsko strategijo 
„zmagam – zmagaš“ za vse akterje, ki so vključeni v odzivni mehanizem;

13. poudarja, da je pomembno, da se EU zaveže izmenjavam dobre prakse in podpiranju 
ukrepov, ki jih sprejmejo države članice, zlasti kadar nesreča prizadene več držav članic 
hkrati; zato se zavzema za uporabo dragocenih izkušenj, pridobljenih na tem področju v 
projektih, ki so bili v preteklosti izvedeni v okviru pobude Skupnosti INTERREG;

14. meni, da je bistvenega pomena nadalje preučiti možnosti, ki so na voljo v zvezi z 
evropskim teritorialnim ciljem; ob tem meni, da bi bilo lahko evropsko združenje za 
teritorialno sodelovanje pomembno sredstvo za nadaljnjo okrepitev čeznacionalnega, 
čezmejnega in medregionalnega sodelovanja, celo z državami, ki niso članice EU; razvoj 
medregionalnega in čezmejnega sodelovanja razume kot dokaz, da prav regije ogromno 
prispevajo k hitri pomoči na področju civilne zaščite; meni, da to plodno sodelovanje 
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upravičuje tudi skupni cilj, da bi morali oblikovati karto ogroženosti in oceniti morebitne 
nevarnosti, EU pa lahko na tem področju dragoceno in vidno prispeva s še učinkovitejšim 
sodelovanjem in boljšim usklajevanjem;

15. ugotavlja, da lahko evropske regije blizu mej EU prizadenejo nesreče, ki se zgodijo v 
regijah tretjih držav, posredovanje pa je v tem primeru še težje; predlaga, da bi za podporo 
tem regijam pripravili posebne ukrepe in posebno pozornost namenili nesrečam, ki jih 
povzroči človek, ali industrijskim nesrečam, kjer je treba uporabiti različne strategije; 

16. želi opomniti, da bi bilo v evropskem letu prostovoljstva simbolično in koristno podpreti 
države, ki želijo spodbuditi tovrstne dejavnosti in organizacije;

17. poziva k celoviti komunikacijski strategiji, ki bo obsegala vse institucije EU in države 
članice ter uveljavila njihovo vlogo pri preprečevanju in obvladovanju nesreč, s čimer se 
bo povečala splošna prepoznavnost evropskih ukrepov.
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