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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite je ob upoštevanju zahtev 
Evropske unije na tem področju glede preprečevanja in odzivanja izredno kakovosten 
dokument. Pripravljavec mnenja pozdravlja namen Komisije, da ta mehanizem združi s 
finančnim instrumentom v skupen dokument (tudi kar zadeva njegovo izvajanje), ki ga je kot 
predlog sklepa predložila Evropskemu parlamentu in Svetu. Pozdravlja zlasti številne 
predlagane spremembe za uvedbo poenostavljenih pravil in postopkov za aktiviranje 
mehanizma, s čimer se bo izboljšala učinkovitost, uspešnost in skladnost odzivanja EU v 
primeru nesreč.

Z vidika Odbora za regionalni razvoj se predlogi sprememb osredotočajo predvsem na 
potrebo po večjem vključevanju regij, mest in lokalnih skupnosti, saj imajo ti neodvisni 
organi bistveno in nezanemarljivo vlogo pri preprečevanju nesreč kot tudi odzivanju nanje. 
Poudarek je tudi na posebnih potrebah obmejnih regij, kjer je predvsem v odzivni fazi velik 
potencial za izvajanje okrepljenega skupnega odzivanja na nesreče. V zvezi s sredstvi EU 
pozivamo k učinkovitejšemu povezovanju mehanizma za civilno zaščito in solidarnostnega 
sklada, čigar izvajanje je trenutno premalo prilagodljivo. 

Pripravljavec mnenja priporoča tudi preoblikovanje člena 11, v katerem Komisija predlaga 
ustanovitev „evropske zmogljivosti za odzivanje v izrednih razmerah“, in člena 12, ki izhaja 
iz njega, med drugim zato, ker ta izraz ni nikjer v predlogu opredeljen. Bistvena razlika med 
uporabo odzivanja v izrednih razmerah v okviru modulnega sistema ali evropskih 
zmogljivosti, ki jih zagotovijo države članice, je zgolj v tem, kdaj države članice lahko in kdaj 
morajo na prizadeta območja poslati nacionalna sredstva. Lizbonska pogodba jasno določa, da 
lahko Unija posreduje le takrat, ko podpira, usklajuje ali dopolnjuje ukrepe držav članic, v 
členu 11(6) pa se poziva ravno k temu. S tem so povezana tudi številna vprašanja glede 
varnosti in financiranja, poleg tega pa je treba tudi pojasniti, kako in v kolikšni meri bo te 
evropske zmogljivosti finančno podpirala Unija. Zato se zdi primerneje ohraniti obstoječi 
modulni sistem, ki državam članicam omogoča, da se prostovoljno odločijo, kdaj in kje se 
bodo odzvale na izredne razmere zunaj njihovega ozemlja, ter kdaj lahko Komisija podpira 
sodelovanje med državami članicami ali ga usklajuje prek Centra za spremljanje in 
informiranje, ki deluje uspešno.

Posebna tema je tudi vprašanje predložitve nacionalnih načrtov za odzivanje na krizne 
razmere. Pripravljavec mnenja je zaskrbljen zaradi pretiranega povečanja administrativnih 
postopkov ter tveganja neustrezne obravnave občutljivih varnostnih podatkov. Zato predlaga, 
da države članice namesto predložitve omenjenih načrtov ali drugih načrtov, za katere velja 
pravilo oznake stopnje tajnosti, Komisiji posredujejo seznam nacionalnih tveganj in sistem 
ukrepov za preprečevanje in odziv na navedena tveganja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaščita, ki naj bi jo zagotovil mehanizem 
Unije na področju civilne zaščite, naj bi 
primarno zajemala ljudi, pa tudi okolje in 
premoženje, vključno s kulturno dediščino, 
ob naravnih nesrečah in nesrečah, ki jih 
povzroči človek, med drugim ob 
terorističnih dejanjih ter tehnoloških, 
radioloških in ekoloških nesrečah, 
onesnaževanju morja in izrednih 
javnozdravstvenih razmerah, ki se zgodijo 
v Uniji ali zunaj nje. Ob vseh teh nesrečah 
se lahko za civilno zaščito in druge vrste 
nujne pomoči zaprosi kot dopolnitev 
odzivnih možnosti prizadete države.

Zaščita, ki naj bi jo zagotovil mehanizem 
Unije na področju civilne zaščite, naj bi 
primarno zajemala ljudi, pa tudi okolje in 
premoženje, vključno s kulturno dediščino, 
ob naravnih nesrečah in nesrečah, ki jih 
povzroči človek, med drugim ob 
terorističnih dejanjih ter tehnoloških, 
radioloških in ekoloških nesrečah, 
onesnaževanju morja in izrednih 
javnozdravstvenih razmerah, ki se zgodijo 
v Uniji ali zunaj nje. Ob vseh teh nesrečah 
se lahko za civilno zaščito in druge vrste 
nujne pomoči zaprosi kot dopolnitev 
odzivnih možnosti prizadete države in 
njenih pristojnih javni organov, tudi 
regionalnih in lokalnih, ki se s temi 
težavami srečujejo najbolj neposredno.

Or. cs

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V mehanizmu bi moral biti opredeljen 
splošen okvir politike Unije za ukrepe 
preprečevanja tveganj za nesreče, 
namenjene zagotavljanju visoke ravni 
zaščite in odpornosti proti nesrečam, in 
sicer s preprečevanjem ali zmanjševanjem 
njihovih posledic in uveljavljanjem kulture 
preprečevanja. Načrti za obvladovanje 
tveganj so bistveni, če se želi zagotoviti 
celosten pristop k obvladovanju nesreč. 
Združevati bi morali ukrepe za 
preprečevanje tveganj, pripravljenost in 

V mehanizmu bi moral biti opredeljen 
splošen okvir politike Unije za ukrepe 
preprečevanja tveganj za nesreče, 
namenjene zagotavljanju visoke ravni 
zaščite in odpornosti proti nesrečam, in 
sicer s preprečevanjem ali zmanjševanjem 
njihovih posledic in uveljavljanjem kulture 
preprečevanja. Za zagotovitev celovitega 
pristopa k obvladovanju nesreč je bistveno 
združevati ukrepe za preprečevanje 
tveganj, pripravljenost in odzivanje, da bi 
oblikovali seznam tveganj in predlagali 
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odzivanje. Zato bi moral biti v mehanizem 
vključen splošen okvir za obveščanje o njih 
in njihovo izvajanje.

ukrepe za njihovo odpravo. Zato bi moral 
biti v mehanizem vključen splošen okvir za 
obveščanje o njih in njihovo izvajanje.

Or. cs

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Drugi pripravljalni ukrepi vključujejo 
združevanje informacij o potrebnih 
zdravstvenih sredstvih in spodbujanje 
uporabe novih tehnologij. V skladu s 
členom 346 Pogodbe ni nobena država 
članica dolžna dajati informacij, za katere 
meni, da bi bilo njihovo razkritje v 
nasprotju z bistvenimi interesi njene 
varnosti.

Drugi pripravljalni ukrepi vključujejo 
združevanje informacij o potrebnih 
zdravstvenih sredstvih in spodbujanje 
uporabe novih tehnologij. V skladu s 
členom 346(1)(a) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ni nobena država članica 
dolžna dajati informacij, za katere meni, da 
bi bilo njihovo razkritje v nasprotju z 
bistvenimi interesi njene varnosti.

Or. cs

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi prispevali k razvoju zmožnosti 
civilne zaščite za hiter odziv, se na ravni 
Unije razvijajo moduli za intervencijo 
civilne zaščite, ki jih sestavljajo sredstva 
ene ali več držav članic in katerih cilj je 
popolna interoperabilnost. Moduli bi 
morali biti organizirani na ravni držav 
članic, ki jih usmerjajo in jim poveljujejo.

Da bi prispevali k razvoju zmožnosti 
civilne zaščite za hiter odziv, se na ravni 
Unije razvijajo moduli za intervencijo 
civilne zaščite, ki jih sestavljajo sredstva 
ene ali več držav članic in katerih cilj je 
popolna interoperabilnost. Moduli bi 
morali biti organizirani na ravni držav 
članic, ki jih usmerjajo in jim poveljujejo. 
Pri tem je treba posebno pozornost 
nameniti zmogljivostim civilne zaščite na 
obmejnih območjih držav članic.



PE494.684v01-00 6/16 PA\911347SL.doc

SL

Or. cs

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mehanizem bi moral omogočiti 
mobilizacijo in koordinacijo intervencij 
pomoči. Okrepljeno sodelovanje bi moralo 
temeljiti na strukturi Unije, ki jo 
sestavljajo središče za odzivanje v izrednih 
razmerah, evropska zmogljivost za 
odzivanje v izrednih razmerah v obliki 
združevanja predhodno prostovoljno 
odrejenih zmogljivosti držav članic, 
usposobljeni strokovnjaki, skupni 
komunikacijski in informacijski sistem za 
primer nesreč, ki ga upravlja Komisija, in 
kontaktne točke v državah članicah. Poleg 
tega bi mehanizem omogočal zbiranje 
preverjenih informacij o nesrečah za 
obveščanje držav članic in posredovanje 
izkušenj iz opravljenih intervencij.

črtano

Or. cs

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izboljšanje načrtovanja operacij 
odzivanja na nesreče in zagotovitev 
razpoložljivosti ključnih zmogljivosti je 
treba pripraviti referenčne scenarije za 
glavne vrste nesreč, kartirati ključne 
obstoječe zmogljivosti, ki so na razpolago 
v državah članicah, načrtovati krizno 
ukrepanje za uporabo zmogljivosti in 

Za izboljšanje načrtovanja operacij 
odzivanja na nesreče in zagotovitev 
razpoložljivosti ključnih zmogljivosti je 
treba pripraviti referenčne scenarije za 
glavne vrste nesreč, kartirati ključne 
obstoječe zmogljivosti, ki so na razpolago 
v državah članicah, ter prepoznati tveganja 
in opredeliti potrebne ukrepe za njihovo 
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razviti evropsko zmogljivost za odzivanje v 
izrednih razmerah v obliki združevanja 
predhodno prostovoljno odrejenih 
zmogljivosti držav članic. Na podlagi 
kriznega načrtovanja bi bilo mogoče 
določiti tudi, ali so zmogljivosti držav 
članic za odzivanje v izrednih razmerah 
popolne ali ne, ter možnosti za njihovo 
dopolnitev z zmogljivostmi, katerih razvoj 
bi podprla Unija in ki bi se uporabljale po 
vsej Uniji.

odpravo. Registracija tveganj se lahko 
uporabi tudi za določitev, ali so 
zmogljivosti držav članic za odzivanje v 
izrednih razmerah popolne ali ne. 

Or. cs

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izboljšati je treba razpoložljivost primernih 
prevoznih sredstev, da se podpre razvoj 
zmožnosti hitrega odzivanja na ravni 
Unije. Unija bi morala podpirati in 
dopolnjevati prizadevanja držav članic 
tako, da bi združevala prevozna sredstva 
držav članic in po potrebi prispevala k 
financiranju dodatnih prevoznih sredstev 
ob izpolnjevanju nekaterih meril.

Izboljšati je treba razpoložljivost primernih 
prevoznih sredstev in prometne 
infrastrukture, da se podpre razvoj 
zmožnosti hitrega odzivanja na ravni 
Unije. Unija bi morala podpirati in 
dopolnjevati prizadevanja držav članic 
tako, da bi združevala prevozna sredstva 
držav članic.

Or. cs

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kjer je uporaba vojaških zmogljivosti v 
podporo operacijam civilne zaščite 
primerna, bi moralo sodelovanje z vojsko 
potekati v skladu z načini, postopki in 

Kjer je uporaba vojaških zmogljivosti v 
podporo operacijam civilne zaščite 
primerna, bi moralo sodelovanje z vojsko 
potekati v skladu z načini in postopki, ki 
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merili, ki jih opredelijo Svet ali njegovi 
pristojni organi, da se dajo mehanizmu na 
voljo vojaške zmogljivosti, potrebne za 
zaščito civilnega prebivalstva.

jih opredelijo Svet ali njegovi pristojni 
organi, da se dajo mehanizmu na voljo 
vojaške zmogljivosti, potrebne za zaščito 
civilnega prebivalstva.

Or. cs

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upoštevati je treba tudi potrebo po 
zagotavljanju hitre in prilagodljive 
pomoči v primeru nesreč, ki presegajo 
odzivne zmogljivosti prizadete države 
članice ali regionalnih oziroma lokalnih 
organov. Pri tem je treba opozoriti na 
možnost črpanja sredstev za pomoč iz 
solidarnostnega sklada, namenjenih 
državam članicam in državam 
pristopnicam, ki so jih prizadele obsežne 
naravne nesreče, njihova poraba pa bi 
morala biti učinkoviteje povezana z 
delovanjem mehanizma civilne zaščite. 

Or. cs

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ne morejo zadovoljivo 
doseči ciljev tega sklepa. Ti se lahko zaradi 
obsega ali učinkov predlaganega ukrepa, 
vključno s koristmi, ki izhajajo iz 
delovanja mehanizma v smislu 
zmanjševanja izgub človeških življenj in 
škode, bolje dosežejo na ravni Unije. Če 

Osnovno načelo civilne zaščite bi moralo 
biti reševanje težav na najnižji možni 
ravni. V primeru obsežnejših operacij pa 
ciljev tega sklepa ne morejo zadovoljivo 
doseči države članice, zato se lahko zaradi 
obsega ali učinkov predlaganega ukrepa, 
vključno s koristmi, ki izhajajo iz 
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večja nesreča preseže zmožnost odzivanja 
prizadete države članice, bi morala imeti ta 
država možnost uporabiti mehanizem 
Skupnosti, da dopolni svoja lastna sredstva 
civilne zaščite in druge vire odzivanja v 
izrednih razmerah. Unija lahko zato 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti, kakor je določeno v 
omenjenem členu, ta sklep ne presega tega, 
kar je potrebno za dosego zadevnega cilja.

delovanja mehanizma v smislu 
zmanjševanja izgub človeških življenj in 
škode, bolje dosežejo na ravni Unije. Če 
večja nesreča preseže zmožnost odzivanja 
prizadete države članice, bi morala imeti ta 
država možnost uporabiti mehanizem 
Skupnosti, da dopolni svoja lastna sredstva 
civilne zaščite in druge vire odzivanja v 
izrednih razmerah. Unija lahko zato 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti, kakor je določeno v 
omenjenem členu, ta sklep ne presega tega, 
kar je potrebno za dosego zadevnega cilja.

Or. cs

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zaščita, ki naj bi jo zagotovil 
mehanizem, primarno zajema ljudi, pa tudi 
okolje in premoženje, vključno s kulturno 
dediščino, ob naravnih nesrečah in 
nesrečah, ki jih povzroči človek, med 
drugim ob terorističnih dejanjih ter 
tehnoloških, radioloških in ekoloških 
nesrečah, onesnaževanju morja in izrednih 
javnozdravstvenih razmerah, ki se zgodijo 
v Uniji ali zunaj nje.

2. Zaščita, ki naj bi jo zagotovil 
mehanizem, primarno zajema ljudi, pa tudi 
okolje in premoženje, vključno s kulturno 
dediščino, ob naravnih nesrečah in 
nesrečah, ki jih povzroči človek, tudi 
posledice terorističnih dejanj ter 
tehnoloških, radioloških in ekoloških 
nesreč, onesnaževanju morja in izrednih 
javnozdravstvenih razmerah, ki se zgodijo 
v Uniji ali zunaj nje.

Or. cs
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Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ta sklep se ne uporablja za ukrepe, ki se 
izvajajo na podlagi [Uredbe (ES) 
št. 1717/2006, Uredbe (ES) št. 1257/96, 
Uredbe (ES) št. 1406/2002 [in zakonodaje 
Unije o akcijskih programih na področju 
zdravja, notranjih zadev in pravosodja]].

7. Ta sklep se ne uporablja za ukrepe, ki se 
izvajajo na podlagi [Uredbe (ES) 
št. 1717/2006, Uredbe (ES) št. 1257/96, 
Uredbe (ES) št. 1406/2002 [in zakonodaje 
Unije o akcijskih programih na področju 
zdravja, notranjih zadev in pravosodja]] in 
druge zakonodaje Unije na področjih, ki 
niso povezani s to temo.

Or. cs

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Člen 4 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. „načrt za obvladovanje tveganj“
pomeni instrument načrtovanja, ki ga 
država članica pripravi za predvidevanje 
tveganj, ocenjevanje njihovih učinkov ter 
razvoj, izbiro in izvedbo ukrepov za 
zmanjšanje tveganj in njihovih učinkov, 
prilagajanje njim in njihovo blažitev na 
stroškovno učinkovit način ter hkrati za 
določitev okvira za vključitev različnih 
instrumentov obvladovanja za sektor ali 
nevarnost značilnih tveganj v skupni 
splošni načrt;

9. „seznam tveganj in ukrepi za 
odzivanje“ pomeni instrument načrtovanja, 
ki ga država članica pripravi za 
predvidevanje tveganj, ocenjevanje 
njihovih učinkov ter razvoj, izbiro in 
izvedbo ukrepov za zmanjšanje tveganj in 
njihovih učinkov, prilagajanje njim in 
njihovo blažitev na stroškovno učinkovit 
način ter hkrati za določitev okvira za 
vključitev različnih instrumentov 
obvladovanja za sektor ali nevarnost 
značilnih tveganj v skupni splošni seznam 
tveganj in ukrepe za odzivanje;

Or. cs
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Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Člen 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) spodbuja in podpira razvoj in izvajanje 
načrtov držav članic za obvladovanje
tveganj, vključno s smernicami o vsebini 
tovrstnih načrtov, ter po potrebi zagotavlja 
ustrezne spodbude;

(d) podpira razvoj in izvajanje seznamov 
tveganj ter ukrepov za odzivanje držav 
članic, vključno s smernicami o vsebini 
tovrstnih seznamov in ukrepov; 

Or. cs

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Načrti za obvladovanje tveganj Seznami tveganj in ukrepi za odzivanje

Or. cs

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice za zagotavljanje 
učinkovitega sodelovanja v okviru 
mehanizma Komisiji sporočijo svoje 
načrte za obvladovanje tveganj.

1. Države članice za zagotavljanje 
učinkovitega sodelovanja v okviru 
mehanizma Komisiji predložijo seznam 
tveganj na nacionalni ravni in ukrepov za 
odzivanje nanje.

Or. cs
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Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V načrtih za obvladovanje tveganj se 
upoštevajo nacionalne ocene tveganj in 
druge relevantne ocene tveganj, uskladijo 
pa se z drugimi relevantnimi veljavnimi 
načrti v zadevni državi članici.

črtano

Or. cs

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice najpozneje do konca leta 
2016 zagotovijo, da so njihovi načrti za 
obvladovanje tveganj pripravljeni in da 
Komisija prejeme njihovo najbolj 
posodobljeno različico.

3. Države članice najpozneje do konca leta 
2016 zagotovijo, da so njihovi seznami 
tveganj pripravljeni in da Komisija prejeme 
njihovo najbolj posodobljeno različico.

Or. cs

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Komisija v sodelovanju z državami 
članicami pripravi referenčne scenarije za 
nesreče v Uniji in zunaj nje, pri čemer 
upošteva načrte za obvladovanje tveganj iz 
člena 6;

(a) Komisija v sodelovanju z državami 
članicami pripravi referenčne scenarije za 
nesreče v Uniji, pri čemer upošteva 
sezname tveganj in ukrepe za odzivanje iz 
člena 6;

Or. cs
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Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropske zmogljivosti za odzivanje v 
izrednih razmerah

črtano

1. Vzpostavi se evropska zmogljivost za 
odzivanje v izrednih razmerah v obliki 
združevanja predhodno prostovoljno 
odrejenih odzivnih zmogljivosti držav 
članic.
2. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami na podlagi referenčnih 
scenarijev vrstno in številčno opredeli 
zmogljivosti, ki so potrebne za evropsko 
zmogljivost za odzivanje v izrednih 
razmerah (v nadaljnjem besedilu: ciljna 
zmogljivost).
3. Komisija opredeli kakovostne zahteve 
za zmogljivosti, ki se odredijo za evropsko 
zmogljivost za odzivanje v izrednih 
razmerah. Države članice so odgovorne za 
zagotavljanje njihove kakovosti.
4. Komisija uveljavi in vodi postopek za 
certificiranje in registracijo zmogljivosti, 
ki jih dajo države članice na voljo za 
evropsko zmogljivost za odzivanje v 
izrednih razmerah.
5. Države članice prostovoljno opredelijo 
in registrirajo zmogljivosti, ki jih odredijo 
za evropsko zmogljivost za odzivanje v 
izrednih razmerah. Večnacionalne 
module, ki jih zagotovita dve ali več držav 
članic, skupaj registrirajo vse zadevne 
države članice.
6. Registrirane zmogljivosti v okviru 
evropske zmogljivosti za odzivanje v 
izrednih razmerah so na voljo za operacije 
odzivanja v izrednih razmerah v okviru 
mehanizma, in sicer na zahtevo Komisije 
prek središča ERC. Države članice čim je 
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mogoče obvestijo Komisijo o vsakem 
neovrgljivem razlogu, ki jim preprečuje, 
da bi dale te zmogljivosti na voljo v 
posameznih izrednih razmerah.
7. Zmogljivosti bodo v primeru uporabe 
ostale pod nadzorom in vodstvom držav 
članic. Komisija prek središča ERC 
zagotavlja koordinacijo različnih 
zmogljivosti. V času, ko se zmogljivosti ne 
uporabljajo v operacijah v okviru 
mehanizma, so na voljo za nacionalne 
namene držav članic.
8. Države članice in Komisija zagotovijo 
ustrezno prepoznavnost intervencij 
evropske zmogljivosti za odzivanje v 
izrednih razmerah.

Or. cs

Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odpravljanje vrzeli v zmogljivostih črtano
1. Komisija spremlja napredek pri 
doseganju ciljne zmogljivosti in v 
sodelovanju z državami članicami 
opredeli vrzeli v evropski zmogljivosti za 
odzivanje v izrednih razmerah.
2. Komisija podpira države članice pri 
odpravljanju vrzeli v zmogljivostih ter pri 
njihovem zapolnjevanju na najprimernejši 
in stroškovno učinkovit način, med 
drugim s:
(a) podpiranjem zainteresiranih držav 
članic pri razvoju odzivnih zmogljivosti, ki 
niso ali pa niso v zadostnih količinah na 
voljo v okviru evropske zmogljivosti za 
odzivanje v izrednih razmerah; ali
(b) razvijanjem odzivnih zmogljivosti na 



PA\911347SL.doc 15/16 PE494.684v01-00

SL

ravni Unije, če je to bolj stroškovno 
učinkovito in se te lahko uporabijo kot 
skupna zaščita pred skupnimi tveganji.
3. Vse zmogljivosti, razvite v skladu s tem 
členom, nadzirajo in vodijo zainteresirane 
države članice. Komisija pripravi predloge 
sporazumov med Komisijo in zadevnimi 
državami članicami. Države članice, ki 
upravljajo zmogljivosti, so odgovorne za 
njihovo registracijo v skladu z 
nacionalnimi postopki.
4. Te zmogljivosti so del evropske 
zmogljivosti za odzivanje v izrednih 
razmerah. Na voljo so za operacije 
odzivanja v izrednih razmerah v okviru 
mehanizma, in sicer na zahtevo Komisije 
prek središča ERC. V času, ko se 
zmogljivosti ne uporabljajo v okviru 
mehanizma, so na voljo za nacionalne 
namene držav članic, ki jih upravljajo.
5. Države članice in Komisija zagotovijo 
ustrezno prepoznavnost zmogljivosti, ki se 
razvijejo v skladu s tem členom.
6. Komisija vsaki dve leti obvesti Evropski 
parlament in Svet o napredku pri 
doseganju ciljne zmogljivosti in o 
preostalih vrzelih v evropski zmogljivosti 
za odzivanje v izrednih razmerah.
7. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
opredeli naslednje načine razvoja, 
upravljanja, vzdrževanja in dajanja na 
voljo teh zmogljivosti vseh državam 
članicam prek mehanizma:
(a) načine podpiranja držav članic pri 
razvoju odzivnih zmogljivosti, ki sicer niso 
ali pa niso v zadostnih količinah na voljo 
v okviru evropske zmogljivosti za 
odzivanje v izrednih razmerah;
(b) načine razvoja odzivnih zmogljivosti 
na ravni Unije, da se uporabijo kot 
skupna zaščita pred skupnimi tveganji;
(c) načine upravljanja in vzdrževanja 
zmogljivosti iz točk (a) in (b);
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(d) načine dajanja na voljo zmogljivosti iz 
točk (a) in (b) vsem državam članicam 
prek mehanizma.
8. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 31(2).

Or. cs

Predlog spremembe 22

Predlog sklepa
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni referenčni znesek za izvajanje 
tega sklepa v obdobju od 2014 do 2020 
znaša 513 000 000 EUR v tekočih cenah.

1. Finančni referenčni znesek za izvajanje 
tega sklepa v obdobju od 2014 do 2020 
znaša 455.000.000 EUR v tekočih cenah.

Or. cs

Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Člen 21 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) priprava načrtov za obvladovanje 
tveganj in pregled tveganj po vsej Uniji;

črtano

Or. cs


