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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog o ciljni spremembi veljavnega predpisa o mehanizmu 
Unije na področju civilne zaščite, s čimer naj bi poskrbeli, da bodo Unija in države članice bolje 
pripravljene na prihodnje krize. Spomniti želi, da je ta mehanizem eden najkonkretnejših 
dokazov, da je osrednja vrednota EU solidarnost. Aktualna koronavirusna kriza je razkrila 
veliko omejenost sedanje ureditve, saj se mehanizem na večino prošenj za pomoč iz držav 
članic ter sodelujočih in tretjih držav ni bil zmožen v celoti odzvati. Zato pripravljavec mnenja 
sodi, da se je treba na ravni Unije bolje pripraviti na čezmejna tveganja in večje nesreče z 
obsežnimi posledicami, ki bi lahko hkrati prizadele več držav članic in povzročile velike 
motnje.

Prepričan je, da so potrebna precejšnja finančna sredstva, ki bi res ustrezala velikopoteznosti 
tega nedavno reformiranega mehanizma, zlasti pa namenski rezervi rescEU z zmogljivostmi za 
odzivanje, ki se vodi in nadzoruje na ravni Unije. Pozdravlja predlog Komisije, da bi za obdobje 
2021–2027 uporabili 1 268 282 000 EUR iz naslova 5 (odpornost, varnost in obramba) in 2 187 
620 000 EUR (v tekočih cenah) iz novega instrumenta EU za oživitev gospodarstva, kar bi s 
pooblastili iz novega sklepa o virih lastnih sredstev vse pridobili kot zunanji namenski prihodek. 
V predlogu je zapisana tudi zaposlitev 134 dodatnih uslužbencev, od tega 30 po tem sklepu.

Predlagani zneski so od prvotnega predloga iz maja 2018 skoraj potrojeni, kar je po oceni 
pripravljavca mnenja ustrezno, pa tudi število zaposlenih je sorazmerno namenu in obsegu te 
namenske revizije. Meni, da je glede na neuspešnost mehanizma pri odzivanju na potrebe držav 
članic po pomoči in glede na dodatna sredstva, ki so bila med krizo potrebna za medicinske 
zaloge in repatriacijske lete, celo Svet spoznal, da zmanjševanje finančnih sredstev za ta 
mehanizem v naslednjem večletnem finančnem okviru ni realistično. Opomniti je tudi treba, da 
bo optimalno združevanje virov in ustvarjanje ekonomije obsega s pametnimi naložbami na 
ravni Unije pripomoglo k znatnim prihrankom v proračunih držav članic.

Pripravljavec mnenja pozitivno gleda na več predlogov za poenostavitev proračuna in večjo 
proračunsko prožnost, na primer na dodano posredno upravljanje in samodejni prenos 
neporabljenih odobritev za ukrepe odzivanja v leto N+1. Ne strinja pa se, da bi črtali razčlenitev 
porabe po stebrih iz Priloge I, saj morata sozakonodajalca imeti pregled nad relativno 
porazdelitvijo med preprečevanjem, pripravljenostjo in odzivanjem. Za zadostno mero 
prožnosti jamči možnost, da se da Priloga spremeniti z delegiranim aktom.

Pripravljavec mnenja pozdravlja možnost, da bi agencija in države članice uporabile vesoljsko 
infrastrukturo Unije, kot so evropski program za opazovanje Zemlje (Copernicus), Galileo, 
spremljanje razmer v vesolju in vladne satelitske komunikacije, saj so to pomembna orodja na 
ravni Unije za odzivanje na notranje in zunanje izredne razmere. Dodobra je treba izkoristiti 
sinergijo med različnimi orodji, države članice pa spodbujati, naj te storitve čim bolj 
uporabljajo. 

Poudariti želi tudi, da bo treba pri postavljanju zmogljivosti mehanizma rescEU na logistična 
vozlišča v Uniji poskrbeti za dobro geografsko pokritost, tako da bo enako koristen za vse 
države članice in da bodo lahko njegova sredstva začele hitro uporabljati.

Obenem poudarja, da je pomembno preverjati kakovost medicinskega materiala in opreme, ki 
se kupi v okviru mehanizma. Izredne razmere zaradi koronavirusa so jasno pokazale, da je to 
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res potrebno, zlasti pri kupovanju od proizvajalcev zunaj Unije. 

Po prepričanju pripravljavca mnenja je treba ustrezno zaščititi finančne interese Unije, zlasti 
glede na predvideno uporabo posrednega načina upravljanja. Pri tem bo imelo pomembno vlogo 
evropsko javno tožilstvo.

Na koncu pozdravlja še okrepljene določbe člena 20a o prepoznavnosti pomoči EU iz 
mehanizma Unije na področju civilne zaščite in obenem želi podčrtati, da bodo morale države 
članice proaktivno obveščati javnost o operacijah, ki se financirajo iz tega mehanizma.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, 
da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Mehanizem Unije ob priznavanju 
primarne odgovornosti držav članic za 
preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki 
jih povzroči človek, ter pripravo in 
odzivanje nanje spodbuja solidarnost med 
državami članicami v skladu s členom 3(3) 
Pogodbe o Evropski uniji.

(2) Čeprav imajo primarno 
odgovornost za preprečevanje naravnih 
nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, ter 
za pripravo in odzivanje nanje še vedno 
države članice, pa mehanizem Unije in s 
tem tudi rescEU spodbuja solidarnost med 
državami članicami v skladu s členom 3(3) 
Pogodbe o Evropski uniji, saj dopolnjuje 
obstoječe zmogljivosti držav članic in jim 
omogoča učinkovitejše priprave in 
odzivanje, če zmogljivosti na državni ravni 
ne zadostujejo.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Izkušnje brez primere v zvezi s 
pandemijo COVID-19 so pokazale, da je 
učinkovitost Unije pri obvladovanju krize 
omejena zaradi področja uporabe njenega 
okvira upravljanja, pa tudi zaradi stopnje 
pripravljenosti Unije v primeru nesreč, ki 

(3) Izkušnje brez primere v zvezi s 
pandemijo COVID-19 so pokazale, da je 
učinkovitost Unije pri obvladovanju krize 
omejena zaradi področja uporabe njenega 
okvira upravljanja, pa tudi zaradi stopnje 
pripravljenosti Unije v primeru nesreč, ki 
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vplivajo na večino držav članic. vplivajo na večino držav članic. Poleg tega 
ni dvoma, da Unija in države članice niso 
dovolj pripravljene na hujše in 
kompleksnejše nesreče z daljnosežnimi in 
dolgoročnimi globalnimi posledicami, 
kakršna je na primer večja pandemija. 
Zato je bistveno, da bi bolje usklajevali 
ukrepe držav članic na področju civilne 
zaščite in okrepili rescEU.

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Po izkušnjah z epidemijo COVID-
19 in glede na to, da je treba okrepiti 
zmogljivosti Unije za odzivanje v 
zdravstvu in civilni zaščiti, bi bilo treba 
mehanizem rescEU močno okrepiti, da bi 
izboljšali njegovo uspešnost v vseh treh 
stebrih mehanizma Unije – pri 
preprečevanju, pripravljenosti in 
odzivanju.

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi bili bolje pripravljeni na 
podobne dogodke v prihodnosti, je 
potrebno takojšnje ukrepanje za okrepitev 
mehanizma Unije.

(5) Da bi bili bolje pripravljeni na 
podobne dogodke v prihodnosti, je 
potrebno takojšnje ukrepanje za okrepitev 
mehanizma Unije. S to okrepitvijo bi 
morali dopolniti politike in sklade Unije, 
kar pa ne bi smelo biti nadomestilo za 
vključevanje načela pripravljenosti na 
nesreče v te politike in sklade.

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
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Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi se izboljšalo načrtovanje 
preprečevanja nesreč in pripravljenosti 
nanje, bi se morala Unija še naprej 
zavzemati za naložbe v preprečevanje 
nesreč v vseh sektorjih in za celovite 
pristope k obvladovanju tveganja, ki 
podpirajo preprečevanje in pripravljenost, 
ob upoštevanju pristopa, ki predvideva vse 
nevarnosti, ekosistemskega pristopa in 
verjetnih vplivov podnebnih sprememb, v 
tesnem sodelovanju z ustreznimi 
znanstvenimi skupnostmi in ključnimi 
gospodarskimi subjekti. V ta namen bi bilo 
treba v ospredje postaviti medsektorske 
pristope in pristope, ki predvidevajo vse 
nevarnosti, temeljiti pa bi morali na ciljih 
za odpornost celotne Unije, ki se 
upoštevajo v izhodiščni opredelitvi 
zmogljivosti in pripravljenosti. Komisija 
sodeluje z državami članicami pri 
opredeljevanju ciljev celotne Unije za 
odpornost.

(6) Da bi se izboljšalo načrtovanje 
preprečevanja nesreč in pripravljenosti 
nanje, bi morala Unija povečati naložbe v 
preprečevanje nesreč v vseh sektorjih in za 
celovite pristope k obvladovanju tveganja, 
ki podpirajo preprečevanje in 
pripravljenost, ob upoštevanju pristopa, ki 
predvideva vse nevarnosti, ekosistemskega 
pristopa in verjetnih vplivov podnebnih 
sprememb, v tesnem sodelovanju z 
ustreznimi znanstvenimi skupnostmi in 
ključnimi gospodarskimi subjekti ter 
regionalnimi in lokalnimi oblastmi, ki 
imajo odločilno vlogo v ciklu 
obvladovanja nesreč, pa tudi s tako 
imenovanim tretjim sektorje (neprofitnimi 
subjekti) in prostovoljskimi 
organizacijami, ki delujejo na tem 
področju. V ta namen bi bilo treba v 
ospredje postaviti medsektorske pristope in 
pristope, ki predvidevajo vse nevarnosti, 
temeljiti pa bi morali na ciljih za odpornost 
celotne Unije, ki se upoštevajo v izhodiščni 
opredelitvi zmogljivosti in pripravljenosti. 
Komisija pri opredeljevanju ciljev celotne 
Unije za odpornost sodeluje z državami 
članicami in Evropskim parlamentom ter 
pri tem upošteva vse načrte za odzivanje v 
izrednih razmerah, ki so že pripravljeni na 
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni.

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Da bo preprečevanje nesreč 
učinkovito, bi morali kot osrednji element 
verifikacijskega procesa za zmogljivosti 
odzivanja vključiti teste izjemnih 
situacij. Na regionalni in lokalni ravni so 
potrebne redne ocene tveganja, tako da 
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bodo lahko nacionalni organi po potrebi 
sprejemali ustrezne ukrepe, s katerimi 
bodo povečali odpornost, med drugim tudi 
z uporabo sredstev Unije. Pri ocenah 
tveganja bi se bilo treba osredotočiti na 
posebnosti posameznih regij, na primer 
potresno dejavnost, pogoste poplave ali 
gozdne požare. Zajeti bi bilo treba tudi 
raven čezmejnega sodelovanja, tako da bi 
mehanizem Unije pridobil natančne 
informacije o razpoložljivih lokalnih 
zmogljivostih, tako da bi bilo 
posredovanje čim bolj ciljno usmerjeno.

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Pri opredeljevanju ciljev Unije na 
področju odpornosti proti nesrečam, s 
katerimi bi podprli ukrepe preprečevanja 
in pripravljenosti, bi morala biti zajeta in 
upoštevana tudi natančna ocena 
dolgoročnih socialnih posledic, ki jih v 
prvi fazi po nujnem ukrepanju urejajo 
agencije civilne zaščite, pri tem pa je treba 
največjo pozornost nameniti 
najranljivejšim ljudem.

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Mehanizem Unije bi moral 
izkoristiti vesoljsko infrastrukturo Unije, 
kot so evropski program za opazovanje 
Zemlje (Copernicus), Galileo, spremljanje 
razmer v vesolju in vladne satelitske 
komunikacije, ki zagotavljajo pomembna 
orodja na ravni Unije za odzivanje na 

(9) Mehanizem Unije bi moral 
izkoristiti vesoljsko infrastrukturo Unije, 
kot so evropski program za opazovanje 
Zemlje (Copernicus), Galileo, spremljanje 
razmer v vesolju in vladne satelitske 
komunikacije, ki zagotavljajo pomembna 
orodja na ravni Unije za odzivanje na 
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notranje in zunanje izredne razmere. 
Sistemi obvladovanja izrednih razmer v 
okviru programa Copernicus zagotavljajo 
podporo centru ERCC v različnih fazah 
izrednih razmer, od zgodnjega opozarjanja 
in preprečevanja do nesreč in okrevanja. 
Vladne satelitske komunikacije 
zagotavljajo zmogljivosti varnih satelitskih 
komunikacij, ki so posebej prilagojene 
potrebam vladnih uporabnikov pri 
obvladovanju izrednih razmer. Galileo je 
prva infrastruktura za globalno satelitsko 
navigacijo in določanje položaja, ki je 
posebej zasnovana za civilne namene v 
Evropi in po vsem svetu in se jo lahko 
uporablja na drugih področjih, kot so 
obvladovanje izrednih razmer, vključno z 
dejavnostmi zgodnjega opozarjanja. 
Ustrezne storitve sistema Galileo bodo 
vključevale storitev za ukrepanje v izrednih 
razmerah, v okviru katere bodo prek 
oddajnih signalov predvajana opozorila v 
zvezi z naravnimi nesrečami in drugimi 
izrednimi razmerami na določenih 
območjih. Države članice bi morale imeti 
možnost, da uporabljajo to storitev. Kadar 
se odločijo, da bi jo uporabile, morajo za 
validacijo sistema opredeliti nacionalne 
organe, pristojne za uporabo navedene 
storitve za ukrepanje v izrednih razmerah, 
in o tem uradno obvestiti Komisijo.

notranje in zunanje izredne razmere. 
Sistemi obvladovanja izrednih razmer v 
okviru programa Copernicus zagotavljajo 
podporo centru ERCC v različnih fazah 
izrednih razmer, od zgodnjega opozarjanja 
in preprečevanja do nesreč in okrevanja. 
Vladne satelitske komunikacije 
zagotavljajo zmogljivosti varnih satelitskih 
komunikacij, ki so posebej prilagojene 
potrebam vladnih uporabnikov pri 
obvladovanju izrednih razmer. Galileo je 
prva infrastruktura za globalno satelitsko 
navigacijo in določanje položaja, ki je 
posebej zasnovana za civilne namene v 
Evropi in po vsem svetu in se jo lahko 
uporablja na drugih področjih, kot so 
obvladovanje izrednih razmer, vključno z 
dejavnostmi zgodnjega opozarjanja. 
Ustrezne storitve sistema Galileo bodo 
vključevale storitev za ukrepanje v izrednih 
razmerah, v okviru katere bodo prek 
oddajnih signalov predvajana opozorila v 
zvezi z naravnimi nesrečami in drugimi 
izrednimi razmerami na posameznih 
območjih. Države članice bi bilo treba 
spodbujati, da uporabljajo to storitev, saj 
ima dober potencial za reševanje življenj 
in lažje usklajevanje izrednega ukrepanja. 
Kadar se odločijo, da bi jo uporabile, 
morajo za validacijo sistema opredeliti 
nacionalne organe, pristojne za uporabo 
storitve za ukrepanje v izrednih razmerah, 
in o tem uradno obvestiti Komisijo.

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Mehanizem Unije in rescEU bi 
bilo treba še razvijati, da bosta Uniji 
omogočala učinkovito odzivanje na 
najrazličnejše izredne situacije, od katerih 
jih bo mnogo nastalo zaradi podnebnih 
sprememb. Pogostost in intenzivnost 
naravnih nesreč v Uniji in zunaj nje se 
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zadnja leta povečujeta, do njih prihaja 
celo tam, kjer jih prej ni bilo. Zato je 
nujno, da bo mehanizem Unije razpolagal 
z zadostnimi zmogljivostmi, da bo se lahko 
spoprijemal z vse pogostejšimi naravnimi 
nesrečami, na primer gozdnimi požari in 
poplavami.

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi imela Unija operativne 
zmogljivosti za hiter odziv na izredne 
razmere velikega obsega ali na dogodek, za 
katerega je majhna verjetnost, vendar ima 
velike posledice, kot je pandemija COVID-
19, bi morala imeti možnost, da v skladu s 
podporno pristojnostjo na področju civilne 
zaščite in s posebnim poudarkom na 
ranljivih ljudeh kupi, najame, zakupi ali 
pogodbeno zagotovi zmogljivosti rescEU 
za pomoč državam članicam, ki so 
preobremenjene zaradi izrednih razmer 
velikega obsega. Navedene zmogljivosti se 
predhodno razmestijo v logistična vozlišča 
znotraj Unije ali iz strateških razlogov prek 
zaupanja vrednih mrež vozlišč, kot so 
skladišča za humanitarno delovanje ZN.

(10) Da bi imela Unija operativne 
zmogljivosti za hiter odziv na izredne 
razmere velikega obsega ali na dogodek, za 
katerega je majhna verjetnost, vendar ima 
velike posledice, kot je pandemija COVID-
19, bi morala imeti možnost, da v skladu s 
podporno pristojnostjo na področju civilne 
zaščite in s posebnim poudarkom na 
ranljivih ljudeh kupi, najame, zakupi ali 
pogodbeno zagotovi zmogljivosti rescEU 
za pomoč državam članicam, ki so zaradi 
izrednih razmer velikega obsega 
preobremenjene. Te zmogljivosti se 
predhodno razmestijo na logistična 
vozlišča znotraj Unije ali iz utemeljenih 
strateških razlogov prek zaupanja vrednih 
mrež vozlišč, kot so skladišča za 
humanitarno delovanje OZN. Za rescEU bi 
morali povečati sinergijo med 
nacionalnimi logističnimi vozlišči, da bi 
omogočili čim učinkovitejši operativni 
odziv, katalizirali regionalne zmogljivosti 
in prispevali k dolgoročnemu cilju 
zagotavljanja čim večje prožnosti in 
zmožnosti za odzivanje na raznovrstne 
nesreče, ki bodo tudi drugačne od sedanje 
pandemije. Izkoristiti bi morali tesno 
sodelovanje z organi držav članic in 
uporabiti mehanizem Unije za zbiranje 
informacij o nacionalnih zmogljivostih, ki 
so na voljo v državah članicah z vozlišči, 
ter oceniti pripravljenost nacionalnih 
sistemov za obvladovanje kriz in civilno 
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zaščito, zato da bi lahko izdali priporočila 
za posamezne države in jim tako pomagali 
pri izboljšavah.

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Glede na to, da vlada splošno 
soglasje o vrednoti solidarnosti, ima Unija 
osrednjo vlogo pri pospeševanju 
napredovanja proti cilju enakega in 
splošnega zagotavljanja kakovostnih 
zdravstvenih storitev, kar je osnova politik 
Unije na področju civilne zaščite.

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ker uporaba zmogljivosti rescEU 
za odzivne operacije v okviru mehanizma 
Unije zagotavlja znatno dodano vrednost 
Unije z zagotavljanjem učinkovitega in 
hitrega odziva za ljudi v izrednih razmerah, 
bi bilo treba zagotoviti dodatne obveznosti 
za prepoznavnost, da se poveča ugled 
Unije.

(16) Ker uporaba zmogljivosti rescEU 
za odzivne operacije v okviru mehanizma 
Unije zagotavlja znatno dodano vrednost 
Unije z zagotavljanjem učinkovitega in 
hitrega odziva za ljudi v izrednih razmerah, 
bi bilo treba zagotoviti dodatne obveznosti 
za prepoznavnost, da se državljanom Unije 
in javnim občilom priskrbijo informacije 
ter tako poveča ugled Unije. Nacionalni 
organi bi morali za vsako posredovanje od 
Komisije prejeti komunikacijske smernice, 
s čimer bi se zagotovilo, da bo vloga Unije 
ustrezno javno prepoznavna.

Predlog spremembe13

Predlog sklepa
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Da bi povečali prožnost in dosegli 
optimalno izvrševanje proračuna, bi bilo 
treba kot način izvrševanja proračuna 
vključiti posredno upravljanje.

(17) Da bi povečali prožnost in dosegli 
optimalno izvrševanje proračuna, bi bilo 
treba s tem sklepom kot način izvrševanja 
proračuna določiti posredno upravljanje, a 
samo, kadar je to upravičeno glede na 
naravo in vsebino posameznega ukrepa.

Obrazložitev

Če le mogoče, bi moralo imeti prednost neposredno upravljanje Komisije, vključno z 
delegacijami Unije. Posredno upravljanje bi se moralo uporabiti samo, če bi se izkazalo, da 
je to neizpodbitno učinkovitejši in uspešnejši način za izvajanje posamezne vrste ukrepa.

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) V skladu s členom 155 Uredbe 
(EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta1a (finančna uredba) 
bi morali subjekti iz člena 62(1)(c) 
navedene uredbe in člena 25(2) tega 
sklepa svoje obveznosti poročanja 
izpolnjevati vsako leto. Obveznosti teh 
subjektov v zvezi s poročanjem so 
določene v sporazumu o preverjanju iz 
člena 130(3) finančne uredbe.
____________________
1a Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, 
(EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, 
(EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, 
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa 
št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe 
(EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 
30.7.2018, str. 1).
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Obrazložitev

Ker je posredno upravljanje v tem mehanizmu novo, je pomembno opomniti na obveznosti 
poročanja, ki so s tem naložene zadevnim subjektom, kakor je določeno v členu 155 finančne 
uredbe.

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Zaradi spodbujanja predvidljivosti 
in dolgoročne uspešnosti bi morala 
Komisija pri izvajanju Sklepa 
št. 1313/2013/EU sprejeti letne ali večletne 
delovne programe, v katerih bi navedla 
načrtovane dodelitve. To bi moralo Uniji 
omogočiti večjo prožnost pri izvrševanju 
proračuna in s tem okrepiti ukrepe za 
preprečevanje in pripravljenost.

(18) Zaradi spodbujanja predvidljivosti 
in dolgoročne uspešnosti bi morala 
Komisija ob posvetovanju z deležniki in 
ustreznimi institucijami pri izvajanju 
Sklepa št. 1313/2013/EU sprejeti letne in 
večletne delovne programe, v katerih bi 
navedla načrtovane dodelitve. To bi moralo 
Uniji omogočiti večjo prožnost pri 
izvrševanju proračuna in s tem okrepiti 
ukrepe za preprečevanje in pripravljenost.

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Rezerve rescEU za odzivanje na 
krize bi morali v okviru Programa EU za 
zdravje dopolniti z oblikovanjem in 
upravljanjem dodatne strateške rezerve 
Unije in njene zaloge izdelkov, ki so 
pomembni v krizah.

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(22a) Mehanizem Unije bi moral 
dopuščati možnost dodatnih, prostovoljnih 
prispevkov držav članic.

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Čeprav so ukrepi za preprečevanje 
in pripravljenost bistveni za krepitev 
trdnosti Unije pri soočanju z naravnimi 
nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči 
človek, je pojav, čas in obseg nesreč po 
svoji naravi nepredvidljiv. Kot je pokazala 
nedavna kriza COVID-19, se lahko 
finančna sredstva, ki so potrebna za 
zagotovitev ustreznega odziva, znatno 
razlikujejo od leta do leta in bi morala biti 
na voljo takoj. Združevanje načela 
predvidljivosti s potrebo po hitrem 
odzivanju na nove potrebe posledično 
pomeni, da je treba prilagoditi finančno 
izvajanje programov. Zato je primerno, da 
se poleg člena 12(4) finančne uredbe 
dovoli prenos neporabljenih odobritev, ki 
so omejene na naslednje leto in so 
namenjene izključno ukrepom za 
odzivanje.

(23) Čeprav so ukrepi za preprečevanje 
in pripravljenost bistveni za krepitev 
trdnosti Unije pri spoprijemanju z 
naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih 
povzroči človek, je pojav, čas in obseg 
nesreč po svoji naravi nepredvidljiv. Kot je 
pokazala nedavna kriza COVID-19, se 
lahko finančna sredstva, ki so potrebna za 
zagotovitev ustreznega odziva, znatno 
razlikujejo od leta do leta in bi morala biti 
na voljo takoj. Združevanje načela 
predvidljivosti s potrebo po hitrem 
odzivanju na nove potrebe posledično 
pomeni, da je treba prilagoditi finančno 
izvajanje programov. Zato je primerno, da 
se poleg člena 12(4) finančne uredbe 
dovoli tudi prenos neporabljenih odobritev, 
ki so omejene na naslednje leto in so 
namenjene ukrepom za preprečevanje, 
pripravljenost in odzivanje.

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Priloga I k Sklepu št. 
1313/2013/EU ni dovolj prožna, da bi 
Uniji omogočila ustrezno prilagajanje 
naložb v preprečevanje, pripravljenost in 
odzivanje, zato se črta. Naložbene ravni, 
ki bodo dodeljene različnim fazam cikla 
obvladovanja tveganja nesreč, je treba 
določiti vnaprej. To pomanjkanje 

črtano
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prožnosti Uniji preprečuje, da bi se lahko 
odzvala na nepredvidljivo naravo nesreč.

Obrazložitev

Sozakonodajalca bi morala slediti sorazmerni porazdelitvi financiranja po stebrih 
(preprečevanje, pripravljenost in odzivanje). Za zadostno mero prožnosti jamči možnost, da 
se da Priloga spremeniti z delegiranim aktom.

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) v členu 4 se vstavi naslednja točka:
4a. „cilji Unije za odpornost na nesreče“ 
so cilji, opredeljeni pri ukrepih za 
preprečevanje in pripravljenost, s katerimi 
bi izboljšali zmožnost Unije in njenih 
držav članic za odzivanje na nesreče, 
obenem pa zagotovili, da bo notranji trg 
pravilno deloval tudi v razmerah, ko bi 
nesreča ali kriza imela čezmejne 
posledice.

Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.  Komisija opredeli cilje Unije za 
odpornost na nesreče, da bi podprla ukrepe 
za preprečevanje in pripravljenost. Cilji za 
odpornost na nesreče zagotavljajo skupno 
izhodišče za ohranjanje kritičnih družbenih 
funkcij ob kaskadnih učinkih nesreč s 
hudimi posledicami in za zagotavljanje 
delovanja notranjega trga. Cilji temeljijo na 

5. Komisija opredeli cilje Unije za 
odpornost na nesreče, da bi podprla ukrepe 
za preprečevanje in pripravljenost. Cilji za 
odpornost na nesreče zagotavljajo skupno 
izhodišče za ohranjanje kritičnih družbenih 
funkcij ob kaskadnih učinkih nesreč s 
hudimi posledicami in za zagotavljanje 
delovanja notranjega trga. Cilji temeljijo na 
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daljnosežnih scenarijih, vključno s 
posledicami podnebnih sprememb na 
tveganje nesreč, na podatkih o preteklih 
dogodkih in na medsektorski oceni učinka, 
s posebnim poudarkom na ranljivih ljudeh.

daljnosežnih scenarijih, vključno s 
posledicami podnebnih sprememb in 
izgubljanja biotske raznovrstnosti na 
tveganje nesreč, na podatkih o preteklih 
dogodkih in na medsektorski oceni učinka 
ter oceni dolgoročnih socialnih vplivov na 
prizadete regije, s posebnim poudarkom na 
ranljivih ljudeh. Pri pripravi ciljev za 
odpornost na nesreče se Komisija izrecno 
osredotoči na ponavljajoče se nesreče v 
posameznih regijah držav članic in 
nacionalnim organom predlaga konkretne 
ukrepe za večjo odpornost zoper krize, 
tudi ukrepe z uporabo sredstev EU.

Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ERCC zlasti v realnem času usklajuje, 
spremlja in podpira odziv na izredne 
razmere na ravni Unije. ERCC tesno 
sodeluje z nacionalnimi kriznimi sistemi, 
organi civilne zaščite in ustreznimi organi 
Unije.

ERCC zlasti v realnem času usklajuje, 
spremlja in podpira odziv na izredne 
razmere na ravni Unije. ERCC tesno 
sodeluje z nacionalnimi kriznimi sistemi, 
organi civilne zaščite, prostovoljnimi 
skupinami v skupnostih in ustreznimi 
organi Unije.

Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 8 – točka c – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– da bi lokalnim skupnostim 
zagotovila tehnično pomoč pri 
usposabljanju, zato da bi se povečale 
njihove zmogljivosti za prvi odziv na krizo, 
preden pride pomoč;
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Predlog spremembe 24

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija z izvedbenimi akti, 
sprejetimi v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 33(2), opredeli zmogljivosti, ki 
tvorijo rescEU, na podlagi ciljev 
pripravljenosti iz člena 6(5) in priprave 
scenarijev iz člena 10(1), pri čemer 
upošteva ugotovljena in nastajajoča 
tveganja, celotne zmogljivosti in vrzeli na 
ravni Unije, zlasti na področjih gašenja 
gozdnih požarov iz zraka, kemičnih, 
bioloških, radioloških in jedrskih nesreč ter 
nujne medicinske pomoči.

2. Komisija z izvedbenimi akti, 
sprejetimi v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 33(2), opredeli zmogljivosti, ki 
tvorijo rescEU, na podlagi ciljev 
pripravljenosti iz člena 6(5) in priprave 
scenarijev iz člena 10(1), pri čemer 
upošteva ugotovljena in nastajajoča 
tveganja, celotne zmogljivosti in vrzeli na 
ravni Unije, zlasti na področjih gašenja 
gozdnih požarov iz zraka, potresov, 
kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih 
nesreč ter nujne medicinske pomoči. 
Komisija redno posodablja informacije o 
številu in razvrstitvi zmogljivosti rescEU 
in jih da neposredno na voljo drugim 
institucijam Unije.

Predlog spremembe 25

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva zmogljivosti za obvladovanje 
izrednih zdravstvenih razmer, na primer 
skrb za strateške zaloge in ekipe za nujno 
medicinsko pomoč, Komisija poskrbi za 
ustrezno usklajevanje in sinergijo z 
ustreznimi drugimi programi Unije, zlasti 
s programom EU za zdravje, zato da se 
zagotovi dosleden odziv in prepreči 
podvajanje dejavnosti ter se tako morda 
prihranijo finančna sredstva.
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Predlog spremembe 26

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zmogljivosti rescEU se lahko kupijo, 
najamejo, zakupijo in/ali kako drugače 
pogodbeno zagotovijo s strani Komisije ali 
držav članic. Komisija lahko s postopkom 
javnega naročanja v skladu s finančnimi 
pravili Unije kupi, najame, zakupi ali kako 
drugače pogodbeno zagotovi zmogljivosti 
rescEU za skladiščenje in distribucijo zalog 
ali za zagotavljanje storitev državam 
članicam. Kadar države članice kupijo, 
najamejo, zakupijo ali kako drugače 
pogodbeno zagotovijo zmogljivosti 
rescEU, jim Komisija dodeli neposredna 
nepovratna sredstva brez razpisa za 
zbiranje predlogov.

Zmogljivosti rescEU se lahko kupijo, 
najamejo, zakupijo in/ali kako drugače 
pogodbeno zagotovijo s strani Komisije ali 
držav članic. Komisija lahko s postopkom 
javnega naročanja v skladu s finančnimi 
pravili Unije kupi, najame, zakupi ali kako 
drugače pogodbeno zagotovi zmogljivosti 
rescEU za skladiščenje in distribucijo 
visokokakovostnih zalog ali za 
zagotavljanje storitev državam članicam. 
Kadar države članice kupijo, najamejo, 
zakupijo ali kako drugače pogodbeno 
zagotovijo zmogljivosti rescEU, jim 
Komisija dodeli neposredna nepovratna 
sredstva brez razpisa za zbiranje 
predlogov.

Obrazložitev

Kriza zaradi covida-19 je pokazala, da je pomembno preveriti kakovost medicinskega 
materiala in opreme, ki se kupi v okviru mehanizma.

Predlog spremembe 27

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zmogljivosti rescEU gostijo tiste države 
članice, ki te zmogljivosti kupijo, 
najamejo, zakupijo ali kako drugače 
pogodbeno zagotovijo. Da bi se povečala 
odpornost Unije, je treba zmogljivosti 
rescEU, ki jih je kupila, najela, zakupila ali 
kako drugače pogodbeno zagotovila 

Zmogljivosti rescEU gostijo tiste države 
članice, ki te zmogljivosti kupijo, 
najamejo, zakupijo ali kako drugače 
pogodbeno zagotovijo. Da bi se povečala 
odpornost Unije, je treba zmogljivosti 
rescEU, ki jih je kupila, najela, zakupila ali 
kako drugače pogodbeno zagotovila 
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Komisija, strateško predhodno razmestiti 
znotraj Unije. V posvetovanju z državami 
članicami bi se lahko zmogljivosti rescEU, 
ki jih je kupila, najela, zakupila ali kako 
drugače pogodbeno zagotovila Komisija, 
nahajale tudi v tretjih državah prek 
zaupanja vrednih mrež, ki jih upravljajo 
ustrezne mednarodne organizacije.

Komisija, vnaprej strateško razmestiti 
znotraj Unije. V posvetovanju z državami 
članicami in Evropskim parlamentom bi 
se lahko zmogljivosti rescEU, ki jih je 
kupila, najela, zakupila ali kako drugače 
pogodbeno zagotovila Komisija, nahajale 
tudi v tretjih državah prek zaupanja 
vrednih mrež, ki jih upravljajo ustrezne 
mednarodne organizacije.

Predlog spremembe 28

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka b
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 12 – odstavek 10 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zmogljivosti rescEU se lahko v skladu z 
odstavki 6 do 9 tega člena uporabijo zunaj 
Unije.

Zmogljivosti rescEU se lahko v skladu z 
odstavki 6 do 9 tega člena uporabijo zunaj 
Unije. Komisija uvede izrecne določbe, s 
katerimi poskrbi za odgovornost in 
pravilno rabo zmogljivosti rescEU v tretjih 
državah, kar zajema tudi zagotovitev 
dostopa nadzornim uradnikom Unije. 
Prepoznavnost mehanizma Unije v tretjih 
državah se zagotavlja v skladu z 
odstavkoma 1 in 2 člena 20a tega sklepa.

Predlog spremembe 29

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka d
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 19 – odstavka 5 in 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) odstavka 5 in 6 se črtata; (d) odstavka 5 in 6 se nadomestita z 
naslednjim:
5. Komisija razčlenitev iz Priloge I 
pregleda na podlagi rezultatov evalvacije 
iz člena 34(3). Na Komisijo se prenese 
pooblastilo, da v primeru nepričakovanih 
dogodkov, ki vplivajo na izvrševanje 
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proračuna, ali zaradi vzpostavitve 
zmogljivosti rescEU sprejme delegirane 
akte v skladu s členom 30, da spremeni 
Prilogo I, in sicer tako, da vrednosti iz 
Priloge I prilagodi za več kot 10 odstotnih 
točk. Poleg tega se Komisijo spodbuja, naj 
da izvesti ocene učinka za vsak predlog, s 
katerim bi dopolnili Prilogo I, in 
organizira ustrezne posvete z deležniki.
6. V izjemno nujnih primerih, ko je 
treba oceniti, koliko proračunskih 
sredstev je na voljo za nujni odziv, se na 
Komisijo prenese pooblastilo, da v skladu 
s členom 30 sprejme delegirane akte, da v 
okviru dodeljenih proračunskih sredstev 
in v skladu s postopkom iz člena 31 
spremeni Prilogo I in posamezne 
vrednosti v njej prilagodi za več kot 10 
odstotnih točk.

Predlog spremembe 30

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka d a (novo)
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 19 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) V členu 19 se doda naslednji 
odstavek 6a:
(6a) Evropski parlament in Svet 
odobrita razpoložljiva letna proračunska 
sredstva brez poseganja v določbe Uredbe 
Sveta (EU, Euratom) .../..., ki opredeljuje 
večletni finančni okvir za obdobje 2021–
2027, in medinstitucionalnega sporazuma 
z dne ... 2020 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
sodelovanju v proračunskih zadevah in 
dobrem finančnem poslovodenju.

Predlog spremembe 31

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
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Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 19a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz člena 2 uredbe [o evropskem 
instrumentu za okrevanje] se izvajajo v 
okviru tega sklepa prek zneskov iz točke 
(iv) člena 3(2)(a) navedene uredbe ob 
upoštevanju člena 4(4) in (8) navedene 
uredbe.

Ukrepi iz člena 2 uredbe [o evropskem 
instrumentu za okrevanje] se v okviru tega 
sklepa izvajajo z zneskom 2 187 620 000 
EUR v tekočih cenah iz točke (iv) člena 
3(2)(a) navedene uredbe ob upoštevanju 
člena 4(4) in (8) navedene uredbe.

Obrazložitev

Zaradi jasnosti in preglednosti je v pravni podlagi mehanizma Unije na področju civilne 
zaščite zaželeno izrecno navesti znesek, ki se mehanizmu zagotovi iz instrumenta za oživitev 
gospodarstva.

Predlog spremembe 32

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 20a – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka pomoč ali financiranje, zagotovljeno 
na podlagi tega sklepa, zagotavlja ustrezno 
prepoznavnost. Države članice zlasti 
zagotovijo, da javno komuniciranje o 
operacijah, ki se financirajo v okviru 
mehanizma Unije:

Vsaka pomoč ali financiranje, zagotovljeno 
na podlagi tega sklepa, mora imeti 
ustrezno prepoznavnost, kar je skladno s 
smernicami, ki jih Komisija izda za 
posamezne intervencije. Države članice 
zlasti zagotovijo, da javno komuniciranje o 
operacijah, ki se financirajo v okviru 
mehanizma Unije:

Predlog spremembe 33

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija izvaja finančno pomoč 2. Komisija izvaja finančno pomoč 
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Unije z neposrednim upravljanjem v skladu 
s finančno uredbo ali s posrednim 
upravljanjem z organi iz člena 62(1)(c) 
finančne uredbe.

Unije z neposrednim upravljanjem v skladu 
z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 ali s 
posrednim upravljanjem organov iz točke 
(c) člena 62(1) navedene uredbe. Pri izbiri 
načina izvajanja finančne pomoči ima 
prednost neposredno upravljanje. Kadar 
je to upravičeno zaradi narave in vsebine 
ukrepa, lahko Komisija uporabi tudi 
posredno upravljanje. Na Komisijo se 
prenese pooblastilo za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 30, 
da ta sklep dopolni z opredelitvijo 
ukrepov, ki jih je mogoče v mehanizmu 
Unije izvajati s posrednim upravljanjem.

Obrazložitev

Če le mogoče, bi moralo imeti prednost neposredno upravljanje Komisije, vključno z 
delegacijami Unije. Posredno upravljanje bi se moralo uporabiti samo, če bi se izkazalo, da 
je to neizpodbitno učinkovitejši in uspešnejši način za izvajanje posamezne vrste ukrepa.

Predlog spremembe 34

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18
Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 25 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Poleg člena 12(4) finančne uredbe 
se odobritve za prevzem obveznosti in 
odobritve plačil, ki niso bile porabljene do 
konca proračunskega leta, za katero so bile 
vključene v letni proračun, samodejno 
prenesejo in se lahko prevzamejo in 
izplačajo do 31. decembra naslednjega leta. 
Prenesene odobritve se uporabijo samo za 
ukrepe za odzivanje. V naslednjem 
proračunskem letu se najprej porabijo 
prenesene odobritve.

5. Poleg člena 12(4) finančne uredbe 
se odobritve za prevzem obveznosti in 
odobritve plačil, ki se ne porabijo do 
konca proračunskega leta, za katero so bile 
vključene v letni proračun, samodejno 
prenesejo in se lahko prevzamejo in 
izplačajo do 31. decembra naslednjega leta. 
Prenesene odobritve se uporabijo samo za 
ukrepe za preprečevanje in pripravljenost. 
V naslednjem proračunskem letu se najprej 
porabijo prenesene odobritve.

Predlog spremembe 35

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 20 – točka a
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Sklep št. 1313/2013/EU
Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 6(5) in drugega 
pododstavka člena 21(3) se prenese na 
Komisijo do 31. decembra 2027.

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 6(5), člena 19(5) 
in (6), drugega pododstavka člena 21(3) in 
člena 25(2) se prenese na Komisijo do 
31. decembra 2027.

Predlog spremembe 36

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 23
Sklep št. 1313/2013/EU
Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Priloga I se črta; črtano

Obrazložitev

Sozakonodajalca bi morala slediti sorazmerni porazdelitvi financiranja po stebrih 
(preprečevanje, pripravljenost in odzivanje). Za zadostno mero prožnosti jamči možnost, da 
se da Priloga spremeniti z delegiranim aktom.
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