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SHORT JUSTIFICATION

The major floods in Central Europe in 2002 showed that emergency situations require action 
at EU level. As a consequence, the European Solidarity Fund (EUSF) was created (Council 
Regulation (EC) 2012/2002) and has since been mobilized to help Member States and countries 
negotiating their accession to cope with disasters of natural origin.

The current Commission proposal is based on the existing EUSF while enlarging its scope 
and improving its operation mechanism. The thematic scope is enlarged to cover not only 
major crisis situations resulting from natural disasters but also to include industrial / 
technological disasters, public health threats and acts of terrorism.

Furthermore, it is suggested to lower the threshold for mobilisation of the Fund from EUR 3 
billion or 0.6% of GNI of the affected country to EUR 1 billion or 0.5% respectively.

The Draftwoman endorses in principle the enlarged scope and the new threshold. She feels, 
however, that the decision of whether to award financial assistance should not be left at the 
discretion of the European Commission, once the criteria for a major disaster have been 
fulfilled (Article 2 of the Commission proposal).

The Draftswoman also believes that assistance to the victims of acts of terrorism should not 
be explicitly included in the list of eligible operations (Article 4), but should rather be 
mentioned in connection with the general assistance for victims of all kinds of emergency 
situations. Besides, she believes that it is not appropriate to include in this list assistance for 
victims without any time limit; long-term assistance, which is possibly necessary, should be 
provided by the Member States and their social security systems. Another important change 
the draftswoman would like to see concerns the deadline to submit an application for 
assistance. The reference to the first damage caused by the disaster risks to exclude 
applications where a disaster progresses slowly. The draftswoman tables further amendments 
where she feels that the text needs clarification.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 3, odstavek 1

1. Na zahtevo države, ki izpolnjuje pogoje 1. Na zahtevo države, ki izpolnjuje pogoje 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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za pomoč, lahko Komisija v obliki 
nepovratnih sredstev odobri finančno pomoč 
iz Sklada, če se na območju zadevne države 
zgodi večja nesreča.

za pomoč, Komisija v obliki nepovratnih 
sredstev odobri finančno pomoč iz Sklada, 
če se na območju zadevne države zgodi 
večja nesreča.

Na zahtevo države, ki izpolnjuje pogoje za 
pomoč, in ki deli mejo z državo iz prvega 
pododstavka ter jo je prizadela ista večja 
nesreča, lahko Komisija tudi tej državi 
odobri pomoč iz Sklada.

Na zahtevo države, ki izpolnjuje pogoje za 
pomoč, in ki deli mejo z državo iz prvega 
pododstavka ter jo je prizadela ista večja 
nesreča, Komisija tudi tej državi odobri 
pomoč iz Sklada.

Obrazložitev

Če so izpolnjeni pogoji iz člena 2, bi morala biti Komisija dolžna nuditi finančno pomoč.

Predlog spremembe 2
Člen 4, točka (b)

(b) takojšnja zdravniška pomoč in ukrepi za 
zaščito prebivalstva pred neposredno 
nevarnostjo za zdravje, vključno s stroški 
cepiv, zdravil, zdravstvenih izdelkov, 
medicinske opreme in infrastrukture, 
uporabljene v nujnih primerih;

(b) takojšnja in kratkoročna zdravniška 
pomoč in ukrepi za zaščito prebivalstva pred 
neposredno nevarnostjo za zdravje, vključno 
s stroški cepiv, zdravil, zdravstvenih 
izdelkov, medicinske opreme in 
infrastrukture, uporabljene v nujnih 
primerih, nastalih zaradi nesreč iz člena 
1(2).

Obrazložitev

Kratkoročne ukrepe za varstvo javnega zdravja je treba predvideti za vse vrste nujnih 
primerov, najsi gre za naravne, industrijske ali tehnološke nesreče, nujne primere na 
področju javnega zdravja ali teroristična dejanja.

Predlog spremembe 3
Člen 4, točka (g)

(g) zdravstvena, psihološka in socialna 
pomoč neposrednim žrtvam terorističnih 
dejanj in njihovim družinam.

črtano

Obrazložitev

Takojšnja zdravniška pomoč pri terorističnih dejanjih je opredeljena v členu 4b. Države 
članice so odgovorne za kratkoročno psihološko in socialno pomoč. EU ne more zagotavljati 
dolgoročne pomoči; ta spada pod sisteme nacionalne varnosti.
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Predlog spremembe 4
Člen 5, odstavek 1, uvodni del

1. Država, ki izpolnjuje pogoje za pomoč, 
čim prej in najpozneje v desetih tednih po 
datumu nastanka prve škode, ki jo je 
povzročila nesreča, predloži Komisiji vlogo 
za pomoč iz Sklada in vse razpoložljive 
podatke, vsaj naslednje:

1. Država, ki izpolnjuje pogoje za pomoč, 
čim prej in najpozneje v desetih tednih po 
datumu, ko so bile oblasti prvič opozorjene 
na prvotno škodo, ki jo je povzročila večja 
nesreča, predloži Komisiji vlogo za pomoč 
iz Sklada in vse razpoložljive podatke, vsaj 
naslednje:

Obrazložitev

Prvotna škoda lahko včasih ostane dokaj neopažena, ker se širi počasi.  Države članice 
potrebujejo pravno varnost v zvezi z upravičenostjo dejanskega "prvega opozorila" v prvih 
desetih tednih.

Predlog spremembe 5
Člen 5, odstavek 1, točka (a)

(a) o škodi, ki jo je povzročila nesreča, in 
posledicah za zadevno prebivalstvo in 
gospodarstvo;

(a) o škodi, ki jo je povzročila nesreča, in 
posledicah za zadevno prebivalstvo, okolje
in gospodarstvo;

Obrazložitev

Varstvo okolja je ena od prednostnih nalog Evropske unije in še posebej Evropskega 
parlamenta, zato bi morala biti okoljska škoda osrednja informacija, ki jo mora prenesti 
država, ki izpolnjuje pogoje za pomoč.

Predlog spremembe 6
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 1

2. Če je na podlagi ocene, opravljene v 
skladu s členom 5(2), Komisija sklenila, da 
pogoji za odobritev pomoči po tej uredbi 
niso izpolnjeni, o tem obvesti zadevno 
državo. 

2. Če je na podlagi ocene, opravljene v 
skladu s členom 5(2), Komisija sklenila, da 
pogoji za odobritev pomoči po tej uredbi 
niso izpolnjeni, o tem čim prej obvesti 
zadevno državo. 

Obrazložitev

Skladnost z odstavkom 1.
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Predlog spremembe 7
Člen 9, odstavek 2

2. Država prejemnica porabi nepovratna 
sredstva kakor tudi morebitne obresti v 18 
mesecih od datuma prve škode za 
financiranje upravičenih ukrepov, izvedenih 
po tem datumu.

2. Država prejemnica porabi nepovratna 
sredstva kakor tudi morebitne obresti v 18 
mesecih po datumu, ko so bile oblasti prvič 
opozorjene na prvotno škodo, ki jo je 
povzročila večja nesreča, za financiranje 
upravičenih ukrepov, izvedenih po tem 
datumu.

Obrazložitev

Skladnost s spremembo člena 5 (uvodni del).

Predlog spremembe 8
Člen 19

Pred 1. julijem vsako leto, z začetkom 
veljavnosti od [leta, ki sledi letu oddaje 
vloge], Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o ukrepih po tej 
uredbi, ki so bili izvedeni v preteklem letu. 
To poročilo vsebuje zlasti podatke v zvezi s 
predloženimi vlogami, o sprejeti odločbi o 
nepovratnih sredstvih in zaključku odobrene 
finančne pomoči.

Pred 1. julijem vsako leto, z začetkom 
veljavnosti od [leta, ki sledi letu oddaje 
vloge], Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o ukrepih po tej 
uredbi, ki so bili izvedeni v preteklem letu. 
To poročilo vsebuje zlasti podatke v zvezi s 
predloženimi vlogami, o sprejeti odločbi o 
nepovratnih sredstvih in zaključku odobrene 
finančne pomoči in izvedenih ukrepov.

Obrazložitev

V letnem poročilu niso navedene le vloge in odločbe o nepovratnih sredstvih, ampak lahko 
vsebuje tudi seznam izvedenih ukrepov. Pri prihodnjih večjih nesrečah ga države članice 
lahko uporabijo za primerne in koristne ukrepe.


