
rescEU – evropski mehanizem 
za nujne primere, na katerega 
lahko računate 

OSNOVNE INFORMACIJE

KONTEKST
Leto 2017 je bilo na področju gozdnih požarov eno najhujših. Zaradi ognja je v Evropski uniji umrlo 
127 ljudi, požganih pa je bilo več kot 1,2 milijona hektarjev površin. Ocenjena ekonomska škoda je bila 
okrog 10 milijard €1. Nacionalne zmogljivosti in mehanizem civilne zaščite EU so bili to leto podvrženi 
preizkusu, kar je povečalo potrebo po višji stopnji sodelovanja.

V letu 2018 je v naravnih nesrečah ali nesrečah, ki jih je povzročil človek, po vsej Evropi umrlo več kot 
100 ljudi. Samo gozdni požari so prizadeli 22 držav članic EU. V Sredozemlju in v državah, kjer so bili gozdni 
požari včasih manj pogosti, npr. na Švedskem, v Nemčiji, na Irskem, Finskem in v Latviji, se je število gozdnih 
požarov v zadnjih letih povečalo. Zaradi podnebnih sprememb, ki povzročajo skrajne vremenske razmere in 
dolga sušna obdobja, se bo stopnja tveganja v prihodnosti na evropskih ozemljih le še povečala.

Evropska komisija je zato pripravila predlog, ki bo okrepil in nadgradil njen mehanizem civilne zaščite. Po tem, 
ko sta ga odobrila Evropski parlament in Evropski svet, je mehanizem rescEU stopil v veljavo v letu 2019.

rescEU –DOSEDANJA POT 
Maja 2019, pred sezono gozdnih požarov, je Evropska komisija na podlagi novega sistema rescEU za boj 
proti naravnim nescrečam vzpostavila prvo floto gasilskih zrakoplovov.

Ta rezerva pomaga EU zagotoviti hitrejše in obsežnejše odzive v primeru kriz. Deluje kot varnostna mreža, 
kadar so nacionalne zmogljivosti obremenjene in sredstva Evropske civilne zaščite niso na voljo.

rescEU dopolnjuje nacionalno delo na področju civilne zaščite. To je zlasti pomembno, kadar se različne 
države hkrati soočajo z enako vrsto katastrofe in si ne morejo medsebojno pomagati.

Zaenkrat je floti rescEU svojo opremo skupaj z gasilskimi letali in helikopterji ponudilo šest držav: Hrvaška, 
Francija, Grčija, Italija, Španija in Švedska.

1 Vir: Evropski informacijski sistem za gozdne požare.
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MOČNEJŠI  MEHANIZEM CIVILNE ZAŠČITE EU 
Nadgradnja mehanizma civilne zaščite EU je okrepila in izboljšala vse sestavne dele sistema EU za 
upravljanje s tveganjem za nesreče.

Poleg ustanovitve mehanizma rescEU nova zakonodaja izboljšuje državne zmogljivosti ter podpira 
dejavnosti za preprečevanje nesreč in pripravljenost nanje v udeleženih državah.

EU je povečala tudi finančno podporo za zmogljivosti, registrirane v naboru Evropske civilne zaščite. 
Ta nabor, ustanovljen leta 2013, povečuje predvidevanja evropskih odzivov na nesreče, kar zagotavlja, 
da pred pojavom nesreč deluje čim več zmogljivosti. Finančno podporo lahko države uporabijo za 
prilagoditev in popravilo zmogljivosti ter za kritje obratovalnih (znotraj EU) in transportnih stroškov (zunaj 
EU) teh zmogljivosti za odziv na nujne primere, kadar so uporabljene v okviru mehanizma civilne zaščite EU.

Novoustvarjena mreža znanja Evropske civilne zaščite je osnova, na kateri lahko strokovnjaki na področju 
civilne zaščite in vodstveno osebje za nujne primere delijo znanje, primere dobre prakse in pridobljene 
izkušnje. Prek te mreže želi EU okrepiti svoje upravljanje s tveganji za nesreče v Evropi.

Nadgrajeni mehanizem civilne zaščite EU prav tako izboljšuje in poenostavlja upravne postopke, kar 
zagotavlja, da lahko pomoč hitreje pride do ljudi, ki jo potrebujejo.

rescEU V PRIHODNOSTI 
Začetno prehodno obdobje mehanizma rescEU bo trajalo do leta 2025. Dodane bodo nove zmogljivosti 
in sredstva, s katerimi se bo ustvarila rezerva za odziv na različne vrste katastrof, vključno z nujnimi 
zdravstvenimi primeri biološkimi, radiološkimi, kemijskimi in jedrskimi incidenti.

Mehanizem rescEU bo nadalje okrepil zmogljivost EU za preprečevanje nesreč ter pripravljanje in odzivanje 
nanje. V Uniji, ki temelji na povezanosti, bo zagotovil, da v težkih trenutkih nobena država ne ostane sama.

Več informacij
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