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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2019)0125),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 196 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie (C8-0114/2019),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 iunie 20191,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare,

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A9-0000/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Mecanismul de protecție civilă al 
Uniunii și statele membre ar trebui să 
utilizeze infrastructurile Uniunii, cum ar 
fi Galileo. Galileo este prima 
infrastructură globală de navigație și de 
poziționare prin satelit concepută special 
în scopuri civile pentru Europa și 
întreaga lume și poate fi utilizată și în alte 
domenii, precum gestionarea situațiilor de 
urgență, inclusiv activitățile de avertizare 
timpurie. Printre serviciile relevante 
furnizate de Galileo se va număra un 
serviciu pentru situații de urgență, care va 
transmite, prin emiterea de semnale, 
avertizări privind dezastre naturale sau 
alte situații de urgență în anumite zone. 
Statele membre ar trebui să fie încurajate 
să utilizeze acest serviciu, deoarece acesta 
ar putea contribui la o mai bună protecție 
a cetățenilor lor. În cazul în care decid să 
îl utilizeze, pentru a valida sistemul, ar 
trebui să identifice și să comunice 
Comisiei care sunt autoritățile naționale 
autorizate să utilizeze serviciul respectiv 
pentru situații de urgență.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Uniunea și statele sale membre ar 
trebui să poată oferi asistență oriunde este 
nevoie pentru a proteja vieți omenești și 
resurse naturale. Prin urmare, pentru a 
ajuta statele membre să furnizeze această 
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asistență, Rezerva europeană de protecție 
civilă ar trebui să fie consolidată în 
continuare, prin cofinanțarea costurilor 
operaționale ale capacităților angajate în 
temeiul acelorași norme de mobilizare 
atât în interiorul, cât și în afara Uniunii.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Anexa I la Decizia nr. 
1313/2013/UE nu este suficient de 
flexibilă pentru a permite Uniunii să 
ajusteze în mod corespunzător investițiile 
în acțiuni de prevenire, pregătire și 
răspuns. Nivelurile investiților care 
urmează să fie alocate diferitelor etape ale 
ciclului de gestionare a riscurilor de 
dezastre trebuie stabilite în prealabil. Din 
această cauză, Uniunea nu poate 
reacționa la caracterul imprevizibil al 
gestionării dezastrelor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Pentru a asigura capacități 
rescEU funcționale, au fost puse la 
dispoziție credite financiare suplimentare 
pentru finanțarea acțiunilor din cadrul 
mecanismului de protecție civilă al 
Uniunii. Este important să se ofere 
Uniunii flexibilitatea necesară pentru a 
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putea reacționa în mod eficace la 
caracterul imprevizibil al dezastrelor, 
menținând în același timp o anumită 
previzibilitate în ceea ce privește 
realizarea obiectivelor stabilite în prezenta 
decizie. Este important să se atingă 
echilibrul necesar în realizarea acestor 
obiective. Pentru a actualiza procentele 
stabilite în anexa I, în conformitate cu 
prioritățile mecanismului reformat de 
protecție civilă al Uniunii, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
TFUE.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Ar trebui să se aloce fonduri 
semnificative pentru acțiunile de 
prevenire și pregătire, pentru a garanta 
investiții continue, eforturi sporite și o 
viabilitate pe termen lung în etapele 
respective ale ciclului de gestionare a 
dezastrelor.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 9 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) La articolul 9 se adaugă următorul 
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alineat:
„9a. În momentul în care serviciul 
pentru situații de urgență furnizat de 
Galileo devine disponibil, el poate fi 
utilizat de toate statele membre. 
În cazul în care un stat membru decide să 
utilizeze serviciul pentru situații de 
urgență menționat la primul paragraf, 
acesta identifică și comunică Comisiei 
care este autoritatea națională autorizată 
să utilizeze serviciul respectiv pentru 
situații de urgență.”

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat 

„1. Pachetul financiar destinat punerii în 
aplicare a mecanismului Uniunii pentru 
perioada 2021-2027 este de 
1 400 000 000 EUR, în prețuri curente.”;

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

: (aa) se introduce următorul alineat:
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„1a. Pachetul financiar pentru 
implementarea mecanismului Uniunii 
pentru perioada 2021‑2027 este de 
1 400 000 000 EUR, în prețuri curente.”

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ab (nouă)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(ab) alineatul (3) se modifică după cum 
urmează:

3. Alocarea financiară menționată la 
alineatul (1) poate acoperi, de asemenea, 
cheltuielile care decurg din activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare necesare pentru gestionarea 
mecanismului Uniunii și îndeplinirea 
obiectivelor acestuia.

„3. Alocarea financiară menționată la 
alineatele (1) și (1a) poate acoperi, de 
asemenea, cheltuielile care decurg din 
activitățile de pregătire, monitorizare, 
control, audit și evaluare necesare pentru 
gestionarea mecanismului Uniunii și 
îndeplinirea obiectivelor acestuia.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 19 – alineatele 4, 5 și 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alineatele (4), (5) și (6) se elimină. eliminat

Or. en
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Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 19 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul

(ba) alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:

4. Pachetul financiar menționat la 
alineatul (1) se alocă pe perioada 2014 - 
2020 în conformitate cu procentajele și 
principiile care figurează în anexa I.

„4. Pachetul financiar menționat la 
alineatul (1) se alocă pe perioada 2014 -
 2020 în conformitate cu procentajele care 
figurează la punctul 1 din anexa I și 
principiile care figurează la punctul 3 din 
anexa respectivă.”

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera bb (nouă)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 19 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) se introduce următorul alineat:
„4a. Pachetul financiar menționat la 
alineatul (1) se alocă pe perioada 2021 -
 2027 în conformitate cu procentajele care 
figurează la punctul 2 din anexa I și 
principiile care figurează la punctul 3 din 
anexa respectivă.”

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera bc (nouă)
Decizia nr. 1313/2013/UE
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Articolul 19 – alineatul 5

Textul în vigoare Amendamentul

(bc) alineatul (5) se înlocuiește cu 
următorul text:

5. Comisia revizuiește defalcarea 
stabilită în anexa I ținând cont de rezultatul 
evaluării interimare menționate la articolul 
34 alineatul (2) litera (a). Comisia este 
împuternicită să adopte, atunci când e 
necesar având în vedere rezultatele 
evaluării respective, acte delegate în 
conformitate cu articolul 30 pentru a ajusta 
fiecare dintre cifrele din anexă cu peste 8 
și maximum 16 puncte procentuale. 
Aceste acte delegate se adoptă până la 30 
iunie 2017.

„5. Comisia revizuiește defalcarea 
stabilită în anexa I ținând cont de rezultatul 
evaluării menționate la articolul 34 
alineatul (3). Comisia este împuternicită să 
adopte, atunci când este necesar din 
perspectiva evenimentelor neprevăzute 
care afectează execuția bugetului sau 
având în vedere instituirea capacităților 
rescEU, acte delegate în conformitate cu 
articolul 30 în vederea modificării anexei 
I pentru a ajusta fiecare dintre cifrele de la 
punctele 1 și 2 din anexa I cu mai mult de 
10 puncte procentuale.” 

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera bd (nouă)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 19 – alineatul 6

Textul în vigoare Amendamentul

(bd) alineatul (6) se înlocuiește cu 
următorul text:

6. Dacă este necesar din motive 
imperioase de urgență, în cazul unei 
revizuiri necesare a resurselor bugetare 
disponibile pentru acțiuni de răspuns, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate pentru a ajusta fiecare dintre 
cifrele din anexa I cu peste 8 și maximum 
16 puncte procentuale în limitele alocărilor 
bugetare disponibile și în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 31.

„6. Dacă este necesar din motive 
imperioase de urgență, în cazul unei 
revizuiri necesare a resurselor bugetare 
disponibile pentru acțiuni de răspuns, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 30 cu 
scopul de a modifica anexa I pentru a 
ajusta fiecare dintre cifrele de la punctul 1 
și 2 din anexa I cu peste 10 puncte 
procentuale în limitele alocărilor bugetare 
disponibile și în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 31.”
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Or. en

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 23 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2a) la articolul 23, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

2. Valoarea asistenței financiare din 
partea Uniunii pentru capacitățile angajate 
în prealabil în Rezerva europeană de 
protecție civilă nu depășește 75 % din 
costurile de exploatare a capacităților, 
inclusiv transportul acestora, în cazul unui 
dezastru sau al unui dezastru iminent pe 
teritoriul Uniunii sau al unui stat 
participant.

„2. Valoarea asistenței financiare din 
partea Uniunii pentru capacitățile angajate 
în prealabil în Rezerva europeană de 
protecție civilă nu depășește 75 % din 
costurile de exploatare a capacităților, 
inclusiv transportul acestora, în cazul unui 
dezastru sau al unui dezastru iminent în 
interiorul sau în afara Uniunii.”

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) la articolul 23, alineatul (3) se 
elimină.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
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Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alineatul (2) se elimină; eliminat

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera aa (nouă)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 30 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(aa) alineatul (2) se modifică după cum 
urmează:

2. Se acordă Comisiei competența de 
a adopta actele delegate menționate la 
articolul 19 alineatele (5) și (6) până la 31 
decembrie 2020.

2. Se acordă Comisiei competența de 
a adopta actele delegate menționate la 
articolul 19 alineatele (5) și (6) până la 31 
decembrie 2027.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text: 

eliminat

„4. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 21 alineatul (3) 
poate fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
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respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.”

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 30 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) alineatul (7) se înlocuiește cu 
următorul text: 

eliminat

„Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 21 și 3 intră în vigoare numai 
în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au formulat 
obiecțiuni în termen de două luni de la 
notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înaintea expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.”

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Anexa I se elimină. eliminat

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Anexa I

Textul în vigoare Amendamentul

(4a) Anexa I se modifică după cum 
urmează:

Anexa I „Anexa I 

Procentaje și principii de alocare a 
pachetului financiar pentru punerea în 
aplicare a mecanismului Uniunii 
menționat la articolul 19 alineatul (1) și 
(1a)

Procentaje pentru alocarea pachetului 
financiar pentru punerea în aplicare a 
mecanismului Uniunii menționat la 
articolul 19 alineatul (1)

1. Procentaje pentru alocarea 
pachetului financiar pentru punerea în 
aplicare a mecanismului Uniunii menționat 
la articolul 19 alineatul (1) în perioada 
2014-2020

prevenirea: 20 % +/- 8 puncte procentuale prevenirea: 10 % +/- 10 puncte procentuale

Pregătire: 50 % +/- 8 puncte procentuale Pregătire: 65 % +/- 10 puncte procentuale

Răspuns: 30 % +/- 8 puncte procentuale Răspuns: 25 % +/- 10 puncte procentuale

„2. Procentaje pentru alocarea 
pachetului financiar pentru punerea în 
aplicare a mecanismului Uniunii 
menționat la articolul 19 alineatul (1) în 
perioada 2021-2027
prevenirea: 8 % +/- 10 puncte procentuale
Pregătire: 80 % +/- 10 puncte procentuale
Răspuns: 12 % +/- 10 puncte procentuale

Principii 3. Principii

La punerea în aplicare a prezentei decizii, La punerea în aplicare a prezentei decizii, 
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Comisia acordă prioritate acțiunilor pentru 
care prezenta decizie stabilește un termen 
în perioada dinaintea expirării termenului 
respectiv, obiectivul fiind respectarea 
termenului în cauză.

Comisia acordă prioritate acțiunilor pentru 
care prezenta decizie stabilește un termen 
în perioada dinaintea expirării termenului 
respectiv, obiectivul fiind respectarea 
termenului în cauză.”

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Una dintre cele mai evidente manifestări ale schimbărilor climatice este frecvența tot mai mare a 
fenomenelor meteorologice extreme, cu consecințe care, până în urmă cu câțiva ani, ar fi fost 
inimaginabile, provocând multe pierderi de vieți omenești în fiecare an. 

În Europa, inundațiile care, în trecut, aveau loc o dată la un secol, în prezent au loc la intervale de zece 
ani sau mai puțin. Incendiile forestiere au distrus sute de mii de hectare de teren din sudul Europei și, 
în 2017 și 2018, au costat peste 200 de vieți omenești în Portugalia și Grecia. Cu toate acestea, 
problema nu se mai limitează la țările din sud. În 2018, seceta generalizată din nordul Europei a 
provocat incendii forestiere relativ fără precedent în țările baltice, Suedia și Germania. Pagubele 
produse de uragane au avut loc în multe părți ale lumii, inclusiv în teritoriile de peste mări ale anumitor 
state membre. 

Uniunea Europeană nu a rămas inactivă, ca răspuns la această amenințare. În 2013, a instituit 
Mecanismul european de protecție civilă pentru a ajuta statele membre să facă față dezastrelor 
naturale din ce în ce mai frecvente. Funcția sa constă, în principal, în coordonarea resurselor statelor 
membre care au nevoie de asistență și a celor capabile să furnizeze forță de muncă și echipamente 
prin punerea voluntară în comun a resurselor. 

Cu toate acestea, agenția a avut doar resurse și capacități limitate pentru a reacționa la tipuri specifice 
de dezastre naturale. Principala problemă a fost că nicio țară nu a fost dispusă să pună la dispoziție 
banii pentru echipamentele foarte scumpe și materialele necesare pentru a reacționa în anumite 
situații relativ rare. În același timp, nevoile au depășit, de obicei, resursele disponibile în cazul unor 
dezastre, cum ar fi incendiile forestiere de vară sau inundațiile, care sunt, în general, condiționate de 
vreme și pot apărea în mai multe state membre, în orice moment.

După vara anului 2017, a devenit clar că mecanismul, în forma sa actuală, nu răspunde provocărilor 
apărute. Așa cum a anunțat președintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii din septembrie 
2017, Comisia a propus, în consecință, un mecanism substanțial îmbunătățit pentru a se asigura că 
„Europa își poate proteja cetățenii în mod eficient și nu oferă doar condoleanțe victimelor”.

În conformitate cu noul cadru juridic din martie 2019, pe lângă rezerva voluntară de resurse naționale, 
am creat rescEU, o rezervă paneuropeană de avioane și elicoptere pentru combaterea incendiilor, 
materiale medicale specializate și echipamente și alte resurse. Acestea vor fi achiziționate de statele 
membre, Comisia acoperind între 80 % și 90 % din totalul costurilor de achiziție și de întreținere. În 
anumite cazuri, finanțarea poate ajunge până la 100 %. Statele membre vor avea libertatea de a utiliza 
aceste resurse în scopuri proprii, dar nu vor avea dreptul de a le reține în cazul în care ar fi necesare în 
alte țări din Europa, pentru a ajuta alte țări care au nevoie de ajutor. 

În scopul prevenirii, avem în continuare nevoie de comunicarea principalelor puncte ale Raportului 
național privind evaluarea riscurilor și ale raportului privind capacitatea de reacție a riscurilor la nivel 
național. În plus, Comisia va avea dreptul să examineze planurile de prevenire ale țărilor care fac apel 
frecvent la acest mecanism și, dacă este necesar, să propună modificări sau măsuri suplimentare. 

În această propunere legislativă, raportorul dorește să se asigure că mecanismul, un instrument de 
solidaritate între statele membre, dispune de fondurile și cadrul instituțional necesare pentru a 
funcționa în mod eficient în cadrul următorului CFM pentru perioada 2021-2027. 

Pentru a realiza acest lucru, raportorul consideră că finanțarea ar trebui să fie cel puțin egală cu suma 
de 1,4 miliarde EUR propusă inițial de Comisie. În această perioadă, vor fi achiziționate toate 
echipamentele, materialele și resursele rescEU, în mare parte foarte costisitoare. În afară de avioane 
și elicoptere pentru stingerea incendiilor, s-a decis achiziționarea de echipamente medicale speciale, 
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100 % din costuri fiind suportate din bugetul UE. De asemenea, mecanismul trebuie să fie în măsură 
să reacționeze atât la dezastrele naturale, cât și la cele provocate de om. Din toate aceste motive, 
finanțarea propusă pentru noua perioadă de programare ar trebui menținută la nivelurile actuale. 

În scopul unei mai mari transparențe în ceea ce privește utilizarea acestei finanțări, raportorul propune 
reinstituirea anexei, ale cărei dispoziții specifică procentele care urmează să fie alocate pentru 
prevenire, pregătire și răspuns. Cu toate acestea, având în vedere modificarea majoră reflectată în 
revizuirea de anul trecut și faptul că proiectele de prevenire a dezastrelor naturale, cum ar fi inundațiile 
și incendiile forestiere, sunt finanțate în principal prin alte instrumente ale UE, se propune 
redistribuirea fondurilor, direcționarea unei sume semnificativ mai mari către pregătire, inclusiv 
achiziționarea de active rescEU. De asemenea, oferă Comisiei o mai mare flexibilitate pentru a face 
toate modificările necesare în următorii șapte ani. 

Raportorul este, de asemenea, de acord că ar trebui să se aplice aceleași norme de finanțare în ceea 
ce privește utilizarea activelor din rezerva voluntară pentru utilizare, fie în interiorul, fie în afara 
Uniunii. Schimbările climatice reprezintă o provocare la nivel mondial, iar efectele sale sunt vizibile 
pretutindeni. Europa trebuie să fie în măsură să sprijine țările terțe ori de câte ori este chemată să o 
facă sau să contribuie la soluționarea daunelor cauzate de uragane sau de distrugerea unei păduri 
tropicale, cu implicații pentru întreaga planetă.

De asemenea, raportorul consideră că este necesar să se utilizeze toate resursele de care dispune 
Uniunea Europeană pentru a proteja cetățenii din orice stat membru, inclusiv sistemul de comunicații 
prin satelit Galileo pentru notificarea de urgență în cazul în care viața este în pericol. Statele membre 
nu ar trebui să permită pierderea acestei șanse. Transmiterea informațiilor și a orientărilor prin 
intermediul sistemului Galileo poate fi vitală pentru prevenirea sau limitarea pierderii de vieți 
omenești. 

În concluzie, raportorul ar dori să sublinieze că finanțarea mecanismului european de protecție civilă 
și a rescEU este o investiție pentru viitor, sprijinind Uniunea Europeană și statele sale membre și 
pregătindu-le să facă față în mod eficient consecințelor schimbărilor climatice și ale fenomenelor 
meteorologice extreme. 


