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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Mecanismul de protecție civilă al UE este o strategie importantă a Uniunii Europene pentru a 

răspunde prompt la situațiile de urgență care pot apărea pe teritoriul Uniunii Europene sau în 

afara acestuia și permite asistența coordonată prin partajarea resurselor în toate țările 

participante, dar trebuie îmbunătățită în ceea ce privește prevenirea, pregătirea, organizarea și 

capacitățile de gestionare a situațiilor de urgență.  

Raportorul pentru aviz consideră că mecanismul de protecție civilă al UE joacă un rol esențial 

în punerea în aplicare a articolului 196 din TFUE, care încurajează cooperarea între statele 

membre pentru a spori eficacitatea sistemelor de prevenire a catastrofelor naturale sau 

provocate de om și de protecție împotriva acestora. 

În acest context, raportorul pentru aviz salută inițiativa prezentată de Comisia Europeană, care 

urmărește să simplifice și să consolideze actualul mecanism de solidaritate cu un efort 

financiar mai mare din partea Uniunii Europene pentru a crea, în plus față de capacitățile 

naționale, o rezervă europeană ambițioasă de capacități pentru a consolida activele statelor 

membre. 

Raportorul pentru aviz subliniază contribuția deja existentă a fondurilor structurale și de 

investiții europene la promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și a 

managementului riscurilor. Raportorul pentru aviz consideră, în plus, că, pentru a facilita 

desfășurarea rapidă și eficace a asistenței, mobilizarea activelor în cadrul RescEU ar trebui să 

aibă o abordare regională, în special prin consolidarea și implicarea capacităților autorităților 

locale și regionale, cu scopul de a reacționa mai bine în funcție de particularitățile regiunilor 

afectate.  

Exploatarea sinergiilor dintre diferitele fonduri ale Uniunii reprezintă un factor important de 

îmbunătățire a eficacității și a eficienței în prevenirea sustenabilă a dezastrelor și a răspunsului 

la acestea. Prin urmare, raportorul pentru aviz încurajează o mai bună cooperare și coordonare 

între diferitele instrumente, inclusiv Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), în 

cadrul unei abordări integrate.  

Raportorul pentru aviz susține, de asemenea, propunerea Comisiei de a crea o rețea de 

competențe și cunoștințe ale diferitelor state membre în acest domeniu, sugerând implicarea 

centrelor de excelență și a universităților. 

În cele din urmă, raportorul pentru aviz consideră că ar trebui să fie dezvoltată o strategie de 

comunicare mai bună pentru a asigura vizibilitatea pentru cetățeni a acțiunilor și rezultatelor 

din cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii și pentru a consolida încrederea 

acestora în capacitatea Uniunii de prevenire a dezastrelor și de răspuns la acestea. 

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
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siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

Amendamentul 1 

Propunere de decizie 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Mecanismul de protecție civilă al 

Uniunii (denumit în continuare 

„mecanismul Uniunii”) reglementat de 

Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului12 consolidează 

cooperarea dintre Uniune și statele 

membre și facilitează coordonarea în 

domeniul protecției civile pentru a 

îmbunătăți răspunsul Uniunii la dezastre 

naturale și provocate de om. 

(1) Mecanismul de protecție civilă al 

Uniunii (denumit în continuare 

„mecanismul Uniunii”) reglementat de 

Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului12 consolidează 

cooperarea dintre Uniune, statele membre 

și regiunile lor și facilitează coordonarea 

în domeniul protecției civile pentru a 

îmbunătăți răspunsul Uniunii la dezastre 

naturale și provocate de om. 

_________________ _________________ 

12 Decizia nr. 1313/2013/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 17 decembrie 2013 privind un 

mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO 

L 347, 20.12.2013, p. 924). 

12 Decizia nr. 1313/2013/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 17 decembrie 2013 privind un 

mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO 

L 347, 20.12.2013, p. 924). 

 

Amendamentul  2 

Propunere de decizie 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Dezastrele naturale și cele 

provocate de om se pot produce oriunde în 

întreaga lume, adesea fără avertisment. 

Indiferent dacă sunt naturale sau provocate 

de om, acestea devin din ce în ce mai 

frecvente, mai extreme și mai complexe, 

fiind agravate de impactul schimbărilor 

climatice și neținând cont de frontierele 

naționale. Consecințele umane, de mediu și 

economice ale acestor dezastre pot fi 

enorme. 

(3) Dezastrele naturale și cele 

provocate de om se pot produce oriunde în 

întreaga lume, adesea fără avertisment. 

Indiferent dacă sunt naturale și agravate de 

impactul schimbărilor climatice sau 

provocate de om, inclusiv noi tipuri de 

amenințări, precum cele legate de 

securitatea internă, dezastrele devin din ce 

în ce mai frecvente, mai extreme și mai 

complexe și depășesc frontierele naționale. 

Consecințele umane, de mediu și 

economice ale acestor dezastre pe termen 

mediu si lung sunt deseori enorme. 
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Amendamentul  3 

Propunere de decizie 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Experiența recentă a arătat că 

recurgerea la ofertele voluntare de asistență 

reciprocă coordonate și facilitate de 

mecanismul Uniunii nu garantează 

întotdeauna că se pun la dispoziție 

capacități suficiente pentru a răspunde în 

mod satisfăcător nevoilor de bază ale 

persoanelor afectate de dezastre, și nici că 

mediul și bunurile sunt protejate în mod 

adecvat. Acest lucru se întâmplă mai ales 

atunci când statele membre sunt afectate 

simultan de dezastre recurente și 

capacitatea colectivă este insuficientă. 

(4) Experiențele recente arată că 

recurgerea la ofertele voluntare de asistență 

reciprocă coordonate și facilitate de 

mecanismul Uniunii nu garantează 

întotdeauna că se pun la dispoziție 

capacități suficiente pentru a răspunde în 

timp util și în mod satisfăcător nevoilor de 

bază ale persoanelor afectate de dezastre și 

nici că mediul și bunurile sunt protejate în 

mod adecvat. Acest lucru se întâmplă mai 

ales atunci când statele membre și 

regiunile lor, precum și statele membre și 

regiunile din vecinătatea apropiată sunt 

afectate de dezastre repetate și simultane, 

iar capacitatea colectivă este insuficientă. 

Sistemul ar trebui îmbunătățit, iar statele 

membre ar trebui să ia măsuri de 

prevenire adecvate pentru a-și menține și 

consolida capacitățile naționale la un 

nivel suficient pentru a răspunde în mod 

adecvat la dezastre. 

 

 

Amendamentul  4 

Propunere de decizie 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Prevenirea are o importanță majoră 

pentru protecția împotriva dezastrelor și 

necesită acțiuni suplimentare. În acest 

scop, statele membre ar trebui să își 

comunice regulat evaluările riscurilor, 

precum și sintezele planurilor lor de 

management al riscurilor de dezastre 

pentru a asigura o abordare integrată a 

managementului dezastrelor, care să 

(5) Prevenirea are o importanță majoră 

pentru protecția împotriva dezastrelor și 

necesită acțiuni suplimentare la toate 

nivelurile, deoarece impactul 

schimbărilor climatice afectează toate 

teritoriile și are caracter transfrontalier. 

În acest scop, statele membre, în 

parteneriat cu autoritățile lor locale și 

regionale, ar trebui să își comunice regulat 
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stabilească legături între acțiunile de 

prevenire a riscurilor, de pregătire și de 

răspuns. În plus, Comisia ar trebui să poată 

solicita statelor membre să furnizeze 

planuri specifice de prevenire și de 

pregătire pentru dezastre specifice, în 

special în vederea maximizării sprijinului 

global acordat de Uniune pentru 

managementul riscurilor de dezastre. 

Sarcina administrativă ar trebui să fie 

redusă și politicile de prevenire ar trebui 

să fie consolidate, inclusiv prin asigurarea 

legăturilor necesare cu alte politici și 

instrumente esențiale ale Uniunii, în 

special cu fondurile structurale și de 

investiții europene, astfel cum sunt 

enumerate în considerentul 2 din 

Regulamentul (UE) nr. 1303/201313. 

evaluările riscurilor, precum și sintezele 

planurilor lor de management al riscurilor 

de dezastre pentru a asigura o abordare 

integrată a managementului dezastrelor, 

inclusiv în cazul unor evenimente 

transfrontaliere, care să stabilească 

legături între acțiunile de prevenire a 

riscurilor, de pregătire și de răspuns în cel 

mai scurt timp, inclusiv prin educație și 

formare profesională. În plus, după caz, 

Comisia ar trebui să solicite statelor 

membre să furnizeze planuri specifice de 

formare, de prevenire, de pregătire și de 

evacuare pentru dezastre specifice, precum 

cutremure, secete, valuri de caniculă, 

incendii forestiere, inundații și penurii de 

apă, și pentru dezastre umanitare și 

tehnologice, în special în vederea 

maximizării sprijinului global acordat de 

Uniune pentru managementul riscurilor de 

dezastre. Este esențial să se reducă 

sarcina administrativă și să se consolideze 

politicile de prevenire și capacitățile 

operaționale, de asemenea la nivel 

transfrontalier, inclusiv prin 

îmbunătățirea legăturilor și a coordonării 

cu alte politici și instrumente esențiale ale 

Uniunii, în special cu fondurile structurale 

și de investiții europene, astfel cum sunt 

enumerate la articolul 1 și la considerentul 

2 din Regulamentul (UE) nr. 1303/201313, 

și cu Fondul de solidaritate al Uniunii 

Europene. În acest context, este important 

să se sublinieze că fondurile structurale și 

de investiții europene (fondurile ESI) 

contribuie deja la promovarea adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii și 

managementului riscurilor și că există o 

condiționalitate ex ante care este legată de 

acest obiectiv. 

_________________ _________________ 

13 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 

dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și 

13 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 

dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și 
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Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor 

dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 

347, 20.12.2013, p. 320). 

Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor 

dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 

347, 20.12.2013, p. 320). 

 

Amendamentul  5 

Propunere de decizie 

Considerentul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Strategiile macroregionale ale 

Uniunii ar putea oferi cadre de înaltă 

calitate pentru cooperare în vederea 

stabilirii unor măsuri preventive 

operaționale, precum și a unor centre de 

gestionare și de răspuns, permițând, de 

asemenea, colaborarea în acest domeniu 

cu țări terțe învecinate. 

 

 

 

Amendamentul  6 

Propunere de decizie 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Este necesar să se consolideze 

capacitatea colectivă de pregătire și 

răspuns la dezastre, în special prin sprijin 

reciproc în Europa. Pe lângă consolidarea 

posibilităților oferite deja de Capacitatea 

europeană de răspuns în situații de urgență 

(„EERC” sau „rezerva voluntară”), 

denumită în continuare „Rezerva 

europeană de protecție civilă”, Comisia ar 

trebui, de asemenea, să instituie rescEU. 

Componența rescEU ar trebui să includă 

capacități de răspuns în situații de urgență 

(6) Este necesar să se consolideze 

capacitatea colectivă de formare, pregătire 

și răspuns la dezastre, în special prin sprijin 

reciproc eficient și printr-o cooperare 

eficace în Europa, cu scopul de a garanta 

intervenții mai previzibile și un timp de 

mobilizare a asistenței redus în mod 

semnificativ. Pe lângă consolidarea 

posibilităților oferite deja de Capacitatea 

europeană de răspuns în situații de urgență 

(„EERC” sau „datoria civică de a ajuta”), 

denumită în continuare „Rezerva 
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pentru a reacționa la incendii, inundații și 

cutremure la scară largă, precum și un 

spital de campanie și echipe medicale în 

conformitate cu standardele Organizației 

Mondiale a Sănătății, care să poată fi 

mobilizate rapid. 

europeană de protecție civilă”, Comisia ar 

trebui, de asemenea, să instituie rescEU. 

Componența rescEU ar trebui să includă 

capacități comune de răspuns angajate în 

prealabil în situații de urgență pentru a 

reacționa la dezastre naturale sau 

antropice, precum incendii forestiere, 

inundații la scară largă, cutremure, 

amenințări teroriste sau alte evenimente 

neprevăzute, printre care o posibilă lipsă 

acută de medicamente, precum și un spital 

de campanie și echipe medicale în 

conformitate cu standardele Organizației 

Mondiale a Sănătății, care să poată fi 

mobilizate pentru a interveni rapid și 

simultan în mai multe puncte. La cerere, 

ar trebui puse la dispoziție active 

operaționale din cadrul rescEU pentru 

operațiuni de răspuns, cu scopul de a 

acoperi lacunele de capacitate și de a 

consolida eforturile din cadrul Rezervei 

de protecție civilă. Ar trebui stabilite 

dispoziții specifice pentru intervențiile în 

regiunile ultraperiferice și țările și 

teritoriile de peste mări, ținând cont de 

izolarea și caracteristicile lor specifice. 

 

 

Amendamentul  7 

Propunere de decizie 

Considerentul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Rolul autorităților regionale și 

locale în prevenirea și managementul 

dezastrelor este de mare importanță, iar 

capacitățile de răspuns ale acestora 

trebuie să fie implicate în mod adecvat în 

toate activitățile de coordonare și de 

implementare desfășurate în temeiul 

prezentei decizii, conform cadrului 

instituțional și juridic al statelor membre, 

în vederea reducerii la minimum a 

suprapunerilor, precum și pentru 

consolidarea interoperabilității. Aceste 

autorități pot juca un important rol 
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preventiv și sunt, de asemenea, primele 

care reacționează în urma unui dezastru, 

împreună cu capacitățile voluntarilor lor. 

Prin urmare, este nevoie de o cooperare 

continuă la nivel local, regional și 

transfrontalier, în vederea instituirii unor 

sisteme de alertă comune de intervenție 

rapidă înainte de mobilizarea rescEU, 

precum și de campanii periodice de 

informare a publicului cu privire la 

măsuri inițiale de răspuns. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de decizie 

Considerentul 6 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6b) Pentru a facilita o trimitere pe 

teren rapidă și eficace a asistenței, 

mobilizarea activelor în cadrul rescEU ar 

trebui, de asemenea, să aibă o dimensiune 

teritorială și să ia în considerare 

importanța adoptării unei abordări 

regionale și, după caz, plasate sub 

responsabilitatea comunității, cu scopul 

de a răspunde în mod adecvat în funcție 

de particularitățile regiunilor și limitând 

pagubele provocate de un dezastru. 

 

 

Amendamentul  9 

Propunere de decizie 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Uniunea ar trebui să fie în măsură 

să ofere sprijin statelor membre atunci 

când capacitățile disponibile sunt 

insuficiente pentru a permite un răspuns 

eficace la dezastre, contribuind la 

finanțarea contractelor de leasing sau de 

închiriere pentru a asigura accesul rapid la 

astfel de capacități sau finanțând 

(7) Uniunea ar trebui să fie în măsură 

să ofere sprijin statelor membre atunci 

când capacitățile materiale și tehnice 

disponibile sunt insuficiente pentru a 

permite un răspuns eficace la dezastre, 

inclusiv în cazul unor evenimente 

transfrontaliere, contribuind la finanțarea 

contractelor de leasing sau de închiriere 
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achiziționarea lor. Aceasta ar spori 

considerabil eficacitatea mecanismului 

Uniunii prin asigurarea disponibilității 

capacităților în cazurile în care un răspuns 

eficace la dezastre nu ar fi asigurat în lipsa 

acestui sprijin, în special în cazul 

dezastrelor cu efecte ample, care afectează 

un număr semnificativ de state membre. 

Achiziția capacităților de către Uniune ar 

permite realizarea de economii de scară și 

o mai bună coordonare a răspunsului la 

dezastre. 

pentru a asigura accesul rapid la astfel de 

capacități sau finanțând achiziționarea lor. 

Aceasta ar spori considerabil eficacitatea 

mecanismului Uniunii prin asigurarea 

disponibilității capacităților materiale și 

tehnice, inclusiv pentru salvarea 

persoanelor în vârstă sau a persoanelor 

cu handicap în cazurile în care un răspuns 

eficace la dezastre nu ar fi asigurat în lipsa 

acestui sprijin, în special în cazul 

dezastrelor cu efecte ample, care afectează 

un număr semnificativ de state membre. 

Echipamentele adecvate angajate în 

prealabil și achiziția capacităților de către 

Uniune ar permite realizarea de economii 

de scară și o mai bună coordonare a 

răspunsului la dezastre. 

 

 

Amendamentul  10 

Propunere de decizie 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Pentru a crește eficiența și 

eficacitatea activităților de formare și a 

exercițiilor, precum și pentru a consolida 

cooperarea între autoritățile și serviciile 

naționale de protecție civilă ale statelor 

membre, este necesar să se instituie o 

Rețea de cunoștințe în materie de protecție 

civilă a Uniunii, care să se bazeze pe 

structurile existente. 

(9) Formarea, cercetarea și inovarea 

sunt aspecte esențiale ale cooperării în 

domeniul protecției civile. Pentru a crește 

eficiența și eficacitatea activităților de 

formare și a exercițiilor, a promova 

inovarea prin includerea noilor 

tehnologii, cum ar fi echipamente de 

înaltă tehnologie, și a celor mai recente 

rezultate ale cercetării, a garanta 

monitorizarea mai eficace a zonelor 

urbane și a celor forestiere, precum și 

pentru a consolida dialogul și cooperarea 

între autoritățile și serviciile naționale de 

protecție civilă ale statelor membre, 

inclusiv la nivel transfrontalier, este 

necesar să se instituie o Rețea de cunoștințe 

în materie de protecție civilă a Uniunii, 

care să se bazeze pe structurile existente, în 

care să fie implicați cercetători, centre de 

cercetare și de formare din statele 

membre, universități și, după caz, centre 

de excelență adecvate și organizații ale 
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societății civile. Ar trebui luate măsuri 

pentru a se asigura integrarea în rețea a 

regiunilor ultraperiferice și a țărilor și 

teritoriilor de peste mări (TTPM), în 

paralel cu consolidarea cooperării în 

domeniul formării, precum și cu 

asigurarea de capacități de prevenire și de 

răspuns în colaborare cu țările terțe din 

zonă. 

 

 

Amendamentul  11 

Propunere de decizie 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Este necesar să se simplifice 

procedurile din cadrul mecanismului 

Uniunii pentru a asigura că statele membre 

pot avea acces la asistență și la capacitățile 

necesare pentru a răspunde la dezastre 

naturale sau provocate de om în cel mai 

scurt timp posibil. 

(11) Este necesar să se simplifice și să 

se raționalizeze procedurile din cadrul 

mecanismului Uniunii și să fie mărită 

flexibilitatea acestora pentru a asigura că 

statele membre pot avea acces rapid la 

asistență și la capacitățile necesare pentru a 

răspunde la dezastre naturale sau provocate 

de om în cel mai scurt timp și cât mai 

eficient posibil. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de decizie 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Aceasta este importantă pentru a 

asigura că statele membre iau toate 

măsurile necesare pentru a preveni cu 

eficacitate dezastrele naturale și provocate 

de om și pentru a atenua efectele acestora. 

Dispozițiile ar trebui să consolideze 

legăturile dintre acțiunile de prevenire, de 

pregătire și de răspuns din cadrul 

mecanismului Uniunii. Ar trebui, de 

asemenea, să se asigure coerența cu alte 

acte legislative relevante ale Uniunii 

privind prevenirea și managementul 

(13) Aceasta este importantă pentru a 

asigura că statele membre și autoritățile 

lor locale și regionale iau toate măsurile 

necesare pentru a preveni cu eficacitate 

dezastrele naturale și provocate de om și 

pentru a atenua efectele acestora, inclusiv 

prin gestionarea regulată a terenurilor 

forestiere și a materialelor combustibile, 

precum și prin amenajări forestiere. 

Dispozițiile ar trebui să consolideze 

legăturile dintre acțiunile de prevenire, de 

pregătire și de răspuns din cadrul 
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riscurilor de dezastre, inclusiv cu privire la 

măsurile preventive transfrontaliere și 

răspunsul la amenințări transfrontaliere 

grave la adresa sănătății15. De asemenea, ar 

trebui să se asigure coerența cu 

angajamentele internaționale, precum 

Cadrul de la Sendai pentru reducerea 

riscurilor de dezastre pentru perioada 2015-

2030, Acordul de la Paris și Agenda 2030 

pentru dezvoltare durabilă. 

mecanismului Uniunii. Ar trebui, de 

asemenea, să se asigure coerența cu alte 

acte legislative relevante ale Uniunii 

privind prevenirea și managementul 

riscurilor de dezastre, inclusiv cu privire la 

măsurile preventive și de avertizare 

timpurie transfrontaliere și 

intermunicipale și la răspunsul la 

amenințări transfrontaliere grave la adresa 

sănătății15, printre care accidente 

radioactive, biologice sau chimice. 

Programele de cooperare teritorială din 

cadrul politicii de coeziune prevăd acțiuni 

specifice pentru a lua în considerare 

rezistența la dezastre și prevenirea și 

managementul riscurilor și, prin urmare, 

sunt necesare eforturi sporite pentru o 

mai mare integrare și mai multe sinergii. 

De asemenea, ar trebui să se asigure 

coerența cu angajamentele internaționale, 

precum Cadrul de la Sendai pentru 

reducerea riscurilor de dezastre pentru 

perioada 2015-2030, Acordul de la Paris și 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. 

De asemenea, ar trebui încheiate acorduri 

pentru o mai bună coordonare cu Fondul 

de solidaritate al Uniunii Europene 

(FSUE), în scopul de a răspunde la 

dezastrele naturale. 

__________________ __________________ 

15 Decizia nr. 1082/2013/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 22 octombrie 2013 privind amenințările 

transfrontaliere grave pentru sănătate și de 

abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO 

L 293, 5.11.2013, p. 1). 

15 Decizia nr. 1082/2013/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 22 octombrie 2013 privind amenințările 

transfrontaliere grave pentru sănătate și de 

abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO 

L 293, 5.11.2013, p. 1). 

 

Amendamentul  13 

Propunere de decizie 

Considerentul 13 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Este necesar ca acțiunea la nivelul 

Uniunii să se concentreze, de asemenea, 

asupra furnizării de asistență tehnică 
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pentru formare, pentru a îmbunătăți 

capacitatea comunităților de a se ajuta 

prin eforturi proprii și de a fi astfel mai 

bine pregătite să asigure un prim răspuns 

și să limiteze efectele unui dezastru. 

Organizarea unor cursuri specifice de 

formare și pregătire pentru specialiștii în 

siguranță publică, de exemplu liderii 

comunităților, profesioniștii din domeniile 

asistenței medicale și al asistenței sociale 

și cei din domeniul serviciilor de salvare și 

de stingere a incendiilor, precum și 

grupurile locale de intervenție voluntară 

care ar trebui să aibă acces la 

echipamente de intervenție disponibile 

rapid, poate contribui la limitarea 

efectelor dezastrelor și la reducerea 

pierderilor de vieți omenești, atât în 

timpul crizei, cât și în perioada de după 

aceasta. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera -a (nouă) 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (-a) la alineatul (1), litera (c) se 

înlocuiește cu următorul text: 

(c) facilitarea unui răspuns rapid și 

eficient la dezastre sau la dezastre 

iminente; și 

(c) facilitarea unui răspuns rapid și 

eficient la dezastre sau la dezastre 

iminente, inclusiv prin asigurarea 

disponibilității capacităților tehnice și 

materiale adecvate pentru operațiunile de 

salvare de urgență; 

 

Amendamentul  15 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a 

Decizia nr. 1313/2013/UE  

Articolul 3 – alineatul 1 – litera e 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) creșterea disponibilității și utilizării 

cunoștințelor științifice despre dezastre.” 

(e) creșterea disponibilității și utilizării 

cunoștințelor științifice despre dezastre, 

inclusiv în regiunile ultraperiferice și în 

TTPM. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera aa (nouă) 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 1 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) la alineatul (1), se adaugă 

următoarea literă (ea): 

 (ea) creșterea cooperării și coordonării 

acțiunilor la nivel transfrontalier; 

 

 

Amendamentul  17 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) întreprinde acțiuni în vederea 

îmbunătățirii bazei de cunoștințe privind 

riscurile de dezastre și facilitează schimbul 

de cunoștințe, rezultate ale cercetărilor 

științifice, bune practici și informații, 

inclusiv între statele membre care se 

confruntă cu aceleași riscuri;” 

(a) întreprinde acțiuni în vederea 

promovării educației, a sensibilizării 

publicului și a îmbunătățirii bazei de 

cunoștințe privind riscurile de dezastre și 

facilitează dialogul, cooperarea, schimbul 

de cunoștințe și de rezultate ale cercetărilor 

științifice și ale inovării, alături de 

recomandări și previziuni pe termen scurt, 

de bune practici și de informații, inclusiv 

între statele membre și autoritățile lor 

locale și regionale, țările terțe învecinate, 

precum și, după caz, regiunile 

ultraperiferice și TTPM care se confruntă 

cu aceleași riscuri; 
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Amendamentul  18 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou) 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) La articolul 5 alineatul (1), se 

inserează litera (aa): 

 (aa) oferă asistență, la cerere, în 

procesul de luare a deciziilor; 

Amendamentul  19 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3b (nou) 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera ab (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3b) La articolul 5 alineatul (1), se 

inserează litera (ab): 

 (ab) coordonează armonizarea 

informațiilor și a orientărilor privind 

sistemele de alertă, inclusiv la nivel 

transfrontalier; 

 

Amendamentul  20 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3c (nou) 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 1 – alineatul 1 – litera h 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (3c) la articolul 5 alineatul (1), litera 

(h) se înlocuiește cu următorul text: 

(h) promovează utilizarea de diferite 

fonduri ale Uniunii care pot sprijini 

prevenirea sustenabilă a dezastrelor și 

încurajează statele membre și regiunile să 

exploateze aceste oportunități de finanțare; 

(h) promovează utilizarea și 

coordonarea diverselor fonduri ale Uniunii 

care pot sprijini acțiuni de prevenire 

sustenabilă a dezastrelor și de răspuns la 

acestea și încurajează statele membre și 

regiunile să folosească aceste oportunități 
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de finanțare pentru creșterea sinergiilor, 

inclusiv pentru extinderea și actualizarea 

capacităților lor materiale și tehnice; 

 

Amendamentul  21 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 6 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) elaborează evaluări ale riscurilor la 

nivel național sau la un nivel subnațional 

corespunzător și le pun la dispoziția 

Comisiei până la 22 decembrie 2018 și, 

ulterior, o dată la trei ani; 

(a) elaborează evaluări ale riscurilor la 

nivel național sau la un nivel subnațional 

corespunzător în parteneriat cu 

autoritățile locale și regionale relevante și 

le pun la dispoziția Comisiei până la 22 

decembrie 2018 și, ulterior, din doi în doi 

ani; 

 

Amendamentul  22 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

O sinteză a elementelor relevante ale 

planificării managementului riscurilor, 

inclusiv informațiile privind măsurile de 

prevenire și de pregătire selectate, trebuie 

să fie prezentată Comisiei până la 31 

ianuarie 2019 și, ulterior, o dată la trei ani. 

În plus, Comisia poate solicita statelor 

membre să furnizeze planuri de prevenire 

și de pregătire specifice, care să acopere 

eforturile pe termen scurt și pe termen 

lung. Uniunea ține seama în mod 

corespunzător de progresele înregistrate de 

statele membre în ceea ce privește 

prevenirea dezastrelor și gradul de 

pregătire ca parte a oricărui viitor 

mecanism de condiționalitate ex ante în 

cadrul fondurilor structurale și de investiții 

O sinteză a elementelor relevante ale 

planificării managementului riscurilor, 

inclusiv informațiile privind măsurile de 

prevenire și de pregătire selectate, trebuie 

să fie prezentată Comisiei până la 31 

ianuarie 2019 și, ulterior, din doi în doi 

ani. În plus, Comisia le poate solicita 

statelor membre să furnizeze planuri de 

prevenire și de pregătire specifice și le 

oferă acestora un cadru de orientare 

pentru elaborarea respectivelor planuri, 

care să acopere eforturile pe termen scurt și 

pe termen lung. Uniunea ține seama în mod 

corespunzător de progresele înregistrate de 

statele membre, inclusiv la nivel regional 

și local, în ceea ce privește prevenirea 

dezastrelor și gradul de pregătire ca parte a 
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europene”. unui mecanism de condiționalitate ex ante 

consolidat pentru investiții în cadrul 

fondurilor structurale și de investiții 

europene. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou) 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera k 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 4a. La articolul 8 alineatul (1), litera 

(k) se înlocuiește cu următorul text: 

(k) întreprinde, în strânsă consultare cu 

statele membre, acțiuni în domeniul 

pregătirii suplimentare de sprijin și 

complementare necesare pentru realizarea 

obiectivului prevăzut la articolul 3 alineatul 

(1) litera (b). 

„(k) întreprinde, în strânsă consultare cu 

statele membre, acțiuni în domeniul 

pregătirii suplimentare de sprijin și 

complementare, inclusiv prin coordonarea 

cu alte instrumente ale Uniunii, necesare 

pentru realizarea obiectivului prevăzut la 

articolul 3 alineatul (1) litera (b).” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ro) 

 

Amendamentul  24 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4b (nou) 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4b) La articolul 9, se introduce 

următorul alineat după alineatul (1): 

 „1a. Statele membre consolidează 

capacitățile administrative relevante ale 

autorităților regionale și locale 

competente, conform cadrului lor 

instituțional și juridic.” 

 

Amendamentul  25 
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Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 10 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia și statele membre 

colaborează pentru a îmbunătăți 

planificarea operațiunilor de răspuns la 

dezastre în cadrul mecanismului Uniunii, 

inclusiv prin elaborarea de scenarii de 

răspuns în caz de dezastre, pe baza 

evaluărilor riscurilor menționate la litera 

(a) de la articolul 6 și a analizei generale a 

riscurilor menționată la litera (c) de la 

articolul 5 alineatul (1), prin cartografierea 

mijloacelor și prin elaborarea de planuri 

pentru mobilizarea capacităților de 

răspuns.” 

1. Comisia și statele membre 

colaborează pentru a îmbunătăți 

planificarea operațiunilor de răspuns la 

dezastre (naturale sau provocate de om) în 

cadrul mecanismului Uniunii, inclusiv prin 

elaborarea de scenarii de răspuns în caz de 

dezastre, pe baza evaluărilor riscurilor 

menționate la litera (a) de la articolul 6 și a 

analizei generale a riscurilor menționată la 

litera (c) de la articolul 5 alineatul (1), prin 

cartografierea mijloacelor și prin 

elaborarea de planuri pentru mobilizarea 

capacităților de răspuns. 

 

 

Amendamentul  26 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 11 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se instituie Rezerva europeană de 

protecție civilă. Aceasta constă dintr-un 

ansamblu de capacități de răspuns 

angajate în prealabil, puse în comun de 

statele membre, și include module, alte 

capacități de răspuns și experți. 

1. Se instituie Rezerva europeană de 

protecție civilă. Aceasta constă într-un set 

de capacități de răspuns autorizate în 

prealabil ale statelor membre și include 

module, alte capacități de răspuns și 

experți, pe baza principiului datoriei civile 

de a ajuta. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera d 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 11 – alineatul 10 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

10. Trimiterile la Capacitatea 

europeană de răspuns în situații de urgență, 

EERC și rezerva voluntară se interpretează 

ca trimiteri la Rezerva europeană de 

protecție civilă.” 

10. Trimiterile la Capacitatea 

europeană de răspuns în situații de urgență, 

la EERC și la datoria civilă de a ajuta se 

interpretează ca trimiteri la Rezerva 

europeană de protecție civilă. 

 

 

Amendamentul  28 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 12 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) căutare și salvare în zonele urbane; (c) căutare și salvare în zonele urbane, 

montane și forestiere; 

 

Amendamentul  29 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pe baza riscurilor identificate și a unei 

abordări care ia în considerare mai multe 

tipuri de pericole, Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate în 

conformitate cu articolul 30 pentru a defini 

tipurile de capacități de răspuns necesare, 

în plus față de cele menționate la 

alineatul (2) din prezentul articol și pentru 

a revizui componența rescEU în 

consecință. Se asigură coerența cu alte 

politici ale Uniunii. 

Pe baza riscurilor identificate, a unei 

abordări care ia în considerare mai multe 

tipuri de pericole și a necesității de 

flexibilitate în ceea ce privește capacitățile 

de răspuns, Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 30 pentru a defini tipurile de 

capacități de răspuns necesare, în plus față 

de cele menționate la alineatul (2) din 

prezentul articol și pentru a revizui 

componența rescEU în consecință. Se 

asigură coerența cu alte politici ale Uniunii. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de decizie 
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 12 – alineatul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Capacitățile rescEU sunt 

disponibile pentru operațiunile de răspuns 

în cadrul mecanismului Uniunii în urma 

unei solicitări de asistență prin ERCC. 

Decizia referitoare la trimiterea lor pe teren 

este luată de Comisie, care păstrează 

comanda și controlul asupra capacităților 

rescEU. 

7. Capacitățile rescEU sunt 

disponibile pentru operațiunile de răspuns 

în cadrul mecanismului Uniunii în urma 

unei solicitări de asistență prin ERCC. 

Decizia referitoare la trimiterea lor pe teren 

este luată de Comisie, care păstrează 

comanda și controlul asupra capacităților 

rescEU și este formulată într-un limbaj 

operațional comun și standardizat, care 

poate fi înțeles de toate entitățile care 

intervin în caz de dezastre. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 12 – alineatul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. În cazul trimiterii pe teren, Comisia 

convine cu statul membru solicitant cu 

privire la mobilizarea operațională a 

capacităților rescEU. Statul membru 

solicitant trebuie să faciliteze coordonarea 

operațională între propriile capacități și 

activitățile rescEU în timpul operațiunilor. 

8. În cazul trimiterii pe teren, Comisia 

convine cu statul membru solicitant sau, 

după caz, cu statele membre solicitante cu 

privire la mobilizarea operațională a 

capacităților rescEU. Statul membru 

solicitant facilitează coordonarea 

operațională între propriile capacități, 

inclusiv capacitățile de răspuns ale 

autorităților regionale și locale și ale 

voluntarilor, și activitățile rescEU în 

timpul operațiunilor. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 12 – alineatul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. Coordonarea diferitelor capacități 

de răspuns este facilitată, după caz, de 

Comisie prin intermediul ERCC, în 

conformitate cu articolele 15 și 16.” 

9. Coordonarea diferitelor capacități 

de răspuns este facilitată, după caz, de 

Comisie, luând în considerare, printre 

altele, necesitatea de a adopta o abordare 

regională și folosind, după caz, 

mecanismele transfrontaliere pe baza 

disponibilității și a proximității. Această 

coordonare este, de asemenea, facilitată 
prin intermediul ERCC, în conformitate cu 

articolele 15 și 16. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia instituie o rețea de actori și 

instituții relevante în materie de protecție 

civilă și management al dezastrelor, care 

formează împreună cu Comisia Rețeaua de 

cunoștințe în materie de protecție civilă a 

Uniunii. 

Comisia instituie o rețea de actori și 

instituții relevante în materie de protecție 

civilă și management al dezastrelor, din 

care fac parte inclusiv centre de cercetare 

și de formare, universități, cercetători și, 

după caz, centre de excelență, care 

formează împreună cu Comisia o rețea de 

cunoștințe în materie de protecție civilă a 

Uniunii, care este, de asemenea, deschisă 

pentru schimbul de cunoștințe și de bune 

practici cu țările terțe. 

Rețeaua îndeplinește următoarele sarcini în 

ceea ce privește formarea, exercițiile, 

lecțiile învățate și diseminarea 

cunoștințelor, în strânsă coordonare cu 

centrele de cunoștințe relevante, după 

caz:” 

Rețeaua îndeplinește următoarele sarcini în 

ceea ce privește formarea, exercițiile, 

lecțiile învățate, diseminarea cunoștințelor, 

programele de comunicare și de 

sensibilizare a opiniei publice, în strânsă 

coordonare cu centrele de cunoștințe 

relevante. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou) 
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Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (9a) La articolul 13 alineatul (1), litera 

(a) se înlocuiește cu următorul text: 

(a) instituie și gestionează un program 

de formare pentru personalul responsabil 

cu protecția civilă și managementul 

situațiilor de urgență în materie de 

prevenire, pregătire și răspuns la dezastre. 

Programul include cursuri comune și un 

sistem de schimburi de experți care permite 

trimiterea de personal în alte state membre. 

(a) instituie și gestionează un program 

de formare pentru personalul responsabil 

cu protecția civilă și managementul 

situațiilor de urgență care are drept scop 

furnizarea de competențe specializate în 

materie de prevenire, pregătire și răspuns la 

dezastre. Programul folosește, după caz, 

centrele de excelență existente și 

universitățile și include cursuri comune și 

un sistem de schimburi de experți care 

permite detașarea de personal în alte state 

membre. Programul include, de 

asemenea, dispoziții referitoare la 

cooperarea cu țările terțe învecinate. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9b (nou) 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera f 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (9b) La articolul 13 alineatul (1), litera 

(f) se înlocuiește cu următorul text: 

(f) stimulează și încurajează 

introducerea și utilizarea de noi tehnologii 

relevante pentru mecanismul Uniunii. 

(f) stimulează cercetarea și inovarea 

și încurajează introducerea și utilizarea de 

noi tehnologii relevante pentru mecanismul 

Uniunii. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 20a – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Orice asistență sau finanțare furnizată în 

temeiul prezentei decizii asigură o 

vizibilitate adecvată a Uniunii, inclusiv 

vizibilitatea emblemei Uniunii pentru 

capacitățile menționate la articolul 11, 

articolul 12 și articolul 21 alineatul (2) 

litera (c). 

Orice asistență sau finanțare furnizată în 

temeiul prezentei decizii asigură o 

vizibilitate adecvată a Uniunii, inclusiv 

vizibilitatea emblemei Uniunii pentru 

capacitățile menționate la articolul 11, 

articolul 12 și articolul 21 alineatul (2) 

litera (c). Se dezvoltă o strategie de 

comunicare pentru a asigura vizibilitatea 

pentru cetățeni a acțiunilor din cadrul 

mecanismului Uniunii și pentru a 

consolida încrederea acestora în 

capacitatea Uniunii de prevenire a 

dezastrelor și de răspuns la acestea. 

 

 

Amendamentul  37 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera b – subpunctul i 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 21 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) costurile necesare pentru 

modernizarea sau repararea capacităților de 

răspuns, pentru a le aduce la o stare de 

pregătire și disponibilitate astfel încât să 

poată fi trimise pe teren ca parte a Rezervei 

europene de protecție civilă, în 

conformitate cu cerințele de calitate ale 

Rezervei europene de protecție civilă și, 

dacă este cazul, cu recomandările 

formulate în cadrul procesului de 

certificare („costuri de adaptare”). Aceste 

costuri pot include costuri legate de 

funcționalitate, de interoperabilitatea 

modulelor și a altor capacități de răspuns, 

de autonomie, de autosuficiență, de 

transportabilitate, de ambalare și alte 

costuri necesare, cu condiția ca acestea să 

fie legate în mod specific de includerea 

capacităților în Rezerva europeană de 

protecție civilă. 

(c) costurile necesare pentru 

modernizarea sau repararea capacităților de 

răspuns, pentru a le aduce la o stare de 

pregătire și disponibilitate astfel încât să 

poată fi trimise pe teren ca parte a Rezervei 

europene de protecție civilă, în 

conformitate cu cerințele de calitate ale 

Rezervei europene de protecție civilă și, 

dacă este cazul, cu recomandările 

formulate în cadrul procesului de 

certificare („costuri de adaptare”). Aceste 

costuri pot include costuri legate de 

funcționalitate, de interoperabilitatea 

modulelor și a altor capacități de răspuns, 

de autonomie, de autosuficiență, de 

transportabilitate, de ambalare și alte 

costuri necesare, inclusiv costurile pentru 

promovarea voluntariatului în domeniul 

protecției civile și pregătirea voluntarilor, 

cu condiția ca acestea să fie legate în mod 

specific de includerea capacităților în 

Rezerva europeană de protecție civilă. 
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Amendamentul  38 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 26 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Se urmărește crearea de sinergii și 

complementarități cu alte instrumente ale 

Uniunii, cum ar fi cele ce sprijină politicile 

în materie de coeziune, dezvoltare rurală, 

cercetare, sănătate, precum și politicile 

privind migrația și securitatea. În cazul 

unor operațiuni de răspuns la crize 

umanitare în țări terțe, Comisia asigură 

complementaritatea și coerența acțiunilor 

finanțate în temeiul prezentei decizii cu 

acțiunile finanțate în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1257/96. 

2. Se dezvoltă sinergii, 

complementarități și o coordonare 

consolidată cu alte instrumente ale 

Uniunii, cum ar fi cele care sprijină 

politica în materie de coeziune, inclusiv 

Fondul de solidaritate al Uniunii 

Europene, dezvoltarea rurală, cercetarea, 

sănătatea, precum și politicile privind 

migrația și securitatea, fără să se realoce 

fondurile din domeniile respective. În 

cazul unor operațiuni de răspuns la crize 

umanitare în țări terțe, Comisia asigură 

complementaritatea și coerența acțiunilor 

finanțate în temeiul prezentei decizii cu 

acțiunile finanțate în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1257/96. 
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