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Subiect: Aviz privind propunerea de rezoluție depusă de Younous Omarjee 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)) în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de 
procedură (COD))

Stimate domnule Canfin,

Comisia pentru dezvoltare regională a decis să transmită un aviz comisiei dumneavoastră 
referitor la propunerea menționată anterior. Comisia a hotărât ca acest aviz să fie transmis sub 
formă de scrisoare. Avizul a fost adoptat în cursul reuniunii comisiei din 21 ianuarie 2020 cu 
35 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri1.

Propunerea Comisiei este de natură tehnică și se limitează la dispozițiile bugetare prevăzute la 
articolul 19 din Decizia nr. 1313/2013/UE, care trebuie actualizate și înlocuite cu noile cifre 
prevăzute de cadrul financiar multianual 2021-2027.

Toate implicațiile bugetare sunt în conformitate cu amendamentele propuse de Comisia REGI 
în avizul său din 26 aprilie 2018. Comisia noastră sprijină mai ales obiectivul de a consolida 
capacitatea statelor membre și a UE de a răspunde la dezastre prin crearea unei rezerve specifice 
de capacități de răspuns (rescEU), prin crearea unei rețele de cunoștințe în materie de protecție 

1 Următorii deputați au participat la vot: François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoș 
Benea, Isabel Benjumea, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Daniel Buda, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, 
Josianne Cutajar, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Cristian Ghinea, 
Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, John Howarth, Manolis Kefalogiannis, Constanze Krehl, Elżbieta 
Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey Novakov, 
Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Bronis Ropė, André Rougé, 
Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez.
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civilă și prin consolidarea cooperării cu țările din vecinătate.

Având în vedere importanța mecanismului de protecție civilă al Uniunii pentru gestionarea 
riscului de dezastre și necesitatea consolidării mecanismului pentru perioada de programare 
2021-2027, Comisia pentru dezvoltare regională nu are, așadar, obiecții față de propunerea 
Comisiei, care prevede resursele bugetare necesare pentru sprijinirea mecanismului.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Younous OMARJEE


