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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context general

Propunerea Comisiei de decizie prevede crearea unui nou mecanism de protecție civilă al 
Uniunii, care să sprijine, să coordoneze și să completeze măsurile statelor membre în 
domeniul protecției civile, îmbunătățind eficacitatea sistemelor de prevenire, de pregătire și de 
răspuns în caz de dezastre naturale și dezastre provocate de om, de orice tip, în interiorul și în 
afara Uniunii. Se urmărește o abordare integrată a gestionării dezastrelor. Raportorul pentru 
aviz salută această abordare globală, mai ales accentul pus pe sprijinirea activităților de 
transport în intervențiile în caz de dezastre.

Buget
Prezenta propunere are în vedere angajamentele bugetare pentru politica UE de protecție 
civilă de 513 milioane EUR (la prețuri curente), după cum urmează: 276 de milioane EUR pe 
teritoriul Uniunii și 237 de milioane EUR pentru operațiuni în afara Uniunii. Acțiunile 
eligibile se încadrează în următoarele 4 domenii: acțiuni generale, de prevenire și de pregătire, 
de răspuns și de transport. Potrivit raportorului, alocarea financiară planificată pentru o 
perioadă de șapte ani este destul de modestă și va permite numai de o intervenție și efecte 
limitate din partea UE.

Obiective
Obiectivele specifice ale propunerii includ (1) asigurarea unui nivel ridicat de protecție 
împotriva dezastrelor prin prevenirea sau reducerea efectelor acestora și prin promovarea unei 
culturi a prevenției; (2) optimizarea pregătirii și capacității de răspuns ale Uniunii în caz de 
dezastre și (3) facilitarea intervențiilor de urgență rapide și eficiente în caz de dezastre majore. 

Prevenție
Fiecare euro cheltuit pentru măsurile de prevenire contribuie la economisirea mai multor bani 
după producerea dezastrelor majore și a pagubelor materiale și umane semnificative. În acest 
context, propunerea urmărește (1) să îmbunătățească baza de cunoștințe privind riscurile de 
catastrofe și să faciliteze schimburile de cunoștințe, de bune practici și de informații și să 
asigure o cooperare eficientă în cadrul mecanismului; (2) să susțină și să promoveze evaluarea 
riscurilor și inventarierea lor de către statele membre, cerându-le acestora să comunice 
planurile lor de gestionare a riscurilor până la sfârșitul anului 2016; (3) să elaboreze și să 
actualizeze cu regularitate un inventar al riscurilor naturale și a celor create de om cu care se 
poate confrunta Uniunea, având în vedere, printre altele impactul viitor al schimbărilor 
climatice și (4) să sensibilizeze opinia publică cu privire la importanța prevenirii riscurilor și 
să sprijine statele membre în campaniile de informare, de educație și de conștientizare etc. 
Prin modificările sale, raportorul intenționează să consolideze dimensiunea de prevenire a 
protecției civile.

Sinergii
Alocarea provizorie a 513 milioane EUR, comparativ cu costurile foarte mari ale intervențiilor în 
caz de dezastre, pare ca o picătură de apă în ocean. Acest lucru este clar demonstrat de faptul că, 
în ultimul deceniu, ajutorul total acordat de UE pentru dezastre, doar în cadrul Uniunii, este 
estimat la aproximativ 2 500 milioane EUR.
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Raportorul intenționează să enumere posibilele sinergii bugetare cu alte instrumente ale 
acțiunii interne și externe, cum ar fi fondurile care intră sub incidența Regulamentului privind 
dispozițiile comune (FEDR, FSE, FC, FEADR, EMFF) și Fondul European de Solidaritate. 
Pentru acesta din urmă, au existat cazuri în care mobilizarea nu a fost destul de rapidă. În 
acest sens, este recomandabil să se revizuiască dispozițiile care se ocupă de viteza de 
mobilizare, astfel încât acest instrument să poată fi utilizat într-un timp util pentru a rezolva în 
mod eficace urgențele create după apariția dezastrelor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete solicită Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. subliniază faptul că pachetul 
financiar menționat în propunerea 
legislativă are doar un caracter indicativ 
pentru autoritatea legislativă și nu poate 
fi stabilit în mod definitiv până când nu se 
ajunge la un acord asupra 
regulamentului de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020;

Justificare

Cifrele din temeiurile juridice tematice nu pot fi considerate finale, atât timp cât negocierile 
privind CFM sunt încă în curs, conform principiului „nimic nu este decis, până când nu se 
decide totul.”

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 privind investiția în viitor: un nou 
cadru financiar multianual pentru o 
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Europă competitivă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii”1; reamintește că 
este necesar să se prevadă resurse 
suplimentare suficiente în următorul 
CFM pentru a permite Uniunii să își 
realizeze prioritățile politice existente și 
noile sarcini prevăzute în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, precum 
și să facă față evenimentelor neprevăzute; 
solicită Consiliului, în cazul în care nu 
este de acord cu această abordare, să 
identifice în mod clar la care dintre 
prioritățile sau proiectele sale politice ar 
putea renunța în totalitate, în pofida 
valorii lor adăugate europene dovedite; 
atrage atenția asupra faptului că, chiar și 
în condițiile unei creșteri cu cel puțin 5% 
a nivelului resurselor pentru următorul 
CFM comparativ cu nivelul din 2013, se 
poate aduce numai o contribuție limitată 
la realizarea obiectivelor și a 
angajamentelor convenite ale Uniunii și 
la respectarea principiului solidarității în 
cadrul Uniunii;
________________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Justificare

În cazul în care Consiliul reduce sumele prevăzute în CFM, PE îi solicită să identifice 
„prioritățile negative”, în pofida valorii lor adăugate dovedite, și noile sarcini pe care 
Uniunea trebuie să le îndeplinească după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

Amendamentul 3

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. reamintește că în Rezoluția sa din 8 
iunie 2011 privind investiția în viitor: un 
nou cadru financiar multianual (CFM) 
pentru o Europă competitivă, sustenabilă 
și favorabilă incluziunii1, Parlamentul 
European a identificat protecția civilă 
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(articolul 196 din TFUE), ca fiind unul 
dintre domeniile în care intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona a 
conferit Uniunii noi prerogative 
semnificative și reamintește, în acest 
context, articolul 311 din TFUE care 
prevede ca Uniunea să se doteze cu 
mijloacele necesare pentru atingerea 
obiectivelor sale și pentru realizarea 
politicilor sale;
_______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Mecanismul de protecție civilă 
constituie o expresie vizibilă a solidarității 
europene prin asigurarea unei contribuții 
practice și în timp util la prevenirea 
dezastrelor și pregătirea pentru acestea, 
precum și la răspunsul în caz de dezastre 
majore și de iminență a acestora. Prezenta 
decizie nu ar trebui, prin urmare, să aducă 
atingere drepturilor și obligațiilor reciproce 
ale statelor membre care decurg din 
tratatele bilaterale sau multilaterale și care 
se raportează la aspectele vizate de 
prezenta decizie și nici responsabilității 
statelor membre de a proteja persoanele, 
mediul și bunurile materiale de pe teritoriul 
lor.

(4) Mecanismul de protecție civilă 
constituie o expresie vizibilă, concretă și 
importantă a solidarității europene prin 
asigurarea unei contribuții practice și în 
timp util la prevenirea dezastrelor și 
pregătirea pentru acestea, precum și la 
răspunsul în caz de dezastre majore și de 
iminență a acestora. Prezenta decizie nu ar 
trebui, prin urmare, să aducă atingere 
drepturilor și obligațiilor reciproce ale 
statelor membre care decurg din tratatele 
bilaterale sau multilaterale și care se 
raportează la aspectele vizate de prezenta 
decizie și nici responsabilității statelor 
membre de a proteja persoanele, mediul și 
bunurile materiale de pe teritoriul lor.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Mecanismul trebuie să țină seama de (5) Mecanismul trebuie să țină seama de 
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legislația relevantă a Uniunii și de 
angajamentele internaționale și să 
exploateze sinergiile cu alte inițiative 
relevante la nivelul Uniunii, precum 
Programul european de monitorizare a 
Pământului (GMES), Programul european 
privind protecția infrastructurilor critice 
(PEPIC) și Mediul comun de realizare a 
schimbului de informații (CISE).

legislația relevantă a Uniunii și de 
angajamentele internaționale și să 
exploateze sinergiile cu alte inițiative 
relevante la nivelul Uniunii, precum 
Programul european de monitorizare a 
Pământului (GMES), Programul european 
privind protecția infrastructurilor critice 
(PEPIC) și Mediul comun de realizare a 
schimbului de informații (CISE), precum 
și fondurile care intră sub incidența 
Regulamentului privind dispozițiile 
comune (FEDER, FSE, Fondul de 
coeziune, FEADR, Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime) și 
instrumentele de acțiune externă.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Mecanismul trebuie să includă un cadru 
general de politică pentru acțiunile de 
prevenire a riscurilor de dezastre la nivelul 
Uniunii având drept obiectiv asigurarea 
unui nivel ridicat de protecție și rezistență 
în caz de dezastre prin prevenirea sau 
reducerea efectelor acestora și prin 
promovarea unei culturi a prevenirii. 
Planurile de gestionare a riscurilor sunt 
esențiale pentru asigurarea unei abordări 
integrate a gestionării dezastrelor, prin 
corelarea acțiunilor de prevenire a 
riscurilor, de pregătire și răspuns. Prin 
urmare, mecanismul trebuie să includă un 
cadru general pentru comunicarea și 
punerea în aplicare a acestora. 

(6) Mecanismul trebuie să includă un cadru 
general de politică pentru acțiunile de 
prevenire a riscurilor de dezastre la nivelul
Uniunii având drept obiectiv asigurarea 
unui nivel ridicat de protecție și rezistență 
în caz de dezastre prin prevenirea sau 
reducerea efectelor acestora și prin 
promovarea unei culturi a prevenirii. 
Planurile de gestionare a riscurilor sunt 
esențiale pentru asigurarea unei abordări 
integrate a gestionării dezastrelor, prin 
corelarea acțiunilor de prevenire a 
riscurilor, de pregătire și răspuns. 
Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să se bazeze pe dovezi științifice 
standardizate referitoare la probabilitatea 
și potențialul riscurilor. Prin urmare, 
mecanismul trebuie să includă un cadru 
general pentru comunicarea și punerea în 
aplicare a acestora. 
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Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prevenirea este de importanță majoră 
pentru protecția împotriva dezastrelor și 
necesită măsuri suplimentare, astfel cum se 
prevede în Concluziile Consiliului din 
30 noiembrie 2009 și în Rezoluția 
Parlamentului European din 21 septembrie 
2010 referitoare la Comunicarea Comisiei: 
„O abordare comunitară în privința 
prevenirii dezastrelor naturale și a celor 
provocate de om”.

(7) Prevenirea este de importanță majoră 
pentru protecția împotriva dezastrelor și 
necesită măsuri suplimentare, astfel cum se 
prevede în Concluziile Consiliului din 
30 noiembrie 2009 și în Rezoluția 
Parlamentului European din 21 septembrie 
2010 referitoare la Comunicarea Comisiei: 
„O abordare comunitară în privința 
prevenirii dezastrelor naturale și a celor 
provocate de om”. Prevenirea este 
rentabilă pe termen lung și este o 
dimensiune esențială a unei protecții 
civile reușite atât la nivel de stat membru, 
cât și la nivelul Uniunii.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Suma alocată pentru mecanism ar 
trebui să permită acordarea de sprijin 
financiar pentru activitățile pe care le 
presupun toate aspectele diferite ale 
ciclului de gestionare a dezastrelor. 
Aceasta va trebui gestionată în mod 
flexibil pentru a permite creșteri ori de 
câte ori circumstanțele o impun.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Contribuind la dezvoltarea (9) Contribuind la dezvoltarea 
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suplimentară a sistemelor de detectare și 
avertizare timpurie, Uniunea trebuie să 
acorde asistență statelor membre pentru 
reducerea la minimum a intervalului de 
timp necesar pentru răspuns în caz de 
dezastre și pentru alertare a cetățenilor 
Uniunii. Aceste sisteme trebuie să ia în 
considerare și să valorifice sursele și 
sistemele de informare existente și viitoare.

suplimentară a sistemelor de detectare și 
avertizare timpurie, Uniunea trebuie să 
acorde asistență statelor membre pentru 
reducerea la minimum a intervalului de 
timp necesar pentru răspuns în caz de 
dezastre și pentru alertare a cetățenilor 
Uniunii. Aceste sisteme trebuie să ia în 
considerare și să valorifice sursele și 
sistemele de informare existente, precum și 
să încurajeze abordările inovatoare.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Mecanismul trebuie să permită 
mobilizarea și să faciliteze coordonarea 
intervențiilor pentru furnizarea de asistență. 
Cooperarea consolidată trebuie să aibă la 
bază o structură organizată la nivelul 
Uniunii care cuprinde un Centru de răspuns 
pentru situații de urgență, o Capacitate 
europeană de răspuns în situații de urgență 
sub forma unui ansamblu de capacități
alocate în prealabil, puse în comun pe bază 
voluntară de către statele membre, experți 
special instruiți, un sistem comun de 
comunicare și informare în situații de 
urgență gestionat de Comisie și punctele de 
contact din statele membre. Aceasta ar 
trebui să asigure un cadru pentru colectarea 
informațiilor validate privind situațiile de 
urgență, pentru difuzarea acestor informații 
către statele membre, precum și pentru 
schimburile de experiență în urma acestor 
intervenții.

(13) Mecanismul trebuie să permită 
mobilizarea și să faciliteze coordonarea 
intervențiilor pentru furnizarea de asistență. 
Cooperarea consolidată trebuie să aibă la 
bază o structură organizată la nivelul 
Uniunii care cuprinde un Centru de răspuns 
pentru situații de urgență, o Capacitate 
europeană de răspuns în situații de urgență 
sub forma unui ansamblu de resurse
alocate în prealabil, puse în comun pe bază 
voluntară de către statele membre, experți 
special instruiți, un sistem comun de 
comunicare și informare în situații de 
urgență gestionat de Comisie și punctele de 
contact din statele membre. Aceasta ar 
trebui să asigure un cadru pentru colectarea 
informațiilor validate privind situațiile de 
urgență, pentru difuzarea acestor informații 
către statele membre, precum și pentru 
schimburile de experiență în urma acestor 
intervenții în cel mai scurt timp posibil.

Amendamentul 11

Propunere de decizie
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Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Crearea la nivelul UE a Centrului 
european de răspuns pentru situații de 
urgență, cu atribuții consolidate de 
planificare și coordonare, precum și a 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență urmărește generarea unor 
economii la nivelul statelor membre, care 
ar trebui să compenseze costurile pentru 
bugetul UE, deși beneficiile unui răspuns 
rapid și eficace, sub forma numărului de 
vieți salvate, nu pot fi măsurate în termeni 
pur financiari.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Este necesară îmbunătățirea 
disponibilității mijloacelor de transport 
pentru a sprijini dezvoltarea unei capacități 
de răspuns rapid la nivelul Uniunii. 
Uniunea trebuie să sprijine și să 
completeze eforturile statelor membre 
facilitând punerea în comun a resurselor de 
transport ale statelor membre și 
contribuind, în cazul în care este necesar, la 
finanțarea de mijloace de transport 
suplimentare, cu condiția îndeplinirii 
anumitor criterii.

(16) Este necesară îmbunătățirea 
disponibilității mijloacelor de transport 
pentru a sprijini dezvoltarea unei capacități 
de răspuns rapid la nivelul Uniunii. 
Uniunea ar trebui să sprijine și să 
completeze eforturile statelor membre 
facilitând coordonarea și punerea în 
comun a resurselor de transport ale statelor 
membre și contribuind, în cazul în care este 
necesar, la finanțarea de mijloace de 
transport suplimentare, cu condiția 
îndeplinirii anumitor criterii.

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Obiectivul prezentei decizii nu poate 
fi îndeplinit în suficientă măsură de către 

(22) Obiectivul prezentei decizii nu poate 
fi îndeplinit în suficientă măsură numai de 
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statele membre și, având în vedere 
amploarea sau efectele măsurilor propuse 
și luând în considerare beneficiile care 
rezultă din operarea mecanismului din 
punct de vedere al reducerii pierderilor de 
vieți omenești și a daunelor materiale, 
poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii. În cazul în care o situație de 
urgență majoră depășește capacitățile de 
răspuns ale statului membru afectat, statul 
respectiv trebuie să aibă posibilitatea de a 
recurge la mecanism pentru a suplimenta 
resursele proprii în materie de protecție 
civilă și de alte tipuri, pentru răspuns în 
situații de urgență. Prin urmare, Uniunea 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității instituit prin 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității definit la articolul 
menționat anterior, prezenta decizie nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
îndeplinirea obiectivului în cauză.

către statele membre și, având în vedere 
amploarea sau consecințele măsurilor 
propuse și luând în considerare avantajele 
care rezultă din operarea mecanismului din 
punct de vedere al reducerii pierderilor de 
vieți omenești și a daunelor materiale, 
poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii. În cazul în care o situație de 
urgență gravă depășește capacitățile de 
răspuns ale statului membru afectat, statul 
respectiv trebuie să aibă posibilitatea de a 
recurge la mecanism pentru a suplimenta 
resursele proprii în materie de protecție 
civilă și de alte tipuri, pentru răspuns în 
situații de urgență. Prin urmare, Uniunea 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității instituit prin 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității definit la articolul 
menționat anterior, prezenta decizie nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
îndeplinirea obiectivului în cauză.

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) creșterea gradului de sensibilizarea a 
publicului și de pregătire pentru dezastre 
majore.

Justificare

Eurobarometrul special nr. 383 privind protecția civilă, realizat în perioada februarie-martie
2012, a demonstrat că cetățenii UE exprimă în general un nivel ridicat de îngrijorare cu 
privire la dezastrele provocate de om și cele naturale, dar demonstrează un nivel scăzut de 
conștientizare a acțiunilor UE în acest domeniu. 75% dintre respondenți au declarat că sunt 
îngrijorați cu privire la deversările de petrol și accidentele nucleare, iar 67% cu privire la 
inundații și cutremure. Doar 38% în țările din UE 27 aveau cunoștință despre rolul de 
coordonare al UE în activitățile de protecție civilă în interiorul și în afara UE.
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Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 5 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sprijină statele membre și țările terțe 
menționate la articolul 28 în demersurile 
lor de prevenire a dezastrelor majore;

(f) sprijină statele membre și țările terțe 
menționate la articolul 28 în demersurile 
lor de prevenire a dezastrelor majore, cu 
accent special pe dezvoltarea sustenabilă, 
economia ecologică și prevenirea 
schimbărilor climatice;

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să țină seama de evaluările la nivel 
național ale riscurilor și de alte evaluări 
relevante ale riscurilor și vor fi coerente cu 
alte planuri relevante în vigoare în statul 
membru în cauză.

(2) Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să includă evaluările la nivel 
național ale riscurilor și alte evaluări 
relevante ale riscurilor și vor fi coerente cu 
alte planuri relevante în vigoare în statul 
membru în cauză. Ele se fundamentează 
pe baze științifice. 

Justificare

Stabilirea unui conținut clar pentru planurile de gestionare a riscurilor ar îmbunătăți 
coerența între planurile diferitelor state membre.

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să fie actualizate regulat, odată la 
trei ani, de către statele membre pentru a 
asigura o acoperire completă a evoluției, 
naturii, structurii și intensității riscurilor. 
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Planurile actualizate de gestionare a 
riscurilor sunt comunicate Comisiei.

Justificare

Având în vedere faptul că structura, frecvența și intensitatea riscurilor sunt în continuă 
schimbare, gestionarea riscurilor ar trebui să fie în mod similar actualizată, permițând astfel 
statelor membre și Uniunii Europene să gestioneze aceste riscuri în mod corespunzător.

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Capacitățile înregistrate în cadrul 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență sunt puse la dispoziție pentru 
operațiuni de răspuns în situații de urgență 
în temeiul mecanismului, la solicitarea 
Comisiei, prin CRSU. Statele membre 
informează Comisia cât mai curând posibil 
cu privire la orice motive imperioase care 
le împiedică să pună la dispoziție 
capacitățile respective într-o anumită 
situație de urgență.

(6) Capacitățile înregistrate în cadrul 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență sunt puse la dispoziție pentru 
operațiuni de răspuns în situații de urgență 
în temeiul mecanismului, la solicitarea 
Comisiei, prin CRSU. Statele membre 
informează Comisia cât mai curând posibil 
cu privire la orice motive imperioase care 
le împiedică să pună la dispoziție 
capacitățile respective într-o anumită 
situație de urgență. Pentru a permite 
găsirea unor soluții în cazul în care un 
stat membru este în imposibilitatea de a 
face disponibile capacitățile sale și pentru 
a garanta o reacție rapidă și suficientă, 
ansamblul de capacități puse în comun în 
mod voluntar trebuie să cuprindă un 
număr adecvat de active de fiecare tip.

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dezvoltarea de capacități de răspuns la 
nivelul Uniunii, în cazurile în care acest 
lucru este mai eficient din punct de vedere 
al costurilor, care pot servi drept bază 

(b) dezvoltarea de capacități de răspuns la 
nivelul Uniunii, în cazurile în care acest 
lucru este mai eficient din punct de vedere 
al costurilor, de exemplu, capacități 
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comună de protecție împotriva riscurilor 
partajate.

orizontale, logistică, evaluare și 
coordonare, care pot servi drept bază 
comună de protecție împotriva riscurilor 
partajate.

Justificare

Sunt domenii unde finanțarea UE poate fi mai adecvată.

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instituie un program de formare și o 
rețea de formare pentru personalul 
responsabil cu protecția civilă și alte 
activități de gestionare a situațiilor de 
urgență în materie de prevenire, pregătire și 
răspuns în caz de dezastre, cu scopul de a 
optimiza coordonarea, compatibilitatea și 
complementaritatea între module și alte 
capacități prevăzute la articolele 8, 9 și 11 
și de a îmbunătăți competențele experților, 
astfel cum se prevede la articolul 7 litera 
(d); programul include cursuri și exerciții 
comune, precum și un sistem de schimburi 
de experți care permite detașarea de 
personal în alte state membre;

(a) instituie și asigură funcționarea unui
program de formare și o rețea de formare 
pentru personalul responsabil cu protecția 
civilă și alte activități de gestionare a 
situațiilor de urgență în materie de 
prevenire, pregătire și răspuns în caz de 
dezastre, cu scopul de a optimiza 
coordonarea, compatibilitatea și 
complementaritatea între module și alte 
capacități prevăzute la articolele 8, 9 și 11 
și de a îmbunătăți competențele experților, 
astfel cum se prevede la articolul 7 litera 
(d); programul include cursuri și exerciții 
comune, precum și un sistem de schimburi 
de experți care permite detașarea de 
personal în alte state membre;

Justificare

Comisia trebuie să se implice nu numai în crearea unui program de pregătire și a unei rețele 
de formare, ci și în funcționarea acestora.

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Suma de referință destinată punerii în (1) În sensul punctului [17] din Acordul 
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aplicare a prezentei decizii pentru 
perioada 2014-2020 este de 513 000 000
EUR, în prețuri curente.

interinstituțional din .../... între 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisie privind cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară, 
suma de referință principală pentru 
autoritatea bugetară în cursul procedurii 
bugetare anuale, destinată punerii în 
aplicare a prezentei decizii pentru 
perioada 2014-2020 este de 
XXX XXX XXX EUR, la prețurile din 
2011.

Suma de 276 000 000 EUR, în prețuri 
curente, provine din rubrica 3: „Securitate 
și cetățenie” a cadrului financiar și suma de 
237 000 000 EUR, în prețuri curente, din 
rubrica 4: „Europa globală”.

Suma de XXX XXX XXX EUR, la 
prețurile din 2011, provine din rubrica 3: 
„Securitate și cetățenie” a cadrului 
financiar și suma de XXX XXX XXX EUR, 
la prețurile din 2011, din rubrica 4: 
„Europa globală”.

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritatea bugetară autorizează 
creditele anuale disponibile fără a aduce 
atingere prevederilor Regulamentului de 
stabilire a cadrului financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020 și Acordului 
Interinstituțional din xxx/201z dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară.

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Articolul 21 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elaborarea de planuri de gestionare a 
riscurilor și a unei analize generale a 
riscurilor la nivelul Uniunii;

(a) elaborarea și implementarea planurilor 
de gestionare a riscurilor și a unei analize 
generale a riscurilor la nivelul Uniunii;



PE496.444v02-00 16/19 AD\919169RO.doc

RO

Justificare

Pentru a asigura coerența cu articolul 5 și pentru a îndeplini obiectivele legate de prevenire, 
Comisia ar trebui să sprijine statele membre în pregătirea și implementarea planurilor de 
gestionare a riscurilor.

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Articolul 21 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) crearea și menținerea Capacității 
europene de răspuns în situații de urgență, 
astfel cum este menționată la articolul 
11;Contribuția financiară a Uniunii pentru 
acțiunile prevăzute la această literă se 
prezintă sub forma unor costuri unitare 
determinate pe tipuri de capacitate și nu 
depășesc 25 % din costurile eligibile totale; 

(g) crearea și menținerea Capacității 
europene de răspuns în situații de urgență, 
astfel cum este menționată la articolul 
11;Contribuția financiară a Uniunii pentru 
acțiunile prevăzute la această literă se 
prezintă sub forma unor costuri unitare 
determinate pe tipuri de capacitate și nu 
depășesc 50 % din costurile eligibile totale; 

Justificare

Pentru a constitui un fond suficient de mare astfel încât să se asigure disponibilitatea 
activelor principale pentru toate situațiile de dezastru, se propune o rată de cofinanțare a UE 
de cel puțin 50%.

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Articolul 21 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) identificarea și eliminarea lacunelor 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență, în conformitate cu articolul 12; 
Acțiunile întreprinse în conformitate cu 
această literă au la bază o analiză detaliată 
a necesităților și a costurilor în raport cu 
beneficiile pe tipuri de capacitate, luând în 
considerare probabilitatea și impactul 
riscurilor relevante. Contribuția financiară 
a Uniunii la acțiunile prevăzute la această 
literă nu depășesc 85 % din costurile 

(h) identificarea și eliminarea lacunelor 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență, în conformitate cu articolul 12; 
Acțiunile întreprinse în conformitate cu 
această literă au la bază o analiză detaliată 
a necesităților și a costurilor în raport cu 
beneficiile pe tipuri de capacitate, luând în 
considerare caracterul său orizontal și 
posibilele avantaje în diferite situații de 
dezastru, caracterul său foarte specializat 
și costurile, sau probabilitatea și impactul 
riscurilor relevante. Contribuția financiară 
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eligibile totale; a Uniunii la acțiunile prevăzute la această 
literă nu depășesc 85 % din costurile 
eligibile totale; 

Justificare

Trebuie consolidată aria de acțiune a cofinanțării UE pentru a rezolva diferitele tipuri de 
diferențe majore în materie de capacități.

Amendamentul 26

Propunere de decizie
Articolul 21 – litera k (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) sprijinirea unui program de pregătire 
și a unei rețele de formare la nivelul UE, 
care să implice școlile de protecție civilă, 
centrele de pregătire și alte categorii de 
personal care se ocupă cu gestionarea 
urgențelor și prevenirea dezastrelor, de 
gradul de pregătire și de răspuns în statele 
membre.

Justificare

În vederea realizării obiectivelor prevăzute la articolul 13, este necesar un sprijin financiar 
de la bugetul UE.

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se urmărește crearea de sinergii și 
complementarități cu alte instrumente ale 
Uniunii. În cazul unor operațiuni de 
răspuns 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 urmărește crearea de sinergii și 
complementarități cu alte instrumente ale 
Uniunii, printre altele, cu fondurile care 
intră sub incidența Regulamentului 
privind dispozițiile comune (FEDER, 
FSE, Fondul de coeziune, FEADR, 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime). În cazul unor operațiuni de 
răspuns în țări terțe, Comisia asigură 
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complementaritatea și coerența acțiunilor 
finanțate în temeiul prezentei decizii cu 
acțiunile finanțate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1257/96. În 
domeniul acțiunilor externe de prevenire, 
ar trebui exploatate sinergiile cu 
Regulamentul nr. xxx de instituire a 
Instrumentului de cooperare pentru 
securitate nucleară și cu Regulamentul 
nr. xxx de instituire a Instrumentului de 
cooperare pentru dezvoltare. În ceea ce 
privește acțiunile post-criză, ar trebui să 
fie asigurată complementaritatea cu 
Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al 
Consiliului din 20 iunie 1996 privind 
ajutorul umanitar, Corpul voluntar 
european de ajutor umanitar, Fondul 
European de Dezvoltare și rezerva pentru 
ajutorul de urgență.

Amendamentul 28

Propunere de decizie
Articolul 26 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Uniunea și statele membre își 
coordonează programele de sprijin 
respective în vederea creșterii eficacității 
și a eficienței în asigurarea sprijinului și a 
dialogului în materie de politici, în 
conformitate cu principiile stabilite 
privind consolidarea coordonării 
operaționale și pentru armonizarea 
politicilor și a procedurilor. Coordonarea 
implică consultări periodice și schimburi 
frecvente de informații pertinente și de 
cele mai bune practici în diferitele etape 
ale ciclului de sprijin.
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