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AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ca urmare a creșterii semnificative a 
numărului și gravității dezastrelor naturale 
și provocate de om în ultimii ani și dat 
fiind că dezastrele viitoare ar putea să 
atingă cote extreme și să prezinte un grad 
ridicat de complexitate, cu consecințe 
extinse și pe termen mai lung, rezultând, în 
special, din schimbările climatice și din 
interacțiunea potențială între mai multe 
pericole naturale și tehnologice, devine tot 
mai importantă o abordare integrată a 
gestionării dezastrelor. Uniunea trebuie să 
sprijine, să coordoneze și să completeze 
acțiunile statelor membre în materie de 
protecție civilă în vederea îmbunătățirii 
eficienței sistemelor de prevenire, pregătire 
și răspuns în caz de dezastre naturale și 
provocate de om.

(1) Ca urmare a creșterii semnificative a 
numărului și gravității dezastrelor naturale 
și provocate de om în ultimii ani și dat 
fiind că dezastrele viitoare ar putea să 
atingă cote extreme și să prezinte un grad 
ridicat de complexitate, cu consecințe 
extinse și pe termen mai lung, rezultând, în 
special, din schimbările climatice, care 
afectează în mod disproporționat țările în 
curs de dezvoltare, și din interacțiunea 
potențială între mai multe pericole naturale 
și tehnologice, devine tot mai importantă o 
abordare integrată a gestionării dezastrelor.
Uniunea trebuie să sprijine, să coordoneze 
și să completeze acțiunile statelor membre 
în materie de protecție civilă în vederea 
îmbunătățirii eficienței sistemelor de 
prevenire, pregătire și răspuns în caz de 
dezastre naturale și provocate de om.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Este necesară dezvoltarea 
capacităților de poziționare prealabilă a 
asistenței în vederea îmbunătățirii 
rapidității de intervenție a Uniunii în caz 
de dezastre. Continuarea acordării de 
asistență financiară din partea Uniunii 
este, în acest caz, indispensabilă pentru 
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dezvoltarea unor depozite/platforme care 
să garanteze eficacitatea în ceea ce 
privește rapiditatea, calitatea și raportul 
costuri/eficiență. În acest sens, ar fi 
benefic pentru Uniune să utilizeze 
regiunile ultraperiferice ale UE și țările și 
teritoriile europene de peste mări, dar nu 
cu titlu exclusiv, ca puncte de sprijin care 
să permită poziționarea prealabilă a 
produselor esențiale și de logistică și să 
faciliteze, astfel, mobilizarea mijloacelor 
umane și materiale europene în cazul 
unei intervenții umanitare de urgență în 
afara Uniunii Europene.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În ceea ce privește intervențiile pentru 
furnizarea de asistență privind răspunsul în 
caz de dezastre în afara Uniunii, 
mecanismul trebuie să faciliteze și să 
sprijine acțiunile întreprinse de statele 
membre și de Uniune în ansamblul său 
pentru a promova coerența activității în 
materie de protecție civilă la nivel
internațional. Organizația Națiunilor Unite, 
acolo unde este prezentă, are rol de 
coordonare generală a operațiunilor de 
asistență din țările terțe. Asistența furnizată 
în cadrul mecanismului trebuie să fie 
coordonată cu măsurile adoptate de 
Organizația Națiunilor Unite și alți actori 
relevanți în plan internațional pentru a 
eficientiza la maximum utilizarea 
resurselor disponibile și pentru a evita 
suprapunerea inutilă a eforturilor.
Coordonarea consolidată a asistenței în 
materie de protecție civilă prin intermediul 
mecanismului reprezintă o condiție 
esențială pentru sprijinirea eforturilor 
generale de coordonare și pentru asigurarea 
unei contribuții substanțiale din partea 

(15) În ceea ce privește intervențiile pentru 
furnizarea de asistență privind răspunsul în 
caz de dezastre în afara Uniunii, 
mecanismul trebuie să faciliteze și să 
sprijine acțiunile întreprinse de statele 
membre și de Uniune în ansamblul său 
pentru a promova coerența activității în 
materie de protecție civilă la nivel 
internațional. Majoritatea intervențiilor 
prevăzute de mecanismul de protecție 
civilă al Uniunii se desfășoară în afara 
Uniunii, în principal în țările în curs de 
dezvoltare. Organizația Națiunilor Unite, 
acolo unde este prezentă, are rol de 
coordonare generală a operațiunilor de 
asistență din țările terțe. Asistența furnizată 
în cadrul mecanismului trebuie să fie 
coordonată cu măsurile adoptate de 
Organizația Națiunilor Unite și alți actori 
relevanți în plan internațional pentru a 
eficientiza la maximum utilizarea 
resurselor disponibile și pentru a evita 
suprapunerea inutilă a eforturilor.
Coordonarea consolidată a asistenței în 
materie de protecție civilă prin intermediul 
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Uniunii la efortul general de asistență. În 
caz de dezastre majore, când asistența este 
oferită atât în temeiul mecanismului, cât și 
al Regulamentului (CE) nr. 1257/96 al 
Consiliului din 20 iunie 1996 privind 
ajutorul umanitar, Comisia trebuie să 
asigure eficiența, coerența și 
complementaritatea răspunsului global al 
Uniunii, cu respectarea consensului 
european privind ajutorul umanitar, 
Comisia trebuie să asigure eficiența, 
coerența și complementaritatea răspunsului 
global al Uniunii, cu respectarea 
consensului european privind ajutorul 
umanitar.

mecanismului reprezintă o condiție 
esențială pentru sprijinirea eforturilor 
generale de coordonare și pentru asigurarea 
unei contribuții substanțiale din partea 
Uniunii la efortul general de asistență. În 
caz de dezastre majore, când asistența este 
oferită atât în temeiul mecanismului, cât și 
al Regulamentului (CE) nr. 1257/96 al 
Consiliului din 20 iunie 1996 privind 
ajutorul umanitar, Comisia trebuie să 
asigure eficiența, coerența și 
complementaritatea răspunsului global al 
Uniunii, cu respectarea consensului 
european privind ajutorul umanitar, 
Comisia trebuie să asigure eficiența, 
coerența și complementaritatea răspunsului 
global al Uniunii, cu respectarea 
consensului european privind ajutorul 
umanitar.
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Amendamentul4

Propunere de decizie
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În cazul în care se ia în considerare 
utilizarea de capacități militare în vederea 
asigurării unui nivel corespunzător al 
operațiunilor de protecție civilă, cooperarea 
cu serviciile militare trebuie să urmeze 
modalitățile, procedurile și criteriile 
stabilite de Consiliu sau de organismele 
competente ale acestuia în vederea punerii 
la dispoziția mecanismului a capacităților 
militare relevante pentru protecția 
populației civile.

(19) Utilizarea mijloacelor militare poate 
reprezenta un sprijin important pentru 
operațiunile umanitare în caz de 
catastrofe naturale. În cazul în care se ia 
în considerare, în ultimă instanță,
utilizarea de capacități militare în vederea 
asigurării unui nivel corespunzător al 
operațiunilor de protecție civilă, cooperarea 
cu serviciile militare trebuie să urmeze 
modalitățile, procedurile și criteriile 
stabilite de Consiliu sau de organismele 
competente ale acestuia în vederea punerii 
la dispoziția mecanismului a capacităților 
militare relevante pentru protecția 
populației civile, precum și Orientările 
privind folosirea resurselor militare și de 
protecție civilă străine în cadrul 
operațiunilor de ajutor în caz de dezastre 
(Orientările de la Oslo, rev. 1.1 din 2007) 
și directivele privind utilizarea resurselor 
militare și de protecție civilă în situații de 
urgență complexe (MCDA, rev. I din 
2006). 

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „dezastru” înseamnă orice situație care 
are sau poate avea efecte negative asupra 
persoanelor, a mediului sau a bunurilor 
materiale;

(1) „dezastru” înseamnă orice situație -
cauzată de om sau de fenomene naturale -
care are sau poate avea efecte negative 
asupra persoanelor, a mediului sau a 
bunurilor materiale;

Justificare

Este important să se facă distincția între catastrofele cauzate de om (tulburări politice, 
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conflicte armate) și cele survenite în urma unor fenomene naturale, deoarece problemele și 
regulile intervenției de asistență (umanitară sau de protecție civilă ) diferă în funcție de 
context.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia și statele membre identifică și 
asigură sinergii între asistența în natură și 
finanțarea sub formă de ajutor umanitar 
furnizate de Uniune și statele membre în 
cadrul planificării operațiunilor de răspuns 
în afara Uniunii.

(2) Comisia și statele membre identifică și 
asigură sinergii între asistența în natură și 
finanțarea sub formă de ajutor umanitar 
furnizate de Uniune și statele membre în 
cadrul planificării operațiunilor de răspuns 
în afara Uniunii și pentru a face față unei 
crize umanitare.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre și Comisia asigură o 
vizibilitate corespunzătoare a intervențiilor 
din partea Capacității europene de răspuns 
în situații de urgență.

(8) UE își afișează clar prezența și 
acțiunile sale; Statele membre și Comisia 
asigură o vizibilitate corespunzătoare a 
intervențiilor din partea Capacității 
europene de răspuns în situații de urgență, 
atât la nivelul oamenilor, cât și al 
echipamentelor, în special prin purtarea 
stemei naționale și europene. .

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) instituie un program pe tema lecțiilor 
învățate din intervențiile, exercițiile și 
formarea desfășurate în cadrul 
mecanismului, care să includă aspecte 
relevante privind prevenirea, pregătirea și 
răspunsul, să disemineze și să pună în 

(d) instituie un program pe tema lecțiilor 
învățate din intervențiile (inclusiv cele din 
afara Uniunii), exercițiile și formarea 
desfășurate în cadrul mecanismului, care să 
includă aspecte relevante privind 
prevenirea, pregătirea și răspunsul, să 
disemineze și să pună în aplicare, dacă este 
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aplicare, dacă este cazul, rezultatele 
experienței acumulate;

cazul, rezultatele experienței acumulate;

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) asigurarea legăturii cu toți actorii 
relevanți, în special în faza de încheiere a 
intervenției de asistență în cadrul 
mecanismului pentru a facilita efectuarea 
fără dificultăți a predării;

(e) asigurarea legăturii cu toți actorii 
relevanți, în special în faza de încheiere a 
intervenției de asistență în cadrul 
mecanismului pentru a facilita efectuarea 
fără dificultăți a predării; contribuirea, 
împreună cu actorii implicați în acțiunile 
umanitare și de dezvoltare, la 
consolidarea legăturii între ajutorul de 
urgență, reabilitare și dezvoltare;

Justificare

Adesea, există un vid între etapa umanitară și cea de dezvoltare și lipsește coordonarea și 
complementaritatea. Protecția civilă, care intervine în cazuri de urgență, poate contribui la 
consolidarea acestei legături (LARD) iar acțiunile sale pot anticipa etapa de dezvoltare.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Se urmărește crearea de sinergii cu 
alte instrumente ale Uniunii, în special cu 
acțiunile finanțate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1257/96.

(11) Se urmărește crearea de sinergii cu 
alte instrumente ale Uniunii, în special cu 
acțiunile finanțate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1257/96 al 
Consiliului din 20 iunie 1996 referitor la 
ajutorul umanitar. Acțiunile prevăzute de 
prezenta decizie și care pot fi eligibile 
pentru o finanțare în temeiul prezentei 
decizii nu beneficiază de o finanțare în 
temeiul regulamentului menționat 
anterior privind ajutorul umanitar.
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Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Suma de referință destinată punerii în 
aplicare a prezentei decizii pentru 
perioada 2014-2020 este de 513 000 000 
EUR, în prețuri curente.

(1) Suma de referință destinată punerii în 
aplicare a prezentei decizii pentru 
perioada 2014-2020 este de [...], în prețuri 
curente.

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”.

50% din această sumă provine din rubrica 
3: „Securitate și cetățenie” a cadrului 
financiar și 50% din rubrica 4: „Europa 
globală”.

Justificare

Costul totale al intervențiilor în afara Uniunii va fi în creștere în perioada 2014-2020 din 
cauza: 

(1) ratei de cofinanțare mai ridicate a cheltuielilor legate de transport și logistică, prevăzută 
la articolul 23 din prezenta decizie, 

(2) consolidării acțiunilor în domeniul prevenirii și pregătirii, 

(3) extinderii acțiunilor prevăzute la articolele 20 și 21 literele (a)- (f) în țările din cadrul 
politicii europene de vecinătate, în țările potențial candidate care nu participă la acest 
mecanism, precum și, la propunerea raportorului și în funcție de caz, în țările în curs de 
dezvoltare cel mai puțin avansate 

De altfel, în ultimii ani, majoritatea intervențiilor UE în scopul protecției civile s-au 
desfășurat în afara Uniunii, în principal în țările în curs de dezvoltare. Alocațiile financiare 
pentru perioada 2014 - 2020 trebuie să reflecte această realitate.

Amendamentul 12

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 

(2) Se urmărește crearea de sinergii și 
complementarități cu alte instrumente ale 
Uniunii. În cazul unor operațiuni de 
răspuns în țări terțe desfășurate pentru a 
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complementaritatea și coerența acțiunilor 
finanțate în temeiul prezentei decizii cu 
acțiunile finanțate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1257/96.

face față unei crize umanitare, Comisia 
asigură complementaritatea și coerența 
acțiunilor finanțate în temeiul prezentei 
decizii cu acțiunile finanțate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1257/96.

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 26 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care asistența oferită în 
temeiul mecanismului contribuie la 
desfășurarea unor acțiuni umanitare de 
răspuns ale Uniunii mai ample, acțiunile 
care primesc asistență financiară în temeiul 
prezentei decizii sunt conforme cu 
principiile umanitare prevăzute de 
Consensul european privind ajutorul 
umanitar.

(3) În cazul în care asistența oferită în 
temeiul mecanismului contribuie la 
desfășurarea unor acțiuni umanitare de 
răspuns ale Uniunii, în special în situații 
de urgență complexe, acțiunile care 
primesc asistență financiară în temeiul 
prezentei decizii sunt conforme cu 
principiile umanitare prevăzute de 
Consensul european privind ajutorul 
umanitar. Utilizarea mijloacelor 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență trebuie să se bazeze pe nevoile 
identificate și să fie în deplină 
conformitate cu principiile privind 
utilizarea protecției civile și a resurselor și 
capacităților militare prevăzute în 
Consensul european privind ajutorul 
umanitar.

Justificare

Acțiunile umanitare și de protecție civilă trebuie să respecte principiile umanitare 
(neutralitatea, imparțialitatea, independența și umanitatea), iar intervențiile trebuie să se 
bazeze pe evaluarea nevoilor. Acest lucru se aplică în special în situații de urgență complexe, 
când se poate produce o confuzie între diferiții actori, ceea ce poate îngreuna acordarea 
ajutorului și accesul la populațiile în cauză. 
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Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 28 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Asistența financiară menționată la 
articolul 20 și la articolul 21 literele (a)-(f) 
poate fi acordată și țărilor vizate de politica 
europeană de vecinătate, precum și țărilor 
potențial candidate care nu participă la 
mecanism.

(2) Asistența financiară menționată la 
articolul 20 și la articolul 21 literele (a)-(f) 
poate fi acordată și țărilor vizate de politica 
europeană de vecinătate și țărilor potențial 
candidate care nu participă la mecanism, 
precum și țărilor în curs de dezvoltare cel 
mai puțin avansate, în funcție de caz și 
conform strategiei de susținere a reducerii 
riscurilor de catastrofe în țările în curs de 
dezvoltare1.

_______________

1 Comunicare a Comisiei către Consiliu și 
către Parlamentul European întitulată 
Strategia UE de sprijinire a reducerii 
riscului de dezastre în țările în curs de 
dezvoltare, 23.2.2009 COM (2009)0084.

Justificare

Decizia ar trebui să acorde posibilitatea de a finanța acțiunile de prevenire și pregătire în 
țările cel mai puțin avansate și în cazuri speciale, cum ar fi Haiti, țară afectată periodic de 
catastrofe naturale.
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