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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne solicită Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție care urmează a fi adoptată:

1. salută Comunicarea Comisiei privind prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate 
de om; reamintește că dezastrele naturale și cele provocate de om afectează toate statele 
membre și țările candidate și includ, printre alte pericole1, inundațiile, furtunile, seceta, 
fenomenele de tip tsunami, cutremurele2, incendiile forestiere, temperaturile extreme, 
erupțiile vulcanice, avalanșele, alunecările de teren, accidentele tehnologice și industriale, 
eroziunea solului, alunecările de teren, contaminarea subsolului și a pânzei freatice, 
precum și poluarea mărilor, a lacurilor și a fluviilor;

2. subliniază că, în cadrul aplicării abordării UE, este important să se ia în considerare faptul 
că diferite state membre se confruntă cu diferite tipuri de dezastre, fiind necesară, prin 
urmare, adoptarea de măsuri diferite;

3. subliniază că, deoarece dezastrele pot avea diverse cauze, acestea nu pot fi întotdeauna 
imputate exclusiv fenomenelor naturale extreme, fiind adesea favorizate de o relație 
defectuoasă între om și mediul înconjurător și provocate de accidentele tehnologice și 
industriale, care duc la eliberarea în mediu de agenți chimici, biologici, radiologici și 
nucleari (CBRN) nocivi, cu efecte majore asupra sănătății umane, culturilor, 
infrastructurii sau șeptelului;

4. sprijină elementele fundamentale ale abordării UE, dar regretă că propunerile anterioare 
ale Parlamentului European nu au fost încă puse integral în aplicare, ceea ce împiedică 
implementarea unei strategii consolidate a Uniunii în vederea prevenirii dezastrelor 
naturale și a celor provocate de om;

5. consideră că respectiva comunicare a Comisiei privind prevenirea dezastrelor naturale și a 
celor provocate de om ar trebui să ducă la discuții privind politicile între instituțiile UE și 
diferitele părți interesate, inclusiv ONG-urile și alți reprezentanți ai societății civile;

6. observă că dezastrele naturale și cele provocate de om au consecințe foarte grave asupra 
economiei regiunilor și un impact negativ asupra infrastructurii, ocupării forței de muncă, 
patrimoniului natural și cultural, mediului, turismului și a dezvoltării economice și sociale 
a țării afectate; propune ca, cu ocazia instituirii noului Serviciu european pentru acțiune 
externă și a cadrului financiar pentru perioada 2014-2020, prioritățile privind o politică 
externă de securitate coerentă să includă abordarea Uniunii în privința dezastrelor naturale 
și a celor provocate de om, inclusiv un mecanism adecvat pentru acordarea de asistență 
umanitară în situații de criză, atât în cadrul UE, cât și în țările terțe;

7. subliniază importanța noii clauze de solidaritate menționate la articolul 222 din TFUE în 
                                               
1 Aceasta nu este o listă exhaustivă a dezastrelor naturale și a celor provocate de om; prin urmare, alte tipuri de 
dezastre naturale și dezastre provocate de om care nu sunt cuprinse în prezentul aviz pot fi incluse în listă.
2 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 privind impactul regional al 
cutremurelor (JO C 282 E, 6.11.2008, p. 269).
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vederea acordării de asistență prin mobilizarea tuturor mijloacelor și în vederea asigurării 
unei coordonări eficiente între statele membre în cazul unor dezastre naturale sau 
provocate de om;

8. ține să evidențieze în acest sens importanța implicării Comitetului permanent pentru 
cooperarea operațională în materie de securitate internă (COSI), astfel cum se 
menționează la articolul 71 din TFUE și se prevede prin Decizia 2010/131/UE a 
Consiliului din 25 februarie 2010 privind instituirea Comitetului permanent pentru 
cooperarea operațională în materie de securitate internă1; totuși, atrage atenția asupra 
faptului că COSI nu este un organ legislativ și nu ar trebui să dețină prerogative legislative 
sau cvasilegislative; se declară extrem de îngrijorat de lipsa controlului din partea 
Parlamentului European și a parlamentelor naționale și cere ca aceste instituții să fie 
informate în mod adecvat și la timp cu privire la activitățile COSI, asigurându-se astfel 
supravegherea democratică necesară;

9. consideră că COSI ar trebui să ofere o asistență interoperabilă în toate etapele (pregătire, 
reacție și redresare) de mobilizare a instrumentelor în cazul dezastrelor naturale sau al 
celor provocate de om, iar cadrul său operațional ar trebui să reflecte toate domeniile de 
incidență (cooperare polițienească și vamală, frontiere externe, securitate internă și 
dezastre), în conformitate cu strategia de securitate internă a UE;

10. subliniază că principiul nediscriminării trebuie inclus în acordarea de ajutor; menționează 
că asistența ar trebui acordată în funcție de necesități, fără a se face discriminări pe criterii 
de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinii politice sau de altă natură, origine națională sau 
socială, proprietate, locul nașterii sau orice alte condiții ale beneficiarilor;

11. reamintește că drepturile fundamentale ale omului se află în pericol de a fi încălcate în caz 
de dezastre sau în orice alte situații de urgență; solicită o monitorizare eficace a asistenței 
pentru a se garanta respectarea drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv o serie de 
acțiuni preventive privind violența fizică și sexuală, abuzurile psihologice, traficul de 
persoane, emigrația forțată și activitatea infracțională;

12. subliniază că femeile sunt adesea cele mai afectate în cazul unor dezastre naturale sau 
provocate de om, deoarece sunt mai dependente decât bărbații de resursele naturale 
amenințate de pericole; îndeamnă Comisia să adopte strategii care să ia în considerare 
aspectele de gen pentru a răspunde nevoilor de securitate umană și pentru a reacționa la 
situațiile de criză ecologică sau umanitară cauzate de dezastrele naturale sau provocate de 
om;

13. subliniază că, după cum demonstrează recentele evenimente produse în urma erupției unui 
vulcan în Islanda, dezastrele naturale și cele provocate de om pot cauza daune 
semnificative economiei și infrastructurii esențiale, inclusiv serviciilor de bază, 
comunicațiilor și transporturilor; îndeamnă Comisia să stabilească priorități clare de 
asistență pentru țările afectate de dezastre, cum ar fi planificarea de adăposturi și situri de 
asistență sau asigurarea unor rezerve suficiente de apă potabilă și a unor condiții adecvate 
de igienă;

                                               
1 JO L 52, 3.3.2010, p. 50.
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14. subliniază că o acțiune eficientă de protecție civilă depinde de o serie de elemente 
specifice cum sunt prevenirea, participarea activă și implicarea tuturor, precum și de 
mecanismele de pregătire, reacție, redresare și reconstrucție;

15. atrage atenția asupra importanței instituirii unor sisteme de avertizare timpurie și a unor 
forțe de reacție rapidă, alături de programe de formare și proiecte de sensibilizare a 
publicului;

16. subliniază că este important să existe o bază cuprinzătoare de date și informații privind 
riscurile și costurile dezastrelor, care să fie comunicată la nivelul UE, în vederea efectuării 
unor studii comparative și a determinării eventualului impact transfrontalier al dezastrelor, 
ceea ce ar permite statelor membre să pună în comun informațiile legate de capacitățile 
civile naționale și resursele medicale, și că ar trebui mai degrabă să fie folosite și 
dezvoltate structurile deja existente, cum ar fi Centrul de monitorizare și informare (CMI), 
decât să fie create unele noi;

17. subliniază că problemele de mediu cauzate și exacerbate de schimbările climatice sunt în 
prezent cauza creșterii migrației forțate și, prin urmare, dorește să accentueze legătura din 
ce în ce mai strânsă dintre solicitanții de azil și regiunile care se confruntă cu degradarea 
mediului; solicită asigurarea unei protecții și unor condiții de reinstalare mai bune 
„refugiaților din cauza schimbărilor climatice”;

18. consideră că ar trebui să existe un mecanism consolidat de coordonare transversală pentru 
a asigura diseminarea celor mai bune practici care pot îmbunătăți cooperarea în materie de 
pregătire, reacție și redresare;

19. subliniază că accesul la asistență medicală este esențial imediat după producerea unui 
dezastru; consideră că trebuie să se acorde prioritate îngrijirii medicale și chirurgicale de 
urgență a supraviețuitorilor răniți, reducerii riscului unor epidemii, sprijinului psihosocial 
pentru persoanele care au suferit pierderi grave sau traume și care trăiesc în condiții 
sociale și de viață precare, precum și sprijinului pentru o gestionarea adecvată a 
alimentației și malnutriției sugarilor și a copiilor de vârste mici;

20. consideră că unele mecanisme financiare importante ale UE, cum este Instrumentul 
financiar de protecție civilă, ar trebui, având în vedere frecvența mare și intensitatea 
dezastrelor, să se axeze într-o măsură mai mare pe măsurile preventive și că ar trebui 
suplimentate imediat fondurile pentru acțiunile în cadrul UE și în țările terțe, fără a se 
recurge la proceduri birocratice;

21. consideră că fondurile destinate completării eforturilor naționale pentru protecția 
cetățenilor în primul rând, dar și a mediului și a proprietății, inclusiv a patrimoniului 
cultural, în cazul unor dezastre naturale sau provocate de om, ar trebui gestionate prin 
intermediul instrumentelor financiare existente;

22. consideră că faptul de a conlucra în cazul unor dezastre naturale sau provocate de om 
reprezintă o valoare adăugată evidentă; prin urmare, solicită statelor membre și 
instituțiilor UE să-și consolideze cooperarea în materie de prevenire a dezastrelor și să 
elaboreze o abordare globală în vederea unei politici comunitare cât mai eficiente în 
domeniul gestionării dezastrelor; prin urmare, salută măsurile care au fost deja adoptate de 
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Consiliu privind crearea unui cadru comunitar în materie de prevenire a dezastrelor și a 
incendiilor forestiere;

23. menționează importanța asigurării unei supravegheri eficiente și democratice a 
activităților în domeniul securității; subliniază implicarea tot mai mare a Parlamentului 
European în elaborarea politicilor de securitate odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona, o consultare eficientă în toate etapele fiind esențială în acest sens;

24. atrage atenția asupra importanței prevenirii și anticipării dezastrelor naturale sau a celor 
provocate de om și a reducerii impactului acestora în scopul adoptării unei strategii bazate 
pe o abordare proactivă și fondată pe informații; în acest sens, consideră că este esențial să 
se garanteze că legislația statelor membre respectă normele fundamentale de siguranță, de 
exemplu, în sectorul construcțiilor.
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