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Amendamentul 1
Philippe Juvin, Theodoros Skylakakis, Anne Delvaux, Bogusław Sonik, Christine De 
Veyrac, Françoise Grossetête, Sophie Auconie, Antonyia Parvanova, Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Referirea 1a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 122 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

Or. fr

Amendamentul 2
Philippe Juvin, Theodoros Skylakakis, Anne Delvaux, Bogusław Sonik, Christine De 
Veyrac, Françoise Grossetête, Sophie Auconie, Antonyia Parvanova, Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Referirea 1b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 222 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (clauza de solidaritate), care 
prevede că „Uniunea și statele membre 
acționează în comun, în spiritul
solidarității, în cazul în care un stat 
membru face obiectul unui atac terorist, 
ori al unei catastrofe naturale sau 
provocate de om (…)”,

Or. fr

Amendamentul 3
Philippe Juvin, Anne Delvaux, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Françoise 
Grossetête, Christine De Veyrac, Sophie Auconie, Antonyia Parvanova, Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Referirea 1c (nouă)



PE464.916v02-00 4/52 AM\867465RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 23 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene,

Or. fr

Amendamentul 4
Philippe Juvin, Anne Delvaux, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Christine De 
Veyrac, Françoise Grossetête, Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Referirea 1d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere „Directivele de la Oslo” 
din 1994 privind utilizarea resurselor 
militare și de protecție civilă străine în 
cadrul operațiunilor de ajutor în caz de 
dezastre,

Or. fr

Amendamentul 5
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Referirea 1a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 222 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) și clauza de 
solidaritate,

Or. en

Amendamentul 6
Michèle Striffler
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Propunere de rezoluție
Referirea 1a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Consensul european 
privind ajutorul umanitar, semnat la 
18 decembrie 2007 de către președinții 
Consiliului Uniunii Europene, 
Parlamentului European și Comisiei 
Europene,

Or. fr

Amendamentul 7
Philippe Juvin, Anne Delvaux, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Christine De 
Veyrac, Françoise Grossetête, Sophie Auconie, Antonyia Parvanova, Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât în ultimul timp s-a înregistrat o 
creștere drastică a numărului și gravității 
dezastrelor naturale și provocate de om, 
care afectează Uniunea și cetățenii 
acesteia, precum și alte țări și regiuni din 
întreaga lume, după cum a demonstrat într-
un mod tragic dezastrul grav care s-a 
produs recent în Japonia, care a fost 
afectată de o combinație de cutremure, 
tsunami și catastrofe nucleare, cu creșterea 
aferentă a pierderii de vieți omenești, a 
pagubelor economice, sociale și de mediu 
și a deteriorării patrimoniului cultural;;

A. întrucât Uniunea Europeană și statele 
membre se confruntă cu șapte riscuri 
majore, și anume, cutremurele și 
tsunamiurile, incendiile, inclusiv cele 
forestiere, inundațiile și alunecările de 
teren, accidentele industriale și nucleare 
și atacurile teroriste, dezastrele naturale și 
pandemiile majore; întrucât în ultimul 
timp s-a înregistrat o creștere drastică a 
numărului și gravității acestor dezastre
naturale și provocate de om, care afectează 
Uniunea și cetățenii acesteia, precum și alte 
țări și regiuni din întreaga lume, după cum 
a demonstrat într-un mod tragic dezastrul 
grav care s-a produs recent în Japonia, care 
a fost afectată de o combinație de 
cutremure, tsunami și catastrofe nucleare, 
cu creșterea aferentă a pierderii de vieți 
omenești, a pagubelor economice, sociale 
și de mediu și a deteriorării patrimoniului 
cultural;

Or. fr
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Amendamentul 8
Theodoros Skylakakis

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât în ultimul timp s-a înregistrat o 
creștere drastică a numărului și gravității 
dezastrelor naturale și provocate de om, 
care afectează Uniunea și cetățenii 
acesteia, precum și alte țări și regiuni din 
întreaga lume, după cum a demonstrat într-
un mod tragic dezastrul grav care s-a 
produs recent în Japonia, care a fost 
afectată de o combinație de cutremure, 
tsunami și catastrofe nucleare, cu creșterea 
aferentă a pierderii de vieți omenești, a 
pagubelor economice, sociale și de mediu 
și a deteriorării patrimoniului cultural;

A. întrucât în ultimul timp s-a înregistrat o 
creștere drastică a numărului și gravității 
dezastrelor naturale și provocate de om, 
care afectează Uniunea și cetățenii 
acesteia, precum și alte țări și regiuni din 
întreaga lume, după cum a demonstrat într-
un mod tragic dezastrul grav care s-a 
produs recent în Japonia, care a fost 
afectată de o combinație de cutremure, 
tsunami și catastrofe nucleare, cu creșterea 
aferentă a pierderii de vieți omenești, a 
pagubelor economice, sociale și de mediu 
și a deteriorării patrimoniului cultural și 
întrucât nu putem exclude posibilitatea 
producerii în orice moment a acestui tip 
de evenimente extreme de o amploare 
imprevizibilă, situație în care răspunsul 
european în caz de dezastre s-ar dovedi 
extrem de util, deoarece capacitățile 
naționale vor fi încercate până la limită;

Or. en

Amendamentul 9
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât, în ultimul timp, s-a 
înregistrat în Europa o creștere drastică a 
numărului și gravității dezastrelor 
provocate de secetă extremă și de incendii 
forestiere, ceea ce a dus la necesitatea de 
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a dezvolta cercetarea științifică în acest 
domeniu, cu scopul de a îmbunătăți 
mecanismele de evaluare a riscurilor, 
sistemele de prevenire și mijloacele de 
combatere a acestor fenomene;

Or. pt

Amendamentul 10
Michail Tremopoulos

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât ritmul tot mai alert al 
schimbărilor climatice și epuizarea altor 
forme de capital natural vor crește și mai 
mult probabilitatea producerii de dezastre 
mai frecvente și mai puternice;

Or. en

Amendamentul 11
Philippe Juvin, Anne Delvaux, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Christine De 
Veyrac, Françoise Grossetête, Sophie Auconie, Antonyia Parvanova, Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât tragediile care au avut loc în 
ultimul timp, în special cutremurul din 
Haiti și inundațiile din Pakistan, au 
demonstrat că principalele instrumente pe 
care UE le are la dispoziție pentru a 
reacționa în fața dezastrelor (ajutorul 
umanitar și mecanismul UE de protecție 
civilă) s-au dovedit a-și îndeplini scopul în 
circumstanțele date, însă, întrucât 
eficacitatea, eficiența, coerența și 
vizibilitatea asistenței UE per ansamblu 

B. întrucât tragediile care au avut loc în 
ultimul timp, în special cutremurul din 
Haiti și inundațiile din Pakistan, au 
demonstrat că principalele instrumente pe 
care UE le are la dispoziție pentru a 
reacționa în fața dezastrelor (ajutorul 
umanitar și mecanismul UE de protecție 
civilă) s-au dovedit a-și îndeplini scopul în 
circumstanțele date, însă, întrucât 
eficacitatea, eficiența, coordonarea și 
vizibilitatea asistenței UE per ansamblu 
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încă mai pot fi îmbunătățite; trebuie neapărat îmbunătățite;

Or. fr

Amendamentul 12
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât tragediile care au avut loc în 
ultimul timp, în special cutremurul din 
Haiti și inundațiile din Pakistan, au 
demonstrat că principalele instrumente pe 
care UE le are la dispoziție pentru a 
reacționa în fața dezastrelor (ajutorul 
umanitar și mecanismul UE de protecție 
civilă) s-au dovedit a-și îndeplini scopul în 
circumstanțele date, însă, întrucât 
eficacitatea, eficiența, coerența și 
vizibilitatea asistenței UE per ansamblu 
încă mai pot fi îmbunătățite;

B. întrucât tragediile care au avut loc în 
ultimul timp, în special cutremurul din 
Haiti și inundațiile din Pakistan, au 
demonstrat că principalele instrumente pe 
care UE le are la dispoziție pentru a 
reacționa în fața dezastrelor (ajutorul 
umanitar și mecanismul UE de protecție 
civilă) s-au dovedit a-și îndeplini scopul în 
circumstanțele date, însă întrucât trebuie 
consolidată în continuare coordonarea 
răspunsului Uniunii Europene în caz de 
dezastre, atât în cadrul, cât și în afara 
frontierelor acesteia, iar eficacitatea, 
eficiența, coerența și vizibilitatea asistenței 
UE per ansamblu încă mai pot fi 
îmbunătățite;

Or. en

Amendamentul 13
Giommaria Uggias

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât tragediile care au avut loc în 
ultimul timp, în special cutremurul din 
Haiti și inundațiile din Pakistan, au 
demonstrat că principalele instrumente pe 
care UE le are la dispoziție pentru a 

B. întrucât tragediile care au avut loc în 
ultimul timp, cum ar fi, de exemplu,
cutremurul din Haiti și inundațiile din 
Pakistan, au demonstrat că principalele 
instrumente pe care UE le are la dispoziție 



AM\867465RO.doc 9/52 PE464.916v02-00

RO

reacționa în fața dezastrelor (ajutorul 
umanitar și mecanismul UE de protecție 
civilă) s-au dovedit a-și îndeplini scopul în 
circumstanțele date, însă, întrucât 
eficacitatea, eficiența, coerența și 
vizibilitatea asistenței UE per ansamblu 
încă mai pot fi îmbunătățite;

pentru a reacționa în fața dezastrelor 
(ajutorul umanitar și mecanismul UE de 
protecție civilă) s-au dovedit a-și îndeplini 
scopul în circumstanțele date, însă, întrucât 
eficacitatea, eficiența, coerența și 
vizibilitatea asistenței UE per ansamblu 
încă mai pot fi îmbunătățite;

Or. it

Amendamentul 14
Philippe Juvin, Theodoros Skylakakis, Anne Delvaux, Bogusław Sonik, Christine De 
Veyrac, Françoise Grossetête, Sophie Auconie, Antonyia Parvanova, Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, în plus, în timpul a 
numeroase crize, îndeosebi în timpul 
crizei provocate de tsunamiul din 
26 decembrie 2004, s-au ridicat 
numeroase probleme referitoare la 
absența la nivel european a unor planuri 
și protocoale de acțiune sistematice pentru 
a răspunde celor șapte mari riscuri, 
precum și la vizibilitatea europeană prea 
slabă a acțiunilor UE în comparație cu 
efortul depus la nivel global;

Or. fr

Amendamentul 15
Bairbre de Brún

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, în anul 2008, părțile la 
Convenția-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite asupra Schimbărilor 
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Climatice (CCONUSC) au recunoscut 
legătura dintre reducerea riscurilor de 
dezastre și schimbările climatice în cadrul 
Planului de acțiune de la Bali;

Or. en

Amendamentul 16
Bairbre de Brún

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât, în anul 2010, cadrul de 
adaptare de la Cancun al CCONUSC a 
recunoscut în mod oficial reducerea 
riscurilor de dezastre drept element 
esențial de adaptare la schimbările 
climatice și a încurajat guvernele să ia în 
considerare asocierea măsurilor de 
adaptare cu cadrul de acțiune de la 
Hyogo; 

Or. en

Amendamentul 17
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât schimbările climatice sporesc 
frecvența și gravitatea dezastrelor 
naturale, consecințele acestora 
răsfrângându-se deseori la nivel 
transfrontalier și determinând pagube de 
ordin economic, ecologic și social de 
proporții; 

Or. en
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Amendamentul 18
Elisabetta Gardini

Propunerea de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. având în vedere politica spațială 
europeană și rezultatele pozitive obținute 
de programul de Monitorizare globală 
pentru mediu și securitate (GMES), 
promovat de Comisia Europeană pentru 
folosirea datelor și a informațiilor 
obținute prin satelit, precum și 
aplicabilitatea sa operațională în sectorul 
protecției civile, inclusiv prin intermediul 
serviciului Emergency Response Core 
Service (Serviciul de bază de intervenție 
în caz de urgență), a cărui utilitate a fost 
recunoscută deja de Comisie și de statele 
membre;

Or. it

Amendamentul 19
Giommaria Uggias

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Parlamentul European a 
invitat Comisia în repetate rânduri să 
prezinte propuneri legislative cu privire la 
crearea unei forțe UE de protecție civilă, 
după cum s-a subliniat în raportul 
Barnier din 2006, cu respectarea deplină 
a principiului subsidiarității și astfel 
completând statelor membre, în 
conformitate cu articolul 196 din TFUE,

eliminat

Or. it
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Amendamentul 20
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât clauza de solidaritate din 
cadrul articolului 222 din TFUE 
stabilește obligativitatea statelor membre 
de a se sprijini reciproc în eventualitatea 
unui dezastru natural sau provocat de om 
pe teritoriul UE;

Or. en

Amendamentul 21
Philippe Juvin, Bogusław Sonik, Christine De Veyrac, Françoise Grossetête, Sophie 
Auconie, Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât sunt cruciale coordonarea, 
coerența și comunicarea imediată în 
interiorul UE și cu actorii internaționali, 
trebuie să se evite dublarea eforturilor și 
suprapunerile, iar tipul corect de ajutoare 
trebuie să ajungă rapid la populațiile 
afectate;

E. întrucât sunt cruciale coordonarea, 
coerența și comunicarea imediată în 
interiorul UE și cu actorii internaționali; 
întrucât actuala coordonare pe teren, la 
nivel european, a mai multor echipe cu 
ierarhii de comandă diferite determină în 
mod inevitabil o dublare a eforturilor și 
suprapuneri și se dovedește costisitoare 
din punctul de vedere al resurselor 
umane, al coordonării și al eficienței; 
întrucât, în cele din urmă, în contextul 
crizei economice și financiare, Uniunea 
Europeană trebuie să dezvolte un sistem 
de protecție bazat pe o reciprocitate și o 
raționalizare a mijloacelor existente, fără 
a crește cheltuielile generale;

Or. fr
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Amendamentul 22
Michèle Striffler

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, în urma recentei catastrofe 
din Japonia, guvernul japonez a solicitat 
Uniunii Europene să formeze o singură 
echipă redusă de protecție civilă –
coordonată de Comisia Europeană –
pentru acordarea ajutorului, în loc să 
trimită mai multe echipe de protecție 
civilă din diferite state membre în 
momente diferite, întrucât consolidarea 
coordonării operaționale în timpul acestei 
catastrofe a permis îmbunătățirea întregii 
asistențe acordate de UE, sub aspectul 
rentabilității, al coerenței și al vizibilității;

Or. fr

Amendamentul 23
Bairbre de Brún

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât trebuie asigurată coordonarea 
politică la nivelul UE în lumina 
respectivelor roluri instituționale, fără a 
împiedica sau a încetini operațiunile de 
reacție la catastrofe, și întrucât acestea ar 
trebui să se bazeze pe mecanismele 
existente fără a se crea noi structuri; 
întrucât coordonarea operațională și 
politică a reacției europene în fața 
dezastrelor trebuie să își păstreze propria 
autonomie;

întrucât trebuie asigurată claritatea la 
nivelul UE în lumina respectivelor roluri 
instituționale, fără a împiedica sau a 
încetini operațiunile de reacție la 
catastrofe, și întrucât acestea ar trebui să se 
bazeze pe mecanismele existente fără a se 
crea noi structuri; întrucât coordonarea 
operațională și politică a reacției europene 
în fața dezastrelor trebuie să își păstreze 
propria autonomie;
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Or. en

Amendamentul 24
Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât trebuie asigurată coordonarea 
politică la nivelul UE în lumina 
respectivelor roluri instituționale, fără a 
împiedica sau a încetini operațiunile de 
reacție la catastrofe, și întrucât acestea ar 
trebui să se bazeze pe mecanismele 
existente fără a se crea noi structuri; 
întrucât coordonarea operațională și 
politică a reacției europene în fața 
dezastrelor trebuie să își păstreze propria 
autonomie;

F. întrucât trebuie asigurată coerența
politică la nivelul UE în lumina 
respectivelor roluri instituționale, fără a 
împiedica sau a încetini operațiunile de 
reacție la catastrofe, și întrucât acestea ar 
trebui să se bazeze pe mecanismele 
existente fără a se crea noi structuri; 

Or. en

Amendamentul 25
Bairbre de Brún

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât în cadrul politicilor, 
planurilor și programului de dezvoltare ar 
trebui integrată o cultură privind 
prevenirea dezastrelor și de pregătire în 
fața acestora în vederea abordării câtorva 
cauze esențiale ale dezastrelor;

Or. en

Amendamentul 26
Elisabetta Gardini
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Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât este necesară dezvoltarea 
activității de prevenire în timp real în 
cursul diferitelor faze operaționale de 
monitorizare, inclusiv prin folosirea 
informațiilor obținute prin satelit, de 
înștiințare prealabilă, de alertare, de 
răspuns și de asistență pentru populația 
care ar putea fi afectată;

Or. it

Amendamentul 27
Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât UE sprijină rolul 
fundamental al Națiunilor Unite, 
îndeosebi pe cel al Oficiului Organizației 
Națiunilor Unite pentru coordonarea 
afacerilor umanitare, în gestionarea 
operațiunilor internaționale de asistență 
în țări terțe;

Or. en

Amendamentul 28
Philippe Juvin, Theodoros Skylakakis, Anne Delvaux, Bogusław Sonik, Christine De 
Veyrac, Françoise Grossetête, Sophie Auconie, Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât cea mai eficientă strategie G. întrucât cea mai eficientă strategie 
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pentru gestionarea dezastrelor constă într-o 
abordare universală care ține seama de 
toate riscurile, asociind răspunsul în caz de 
dezastre (inclusiv atenuarea și reducerea 
riscurilor) cu gradul de pregătire, răspunsul 
și redresarea;

pentru gestionarea dezastrelor constă într-o 
abordare europeană integrată a 
răspunsului la crize în toate etapele 
acestora și care ține seama de toate 
riscurile; întrucât această abordare 
trebuie să asocieze răspunsul în caz de 
dezastre (inclusiv atenuarea și reducerea 
riscurilor) cu gradul de pregătire, răspunsul 
și redresarea;

Or. fr

Amendamentul 29
Bairbre de Brún

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât cea mai eficientă strategie 
pentru gestionarea dezastrelor constă într-o 
abordare universală care ține seama de 
toate riscurile, asociind răspunsul în caz de 
dezastre (inclusiv atenuarea și reducerea 
riscurilor) cu gradul de pregătire, răspunsul 
și redresarea,

întrucât cea mai eficientă strategie pentru 
gestionarea dezastrelor constă într-o 
abordare universală care ține seama de 
toate riscurile, asociind răspunsul în caz de 
dezastre (inclusiv atenuarea și reducerea 
riscurilor) cu gradul de pregătire, răspunsul 
și redresarea, în contextul larg al 
dezvoltării durabile,

Or. en

Amendamentul 30
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât cea mai eficientă strategie 
pentru gestionarea dezastrelor constă într-o 
abordare universală care ține seama de 
toate riscurile, asociind răspunsul în caz de 
dezastre (inclusiv atenuarea și reducerea 

G. întrucât cea mai eficientă strategie 
pentru gestionarea dezastrelor constă într-o 
abordare universală care ține seama de 
toate riscurile, asociind răspunsul în caz de 
dezastre (inclusiv atenuarea și reducerea 
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riscurilor) cu gradul de pregătire, răspunsul 
și redresarea,

riscurilor) cu gradul de pregătire, răspunsul 
și redresarea, insistă asupra importanței 
de a crea instrumente operaționale, cum 
ar fi un plan operațional de prevenire a 
riscurilor (care să includă proceduri de 
referință, instrumente de planificare) și 
asupra necesității ca UE să investească în 
mod real în prevenirea și anticiparea 
riscurilor; 

Or. fr

Amendamentul 31
Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât cea mai eficientă strategie 
pentru gestionarea dezastrelor constă într-o 
abordare universală care ține seama de 
toate riscurile, asociind răspunsul în caz de 
dezastre (inclusiv atenuarea și reducerea 
riscurilor) cu gradul de pregătire, răspunsul 
și redresarea,

G. întrucât cea mai eficientă strategie 
pentru gestionarea dezastrelor constă într-o 
abordare universală care ține seama de 
toate riscurile, asociind acțiunile de 
prevenire a dezastrelor (inclusiv atenuarea 
și reducerea riscurilor) cu gradul de 
pregătire, răspunsul și redresarea, și 
întrucât UE ar trebui să adopte o 
abordare la fel de ambițioasă în ceea ce 
privește prevenirea dezastrelor și gradul 
de pregătire ca și în cazul răspunsului;

Or. en

Amendamentul 32
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât Regulamentul de instituire al 
Fondului de Solidaritate conține condiții 
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prealabile care împiedică și întârzie 
mobilizarea acestuia în anumite situații de 
dezastre, în special în ceea ce privește
sumele alocate și cheltuielile eligibile, dar 
și în ceea ce privește rigiditatea 
termenelor și procedurilor;

Or. pt

Amendamentul 33
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât, în timpul unei crize, este 
absolut necesar ca echipele de salvare să 
aibă acces la informații precise și în cel 
mai scurt timp pentru a putea distribui cât 
mai bine produsele de primă necesitate, 
echipamentele și resursele critice și 
întrucât, prin urmare, telecomunicațiile 
sunt prioritare în cadrul lanțului de 
gestionare a crizei; 

Or. fr

Amendamentul 34
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât legăturile și resursele de 
comunicare convenționale pot ajunge la 
capacitate maximă sau pot fi distruse într-
o situație de criză;

Or. fr
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Amendamentul 35
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Consolidarea răspunsului european în caz 
de dezastre: rolul protecției civile și al 
asistenței umanitare", precum și obiectivele 
acesteia; subliniază faptul că propunerile 
trasate în această comunicare ar trebui 
examinate într-o mai mare măsură pentru a 
îndeplini așteptările cu privire la un 
răspuns european îmbunătățit, efectiv, 
rentabil și vizibil;

1. salută Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Consolidarea răspunsului european în caz 
de dezastre: rolul protecției civile și al 
asistenței umanitare", precum și obiectivele 
acesteia; subliniază faptul că propunerile 
trasate în această comunicare ar trebui 
examinate într-o mai mare măsură pentru a 
îndeplini așteptările cu privire la un 
răspuns european îmbunătățit, coordonat, 
consecvent, efectiv, rentabil și vizibil;

Or. fi

Amendamentul 36
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Consolidarea răspunsului european în caz 
de dezastre: rolul protecției civile și al 
asistenței umanitare”, precum și 
obiectivele acesteia; subliniază faptul că 
propunerile trasate în această comunicare 
ar trebui examinate într-o mai mare măsură 
pentru a îndeplini așteptările cu privire la 
un răspuns european îmbunătățit, efectiv, 
rentabil și vizibil;

1. salută Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Consolidarea răspunsului european în caz 
de dezastre: rolul protecției civile și al 
asistenței umanitare", precum și 
obiectivele acesteia; subliniază faptul că 
propunerile trasate în această comunicare
ar trebui examinate într-o mai mare măsură 
pentru a îndeplini așteptările cu privire la 
un răspuns european îmbunătățit, efectiv, 
rentabil, vizibil, coerent și cuprinzător;

Or. ro
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Amendamentul 37
Giommaria Uggias

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită respectarea principiului 
subsidiarității în ceea ce privește 
capacitatea statelor membre de a-și utiliza 
propriile mijloace, în special în cazul în 
care există urgențe interne care să 
justifice acest lucru;

Or. it

Amendamentul 38
Philippe Juvin, Anne Delvaux, Bogusław Sonik, Christine De Veyrac, Françoise 
Grossetête, Sophie Auconie, Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea simplificării 
funcționării actualului răspuns european în 
caz de dezastre, precum și a optimizării 
resurselor disponibile în beneficiul tuturor, 
încurajând totodată statele membre să 
contribuie și să garanteze astfel 
solidaritatea europeană;

2. subliniază necesitatea raționalizării și 
simplificării funcționării actualului răspuns 
european în caz de dezastre, precum și a 
optimizării resurselor disponibile în 
beneficiul tuturor, încurajând totodată 
statele membre să contribuie și să 
garanteze astfel solidaritatea europeană;
estimează, prin urmare, că capacitatea de 
răspuns a Uniunii Europene trebuie să se 
înscrie într-o abordare integrată, de tip 
„multirisc”, bazată pe o gestiune delegată 
„de la bază spre vârf”, precum și pe 
voluntariatul și specializarea statelor 
membre în domeniul unuia sau al mai 
multor riscuri;

Or. fr
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Amendamentul 39
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reiterează necesitatea de revizuire a 
Regulamentului de instituire a Fondului
de Solidaritate, astfel încât să se adapteze 
criteriile de eligibilitate la caracteristicile
fiecărei regiuni și fiecărui dezastru, 
inclusiv ale dezastrelor care evoluează
lent, cum ar fi secetele, și să permită o 
mobilizare mai flexibilă și în timp util;

Or. pt

Amendamentul 40
Giommaria Uggias

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. insistă asupra faptului că acțiunile de 
pregătire, de prevenire și de răspuns la 
dezastre nu pot fi separate una de cealaltă 
și că, în acest sens, este indicată 
consolidarea unei abordări integrate 
pentru a face față catastrofelor;

Or. it

Amendamentul 41
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. susține necesitatea unei treceri calitative 
de la actuala coordonare ad hoc la un 
sistem previzibil și planificat în prealabil în 
cadrul mecanismului UE de protecție 
civilă, pe baza unor resurse identificate în 
prealabil, disponibile pentru a fi utilizate 
fără întârziere în operațiunile UE de 
ajutorare în caz de dezastre;

3. susține necesitatea unei treceri calitative 
de la actuala coordonare ad hoc la un 
sistem previzibil și planificat în prealabil în 
cadrul mecanismului UE de protecție 
civilă, pe baza unor resurse identificate în 
prealabil, disponibile pentru a fi utilizate 
fără întârziere în operațiunile UE de 
ajutorare în caz de dezastre; subliniază 
necesitatea de a introduce un sistem de 
monitorizare, supraveghere și dezvoltare a 
operațiunilor UE de ajutorare în caz de 
dezastre;

Or. fi

Amendamentul 42
Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. susține necesitatea unei treceri calitative 
de la actuala coordonare ad hoc la un 
sistem previzibil și planificat în prealabil în 
cadrul mecanismului UE de protecție 
civilă, pe baza unor resurse identificate în 
prealabil, disponibile pentru a fi utilizate 
fără întârziere în operațiunile UE de 
ajutorare în caz de dezastre;

3. susține necesitatea unei treceri calitative 
de la actuala coordonare ad hoc la un 
sistem previzibil și planificat în prealabil în 
cadrul mecanismului UE de protecție 
civilă, pe baza unor resurse identificate în 
prealabil, disponibile pentru a fi utilizate 
fără întârziere în operațiunile UE de 
ajutorare în caz de dezastre, precum și a 
celorlalte aporturi și resurse pe care 
statele membre vor considera că este 
indicat să le mobilizeze;

Or. it

Amendamentul 43
Kriton Arsenis, Edite Estrela
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Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază nevoia de colectare și 
răspândire a unor informații solide și 
comparabile privind frecvența producerii 
dezastrelor, riscurile și consecințele 
acestora; observă că prevenirea 
dezastrelor este deseori mai rentabilă 
decât combaterea acestora;

Or. en

Amendamentul 44
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită din nou Comisiei să prezinte 
Parlamentului în cel mai scurt timp posibil 
propuneri privind instituirea unei forțe 
europene de protecție civilă bazată pe 
mecanismul de protecție civilă al UE, care 
să permită Uniunii Europene să reunească 
resursele necesare furnizării către victime a
unui prim ajutor umanitar de urgență;

4. solicită din nou Comisiei să prezinte 
Parlamentului în cel mai scurt timp posibil 
propuneri privind instituirea unei forțe 
europene de protecție civilă bazată pe 
mecanismul de protecție civilă al UE, care 
să permită Uniunii Europene să reunească 
resursele necesare furnizării unui prim 
ajutor umanitar de urgență în termen de 24 
de ore de la producerea dezastrului;

Or. fi

Amendamentul 45
Giommaria Uggias

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită din nou Comisiei să prezinte 4. solicită Comisiei să prezinte 
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Parlamentului în cel mai scurt timp posibil
propuneri privind instituirea unei forțe 
europene de protecție civilă bazată pe
mecanismul de protecție civilă al UE, care 
să permită Uniunii Europene să reunească 
resursele necesare furnizării către victime a 
unui prim ajutor umanitar de urgență;

Parlamentului în cel mai scurt timp 
propuneri privind instituirea unui
mecanism eficace și eficient de protecție 
civilă al UE, care să permită Uniunii 
Europene să reunească resursele necesare 
furnizării către victime a unui prim ajutor 
umanitar de urgență, fără să instituie o 
forță de protecție civilă în sine(adică un 
organism supranațional), care ar dubla 
costurile și competențele;

Or. it

Amendamentul 46
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită din nou Comisiei să prezinte 
Parlamentului în cel mai scurt timp posibil 
propuneri privind instituirea unei forțe 
europene de protecție civilă bazată pe 
mecanismul de protecție civilă al UE, care 
să permită Uniunii Europene să reunească 
resursele necesare furnizării către victime a 
unui prim ajutor umanitar de urgență;

4. solicită din nou Comisiei să prezinte 
Parlamentului în cel mai scurt timp posibil 
propuneri privind instituirea unei forțe 
europene de protecție civilă bazată pe 
mecanismul de protecție civilă al UE, care 
să permită Uniunii Europene să reunească 
resursele necesare furnizării către victime a 
protecției civile și a unui prim ajutor 
umanitar de urgență; consideră că 
răspunsul UE ar trebui să se bazeze pe 
mandatele și capacitățile forțelor 
europene de protecție civilă și să 
garanteze faptul că sunt abordate 
deficiențele și blocajele existente;

Or. ro

Amendamentul 47
Michail Tremopoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită din nou Comisiei să prezinte 
Parlamentului în cel mai scurt timp posibil 
propuneri privind instituirea unei forțe 
europene de protecție civilă bazată pe 
mecanismul de protecție civilă al UE, care 
să permită Uniunii Europene să reunească 
resursele necesare furnizării către victime a
unui prim ajutor umanitar de urgență;

4. solicită din nou Comisiei să prezinte 
Parlamentului în cel mai scurt timp posibil 
propuneri privind instituirea unei forțe 
europene de protecție civilă bazată pe 
mecanismul de protecție civilă al UE, care 
să permită Uniunii Europene să reunească 
resursele necesare furnizării către victime a 
unui prim ajutor umanitar de urgență atât 
în interiorul, cât și în afara UE;

Or. en

Amendamentul 48
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de acord cu faptul că răspunsul în 
caz de dezastre ar trebui să se bazeze atât 
pe o capacitate europeană de răspuns de 
urgență prin consolidarea mecanismului de 
protecție civilă al UE bazat pe resursele 
identificate în prealabil și, prin urmare, 
previzibile, ale statelor membre, cât și pe 
un centru european pentru un răspuns de 
urgență, ca și piatră de temelie a unei 
strategii precum cea prezentată în 
comunicarea din 26 octombrie 2010; 
subliniază faptul că aceste evoluții ar trebui 
să urmeze o abordare universală, care să 
reunească toți actorii relevanți pentru o 
acțiune comună, și ar trebui să exploateze 
sinergia dintre diferitele instrumente 
existente;

5. este de acord cu faptul că răspunsul în 
caz de dezastre ar trebui să se bazeze atât 
pe o capacitate europeană de răspuns de 
urgență prin consolidarea mecanismului de 
protecție civilă al UE bazat pe resursele 
identificate în prealabil și, prin urmare, 
previzibile, ale statelor membre, cât și pe 
un centru european pentru un răspuns de 
urgență, ca și piatră de temelie a unei 
strategii precum cea prezentată în 
comunicarea din 26 octombrie 2010; 
subliniază faptul că aceste evoluții ar trebui 
să urmeze o abordare universală, care să 
reunească toți actorii relevanți pentru o 
acțiune comună, și ar trebui să exploateze 
sinergia dintre diferitele instrumente 
existente, utilizând în același timp la 
maximum instrumentele de monitorizare 
și de prevenire existente, precum cele 
oferite de programele GMES, INSPIRE și 
GALILEO (îndeosebi dispozitivele de 
observare in situ);
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Or. en

Amendamentul 49
Bairbre de Brún

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de acord cu faptul că răspunsul în 
caz de dezastre ar trebui să se bazeze atât 
pe o capacitate europeană de răspuns de 
urgență prin consolidarea mecanismului de 
protecție civilă al UE bazat pe resursele 
identificate în prealabil și, prin urmare, 
previzibile, ale statelor membre, cât și pe 
un centru european pentru un răspuns de 
urgență, ca și piatră de temelie a unei 
strategii precum cea prezentată în 
comunicarea din 26 octombrie 2010; 
subliniază faptul că aceste evoluții ar trebui 
să urmeze o abordare universală, care să 
reunească toți actorii relevanți pentru o 
acțiune comună, și ar trebui să exploateze 
sinergia dintre diferitele instrumente 
existente;

5. este de acord cu faptul că răspunsul în 
caz de dezastre ar trebui să se bazeze atât 
pe o capacitate europeană de răspuns de 
urgență prin consolidarea mecanismului de 
protecție civilă al UE bazat pe resursele 
identificate în prealabil și, prin urmare, 
previzibile, ale statelor membre, cât și pe 
un centru european pentru un răspuns de 
urgență, ca și piatră de temelie a unei 
strategii precum cea prezentată în 
comunicarea din 26 octombrie 2010; 
subliniază faptul că aceste evoluții ar trebui 
să urmeze o abordare universală, care să 
reunească toți actorii relevanți, în special 
societatea civilă, inclusiv organizațiile
neguvernamentale și voluntarii, pentru o 
acțiune comună, și ar trebui să exploateze 
sinergia dintre diferitele instrumente 
existente;

Or. en

Amendamentul 50
Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de acord cu faptul că răspunsul în 
caz de dezastre ar trebui să se bazeze atât 
pe o capacitate europeană de răspuns de 
urgență prin consolidarea mecanismului de 
protecție civilă al UE bazat pe resursele 

5. este de acord cu faptul că răspunsul în 
caz de dezastre ar trebui să se bazeze atât 
pe o capacitate europeană de răspuns de 
urgență prin consolidarea mecanismului de 
protecție civilă al UE bazat pe capacitățile 
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identificate în prealabil și, prin urmare, 
previzibile, ale statelor membre, cât și pe 
un centru european pentru un răspuns de 
urgență, ca și piatră de temelie a unei 
strategii precum cea prezentată în 
comunicarea din 26 octombrie 2010; 
subliniază faptul că aceste evoluții ar trebui 
să urmeze o abordare universală, care să 
reunească toți actorii relevanți pentru o 
acțiune comună, și ar trebui să exploateze 
sinergia dintre diferitele instrumente 
existente;

și disponibilitatea resurselor identificate în 
prealabil și, prin urmare, previzibile, ale 
statelor membre, cât și pe un centru 
european pentru un răspuns de urgență, ca 
și piatră de temelie a unei strategii precum 
cea prezentată în comunicarea din 26 
octombrie 2010; subliniază faptul că aceste 
evoluții ar trebui să urmeze o abordare 
universală, care să reunească toți actorii 
relevanți pentru o acțiune comună, și ar 
trebui să exploateze sinergia dintre 
diferitele instrumente existente;

Or. it

Amendamentul 51
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită utilizarea programului 
„Monitorizare globală pentru mediu și 
securitate”(GMES) al UE, care 
monitorizează zonele care ar putea fi 
expuse la risc și prin urmare, pregătirea 
mai eficientă pentru oferirea de ajutor 
umanitar victimelor dezastrelor;

Or. fi

Amendamentul 52
Philippe Juvin, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Christine De Veyrac, Sophie Auconie, 
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită, prin urmare, să se apeleze la 
regiunile ultraperiferice și țările și 
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teritoriile europene de peste mări pentru a 
spori capacitatea de răspuns a UE în caz 
de dezastre, , deoarece acestea pot 
constitui puncte de sprijin pentru 
facilitarea operațiunilor de logistică și a 
prepoziționării resurselor sale în toate 
oceanele;

Or. fr

Amendamentul 53
János Áder

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită Comisiei să elaboreze, de 
asemenea, propuneri privind posibile 
stimulente economice bazate pe principiul 
„poluatorul plătește” pentru a crea 
mecanisme financiare eficiente destinate 
prevenirii eficace și imediate a 
dezastrelor;

Or. en

Amendamentul 54
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază faptul că este absolut 
necesar ca politica de consolidare a 
capacității de răspuns a UE în situații de 
urgență să fie completată printr-o 
consolidare a politicii de prevedere și de 
prevenire a riscurilor pentru a evita 
crearea în ochii opiniei publice a imaginii 
unei Uniuni care se limitează la a adopta 
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măsuri numai după producerea 
dezastrelor;

Or. fr

Amendamentul 55
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 5b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. consideră că abordarea care ține 
seama de toate riscurile trebuie să meargă 
mână în mână cu o flexibilitate sporită 
privind diferitele categorii de riscuri care 
trebuie luate în considerare de la caz la 
caz, ceea ce implică dezvoltarea unei 
capacități descentralizate de analiză și de 
planificare a acțiunilor care trebuie 
întreprinse în funcție de natura, 
probabilitatea și gravitatea acestora;

Or. fr

Amendamentul 56
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 5c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. solicită Comisiei să includă prevenirea 
printre exercițiile de aplicare a experienței 
acumulate în urma intervențiilor 
desfășurate în cadrul Mecanismului de 
protecție civilă al Uniunii și al altor 
politici ale UE și să utilizeze cât mai bine 
programul de aplicare a experienței 
acumulate, pentru a consolida măsurile 
de prevenire a dezastrelor, astfel cum 
solicită și Consiliul (doc. 15394/09 din 12
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noiembrie 2009, „Concluziile Consiliului 
privind un cadru comunitar de prevenire 
a dezastrelor în UE”);

Or. fr

Amendamentul 57
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 5d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5d. solicită Comisiei să stabilească și să 
comunice Parlamentului European un 
inventar al instrumentelor comunitare de 
finanțare a activităților de prevenire a 
dezastrelor în vederea evaluării 
posibilității de integrare într-o mai mare 
măsură a prevenirii dezastrelor în cadrul 
programelor de finanțare existente ale 
UE, astfel cum solicită și Consiliul (doc. 
15394/09 din 12 noiembrie 2009, 
„Concluziile Consiliului privind un cadru 
comunitar de prevenire a dezastrelor în 
UE”);

Or. fr

Amendamentul 58
Giommaria Uggias

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reafirmă respectarea principiului 
solidarității cu privire la capacitatea 
statelor membre de a-și utiliza propriile 
resurse, mai ales în orice situație în care 
necesitățile naționale sunt în conflict;

eliminat
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Or. it

Amendamentul 59
Philippe Juvin, Anne Delvaux, Bogusław Sonik, Christine De Veyrac, Françoise 
Grossetête, Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reafirmă respectarea principiului 
subsidiarității cu privire la capacitatea 
statelor membre de a-și utiliza propriile 
resurse, mai ales în orice situație în care 
necesitățile naționale sunt în conflict;

6. subliniază că sistemul european de 
răspuns în caz de dezastre trebuie să 
respecte principiul dublei subsidiarități 
față de statele membre și față de Națiunile 
Unite, cu alte cuvinte trebuie respectate, 
pe de o parte, competențele naționale și 
regionale ale fiecărui stat membru și, pe 
de altă parte, rolul de coordonare al 
Națiunilor Unite în cadrul operațiunilor 
de salvare în caz de dezastre; reamintește 
că această strategie trebuie să răspundă 
în mod favorabil așteptărilor Națiunilor 
Unite, care văd o valoare adăugată clară 
în crearea unui centru european care să 
dispună de capacități de intervenție;

Or. fr

Amendamentul 60
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. observă că dezastrele sunt deseori 
transfrontaliere și solicită o cooperare 
sporită la nivelul UE, în conformitate cu 
principiul solidarității; observă, în 
continuare, că acțiunile de coordonare 
prin răspândirea informațiilor tehnice și 
științifice și schimbul de bune practici 
reprezintă elemente esențiale pentru o 
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politică eficientă de prevenire și de 
răspuns în caz de dezastre;

Or. en

Amendamentul 61
Giommaria Uggias

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că ar trebui acordată o 
atenție specială incendiilor, pentru care 
sunt necesare strategii și acțiuni specifice;

Or. it

Amendamentul 62
Michail Tremopoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. afirmă nevoia de aderare la principiul 
„poluatorul plătește” în ceea ce privește
asumarea responsabilității pentru 
pagubele aduse mediului și la recuperarea 
costurilor aferente răspunsului în caz de 
dezastre de la entitățile private 
responsabile pentru prejudiciile cauzate;

Or. en

Amendamentul 63
Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că o rezervă de resurse 
identificate în prealabil și puse voluntar la 
dispoziție pentru intervențiile UE de ajutor 
în caz de dezastre, atât în interiorul, cât și 
în afara UE, va constitui nucleul capacității
europene de răspuns de urgență, care ar 
putea fi completată cu oferte ad hoc 
suplimentare din partea statelor membre; 
recomandă crearea unui sistem de 
stimulente care să le permită statelor 
membre să aloce suficiente capacități 
pentru rezerva voluntară fără a crește 
cheltuielile generale ale statelor membre;

7. consideră că o rezervă de capacități, 
mijloace și resurse identificate în prealabil 
și puse voluntar la dispoziție pentru 
intervențiile UE de ajutor în caz de 
dezastre, atât în interiorul, cât și în afara 
UE, va constitui nucleul capacității 
europene de răspuns de urgență, care ar 
putea fi completată cu oferte ad hoc 
suplimentare din partea statelor membre; 
recomandă crearea unui sistem de 
stimulente care să le permită statelor 
membre să aloce suficiente capacități 
pentru rezerva voluntară fără a crește 
cheltuielile generale ale statelor membre;

Or. it

Amendamentul 64
Giommaria Uggias

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că o rezervă de resurse 
identificate în prealabil și puse voluntar la 
dispoziție pentru intervențiile UE de ajutor 
în caz de dezastre, atât în interiorul, cât și 
în afara UE, va constitui nucleul capacității 
europene de răspuns de urgență, care ar 
putea fi completată cu oferte ad hoc 
suplimentare din partea statelor membre; 
recomandă crearea unui sistem de 
stimulente care să le permită statelor 
membre să aloce suficiente capacități 
pentru rezerva voluntară fără a crește 
cheltuielile generale ale statelor membre;

7. consideră că o rezervă de resurse 
identificate în prealabil și puse voluntar la 
dispoziție pentru intervențiile UE de ajutor 
în caz de dezastre, atât în interiorul, cât și 
în afara UE, va constitui nucleul capacității 
europene de răspuns de urgență, care ar 
putea fi completată cu oferte ad hoc 
suplimentare din partea statelor membre; 
recomandă crearea unui sistem de 
stimulente clar și detaliat, care să le 
permită statelor membre să aloce suficiente 
capacități pentru rezerva voluntară fără a 
crește cheltuielile generale ale statelor 
membre;

Or. it
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Amendamentul 65
Corinne Lepage, Bart Staes

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită crearea, în cadrul viitoarei 
forțe de protecție civilă a UE, a unor 
mecanisme specifice care să permită UE 
să combată cazurile masive de poluare 
cauzată de instalațiile de exploatare a 
petrolului și a gazelor offshore;

Or. en

Amendamentul 66
Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază faptul că o capacitate mai 
puternică de răspuns în caz de dezastre a 
UE va oferi o contribuție coerentă a UE 
la eforturile de asistență generale dirijate 
și coordonate de ONU;

Or. en

Amendamentul 67
Michèle Striffler

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. afirmă că resursele din fondurile UE 
gestionate de statele membre ar trebui să 
completeze într-o măsură și mai mare 
resursele statelor membre disponibile 

8. afirmă că resursele din fondurile UE 
gestionate de statele membre ar trebui să 
completeze într-o măsură și mai mare 
resursele statelor membre disponibile 
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pentru operațiunile de ajutor; atrage atenția 
asupra faptului că acestea ar trebui să se 
bazeze pe modele elaborate prin 
acțiuni-pilot care au fost testate cu succes 
în situații recente de urgență, atât în 
interiorul, cât și afara Europei;

pentru operațiunile de ajutor; atrage atenția 
asupra faptului că acestea ar trebui să se 
bazeze pe modele elaborate prin acțiuni
pregătitoare care au fost testate cu succes 
în situații recente de urgență, atât în 
interiorul, cât și afara Europei, precum 
modulul multinațional al statelor baltice 
de răspuns la dezastrele provocate de 
inundații și rezerva tactică 
complementară de capacitate de 
combatere aeriană a incendiilor;

Or. fr

Amendamentul 68
Philippe Juvin, Anne Delvaux, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête, Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că planificarea în prealabil și 
pregătirea operațiunilor prin elaborarea de 
scenarii de referință, cartografierea 
resurselor statelor membre potențial 
disponibile spre utilizare în operațiunile de 
ajutor în caz de dezastru și planificarea de 
contingență sunt elemente-cheie ale unui 
răspuns îmbunătățit al UE, esențiale pentru 
utilizarea rapid și un răspuns imediat 
adecvat pentru fiecare situație de urgență; 
invită Comisia și statele membre să aplice 
aceste măsuri imediat și fără a aduce 
atingere altor acțiuni;

10. consideră că planificarea în prealabil și 
pregătirea operațiunilor prin elaborarea de 
scenarii de referință, cartografierea 
resurselor statelor membre potențial 
disponibile spre utilizare în operațiunile de 
ajutor în caz de dezastru și planificarea de 
contingență sunt elemente-cheie ale unui 
răspuns îmbunătățit al UE, esențiale pentru 
utilizarea rapid și un răspuns imediat 
adecvat pentru fiecare situație de urgență; 
invită Comisia și statele membre să aplice 
aceste măsuri imediat și fără a aduce 
atingere altor acțiuni; invită, în cele din 
urmă, Comisia să demareze un studiu de 
fezabilitate privind utilitatea creării, a 
finanțării din bugetul european al 
cercetării și a desemnării unor 
laboratoare europene de referință pentru 
combaterea terorismului biologic și 
identificarea victimelor;

Or. fr
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Amendamentul 69
Michail Tremopoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 10b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. solicită dedicarea unor resurse 
suficiente identificării posibilelor dezastre 
într-un stadiu incipient pentru a facilita 
un răspuns timpuriu;

Or. en

Amendamentul 70
Michail Tremopoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită, îndeosebi, o planificare 
adecvată privind riscurile specifice ale 
dezastrelor provocate de om și asociate 
scurgerilor de petrol, instalațiilor 
nucleare sau poluării cu substanțe 
periculoase, atât pe uscat, cât și pe mare;

Or. en

Amendamentul 71
Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută decizia Comisiei de a fuziona 
centrul de monitorizare și informare (MIC) 
și celula de criză pentru ajutorul umanitar 
din cadrul ECHO pentru a crea un real 
Centru de răspuns pentru situații de 

11. salută decizia Comisiei de a fuziona 
centrul de monitorizare și informare (MIC) 
și celula de criză pentru ajutorul umanitar 
din cadrul ECHO pentru a crea un real 
Centru de răspuns pentru situații de 
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urgență, operațional 24 de ore din 24, șapte 
zile din șapte, care să acționeze ca o 
platformă de planificare și coordonare 
operațională; salută Comisia să întărească 
atribuțiile Centrului, pentru a-i permite să 
servească drept nod central pentru 
coordonarea promptă și efectivă a tuturor 
tipurilor de asistență europeană în natură, 
precum și a contribuțiilor financiare și 
umanitare; stipulează că acesta ar trebui să 
funcționeze drept punct de intrare unic 
pentru cererile de asistență legate de toate 
tipurile de dezastre naturale și provocate de 
om pentru a permite un răspuns coerent al 
UE;

urgență, operațional 24 de ore din 24, șapte 
zile din șapte, care să acționeze ca o 
platformă de planificare și coordonare 
operațională și solicită ca aceasta să fie 
valabilă și pentru activitățile de 
monitorizare, înștiințare prealabilă și 
alertare, prin sprijinul în timp real al 
statelor membre, respectând principiul 
subsidiarității; salută Comisia să întărească 
atribuțiile Centrului, pentru a-i permite să 
servească drept nod central pentru 
coordonarea promptă și efectivă a tuturor 
tipurilor de asistență europeană în natură, 
precum și a contribuțiilor financiare și 
umanitare; stipulează că acesta ar trebui să 
funcționeze drept punct de intrare unic 
pentru cererile de asistență legate de toate 
tipurile de dezastre naturale și provocate de 
om pentru a permite un răspuns coerent al 
UE;

Or. it

Amendamentul 72
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei să asocieze în mod 
activ noul Centru european de răspuns în 
situații de urgență cu două instrumente 
comunitare de protecție a pădurilor 
împotriva incendiilor forestiere EFFIS și 
EFFICS;

Or. fr

Amendamentul 73
Michèle Striffler
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită fuzionarea efectivă a celulei de 
criză din cadrul ECHO și a Centrului de 
monitorizare și informare (MIC) și din 
punct de vedere financiar;

12. solicită fuzionarea efectivă a celulei de 
criză din cadrul ECHO și a Centrului de 
monitorizare și informare (MIC), 
garantând o finanțare corespunzătoare;

Or. fr

Amendamentul 74
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. insistă asupra faptului că deciziile de 
alocare a resurselor din rezervă trebuie 
luate rapid de către Centrul pentru răspuns 
de urgență împreună cu statele membre, 
pentru a se asigura că victimelor li se oferă 
asistență imediat și în mod eficient și 
pentru a se evita întârzierile, duplicările și 
suprapunerile;

14. insistă asupra faptului că deciziile de 
alocare a resurselor din rezervă trebuie 
luate rapid de către Centrul pentru răspuns 
de urgență împreună cu statele membre, 
pentru a se asigura că victimelor li se oferă 
asistență imediat și în mod eficient și 
previzibil și pentru a se evita întârzierile, 
duplicările și suprapunerile;

Or. en

Amendamentul 75
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră oportună identificarea și 
formularea unei liste a resurselor-cheie 
care ar putea fi puse la dispoziție de către 
statele membre pentru răspunsul de 
urgență al UE în cazul acestor scenarii;
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Or. ro

Amendamentul 76
Bairbre de Brún

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită coordonarea politică în lumina
atribuțiilor Comisiei, ale Înaltului 
Reprezentant pentru afaceri externe și 
politica de securitate și ale Serviciului 
European de Acțiune Externă (EEAS) 
responsabil de aspectele politice ale 
politicii externe și de securitate, fără a 
împiedica sau a încetini operațiunile de 
ajutor; solicită, prin urmare, Comisiei și 
EEAS să elaboreze acorduri de lucru cu 
privire la coordonarea aspectelor legate de 
răspunsul UE în caz de dezastru;

15. solicită claritate, având în vedere 
atribuțiile Comisiei, ale Înaltului 
Reprezentant pentru afaceri externe și 
politica de securitate și ale Serviciului 
European de Acțiune Externă (EEAS) 
responsabil de aspectele politice ale 
politicii externe și de securitate, fără a 
împiedica sau a încetini operațiunile de 
ajutor; solicită, prin urmare, Comisiei și 
EEAS să elaboreze acorduri de lucru cu 
privire la coordonarea aspectelor legate de 
răspunsul UE în caz de dezastru și să adere 
în același timp la principiile umanitare 
convenite la nivel internațional;

Or. en

Amendamentul 77
Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită coordonarea politică în lumina 
atribuțiilor Comisiei, ale Înaltului 
Reprezentant pentru afaceri externe și 
politica de securitate și ale Serviciului 
European de Acțiune Externă (EEAS) 
responsabil de aspectele politice ale 
politicii externe și de securitate, fără a 
împiedica sau a încetini operațiunile de 
ajutor; solicită, prin urmare, Comisiei și 

15. solicită o coerență a acțiunii UE în 
lumina atribuțiilor Comisiei, ale Înaltului 
Reprezentant pentru afaceri externe și 
politica de securitate și ale Serviciului 
European de Acțiune Externă (EEAS) 
responsabil de aspectele politice ale 
politicii externe și de securitate; solicită, 
prin urmare, Comisiei și EEAS să 
elaboreze acorduri de lucru 
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EEAS să elaboreze acorduri de lucru cu 
privire la coordonarea aspectelor legate de 
răspunsul UE în caz de dezastru;

corespunzătoare în vederea garantării 
unei cooperări strânse și a unei 
coordonări a aspectelor legate de 
răspunsul UE în caz de dezastru, 
consolidând mecanismele existente fără a 
crea noi structuri și fără a încetini 
operațiunile de ajutor;

Or. en

Amendamentul 78
Giommaria Uggias

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită coordonarea politică în 
lumina atribuțiilor Comisiei, ale Înaltului 
Reprezentant pentru afaceri externe și 
politica de securitate și ale Serviciului 
European de Acțiune Externă (EEAS) 
responsabil de aspectele politice ale 
politicii externe și de securitate, fără a 
împiedica sau a încetini operațiunile de 
ajutor; solicită, prin urmare, Comisiei și 
EEAS să elaboreze acorduri de lucru cu 
privire la coordonarea aspectelor legate de 
răspunsul UE în caz de dezastru;

15. în cazul în care este posibil, dorește o 
coordonare între actorii instituționali 
europeni, care să respecte competențele 
corespunzătoare și să reflecte limitele 
mandatului fiecăruia dintre aceștia; 
solicită, prin urmare, Comisiei și EEAS să 
elaboreze acorduri de lucru cu privire la 
coordonarea aspectelor legate de răspunsul 
UE în caz de dezastru;

Or. it

Amendamentul 79
Michèle Striffler

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită coordonarea politică în lumina 
atribuțiilor Comisiei, ale Înaltului
Reprezentant pentru afaceri externe și 

15. solicită coordonarea și cooperarea
între Comisia Europeană, Înaltul
Reprezentant pentru afaceri externe și 
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politica de securitate și ale Serviciului
European de Acțiune Externă (EEAS) 
responsabil de aspectele politice ale 
politicii externe și de securitate, fără a 
împiedica sau a încetini operațiunile de 
ajutor; solicită, prin urmare, Comisiei și 
EEAS să elaboreze acorduri de lucru cu 
privire la coordonarea aspectelor legate de 
răspunsul UE în caz de dezastru;

politica de securitate și Serviciul European 
de Acțiune Externă (EEAS); solicită, prin 
urmare, Comisiei și EEAS să elaboreze 
acorduri de lucru și norme transparente cu 
privire la coordonarea aspectelor legate de 
răspunsul UE în caz de dezastru; 
reamintește că sprijinul umanitar al 
Uniunii Europene nu reprezintă un 
instrument de gestionare a crizei și că 
acesta trebuie acordat independent de 
orice considerente politice;

Or. fr

Amendamentul 80
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază necesitatea flexibilității, 
simplității și rapidității coordonării între 
servicii; subliniază că aceasta ar trebui să 
implice în mod exclusiv serviciile 
responsabile care trebuie să ia măsuri 
într-un timp extrem de scurt, evitând 
totodată procedurile administrative 
greoaie, pentru ca răspunsul european în 
situații de urgență să se dovedească a fi 
cât mai eficient posibil;

Or. fr

Amendamentul 81
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 15b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. subliniază riscurile sporite ale 
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dezastrelor cauzate de incendiile 
forestiere, îndeosebi ca urmare a 
schimbărilor climatice care favorizează 
izbucnirea unor „mari incendii”; solicită 
Comisiei să stabilească în cadrul noului 
Centru european de răspuns pentru 
situații de urgență o celulă specială 
pentru combaterea acestor riscuri;

Or. fr

Amendamentul 82
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Logistică și transporturi Logistică și transporturi și telecomunicații

Or. fr

Amendamentul 83
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită utilizarea unor resurse logistice 
partajate și eficiente, inclusiv, în special, a 
echipelor universale de asistență și sprijin 
tehnic (TAST), finanțate din bugetul UE, 
care ar putea sprijini toți funcționarii UE 
sau ai statelor membre aflați pe teren, mai 
ales în cazul infrastructurilor locale 
prăbușite;

16. solicită utilizarea unor resurse logistice 
partajate și eficiente, inclusiv, în special, a 
echipelor universale de asistență și sprijin 
tehnic (TAST), finanțate din bugetul UE, 
care ar putea sprijini toți funcționarii UE 
sau ai statelor membre aflați pe teren, mai 
ales în cazul infrastructurilor locale 
prăbușite; în plus, recomandă o 
consolidare a cooperării civil-militare, 
îndeosebi cu privire la logistica militară în 
cadrul activităților de răspuns în caz de 
dezastre;
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Or. en

Amendamentul 84
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. din motive de eficiență și de utilizare 
optimă a capacităților existente, propune 
să se aibă în vedere reciprocitatea 
resurselor consulare ale statelor membre 
în vederea ameliorării rapidității și 
calității răspunsului nostru la nivel 
mondial, optimizând mijloacele deja 
disponibile; recomandă în acest sens 
efectuarea unei evaluări a capacităților 
consulare ale diferitelor state membre în 
vederea elaborării unui inventar al 
mijloacelor actuale de care dispune 
Uniunea Europeană în lume;

Or. fr

Amendamentul 85
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită mobilizarea echipelor de 
asistență tehnică și sprijin în caz de 
dezastre și formularea unor recomandări 
privind modul în care aceste echipe pot să 
sprijine mai eficient părțile implicate în 
astfel de cazuri;

Or. ro
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Amendamentul 86
Philippe Juvin, Bogusław Sonik, Christine De Veyrac, Françoise Grossetête, Sophie 
Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită transportul îmbunătățit, 
consolidat, mai rentabil și mai bine 
coordonat pentru toate tipurile de asistență 
în natură către locul dezastrelor, în special 
prin proceduri simplificate eficientizate, 
printr-un nivel crescut al cofinanțării și 
prin introducerea de noi modalități de 
accesare a unor capacități de transport 
suplimentare, eventual prin intermediul 
unor contracte-cadru;

17. solicită, ținând cont de sistemele de 
ajutor existente și coordonate de Națiunile 
Unite, transportul îmbunătățit, consolidat, 
mai rentabil și mai bine coordonat pentru 
toate tipurile de asistență în natură către 
locul dezastrelor, în special prin proceduri 
simplificate eficientizate, printr-un nivel 
crescut al cofinanțării și prin introducerea 
de noi modalități de accesare a unor 
capacități de transport suplimentare, 
eventual prin intermediul unor contracte-
cadru; consideră că, în cadrul viitoarelor 
planuri și protocoale, ar trebui să se aibă 
în vedere și să se analizeze în mod 
sistematic utilizarea complementară a 
mijloacelor militare;

Or. fr

Amendamentul 87
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită Comisiei să analizeze 
posibilitatea de a dota UE cu o capacitate 
de telecomunicații dedicată și securizată, 
precum și cu soluții integrate pentru 
gestionarea crizei de la etapa de prevenire 
până la cea de reabilitare;

Or. fr
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Amendamentul 88
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 17b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. invită, prin urmare, Comisia să 
utilizeze la maximum soluțiile și 
capacitățile existente și să furnizeze 
sateliți de telecomunicații pentru 
facilitarea dezvoltării serviciilor oferite 
cetățenilor în domeniul securității publice 
și al serviciilor pentru situații de urgență, 
în colaborare cu Agenția Spațială 
Europeană, cu statele membre și cu 
părțile implicate (operatori privați, 
industrie);

Or. fr

Amendamentul 89
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită o strategie de comunicare 
cuprinzătoare, în care să fie implicate toate 
instituțiile UE și statele membre, care va 
mări vizibilitatea acțiunilor europene;

18. solicită o strategie de comunicare 
cuprinzătoare, în care să fie implicate toate 
instituțiile UE, statele membre, partenerii 
sociali și societatea civilă, care va mări 
vizibilitatea și transparența acțiunilor 
europene;

Or. en

Amendamentul 90
Philippe Juvin, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Sophie 
Auconie, Antonyia Parvanova
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită o strategie de comunicare 
cuprinzătoare, în care să fie implicate toate 
instituțiile UE și statele membre, care va 
mări vizibilitatea acțiunilor europene;

18. solicită o strategie de comunicare 
cuprinzătoare, în care să fie implicate toate 
instituțiile UE și statele membre, care va 
mări vizibilitatea acțiunilor europene nu 
numai pentru cetățenii europeni, ci și 
pentru restul cetățenilor lumii; consideră 
că această strategie trebuie să vizeze 
simplificarea și uniformizarea metodelor 
și instrumentelor de comunicare; în acest 
sens, propune, de exemplu, crearea unei 
ținute vestimentare comune și a unei sigle 
comune pentru întregul personal 
european, precum și desemnarea unui 
purtător de cuvânt unic care să asigure 
comunicarea răspunsului în caz de 
urgență;

Or. fr

Amendamentul 91
Bairbre de Brún

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită o strategie de comunicare 
cuprinzătoare, în care să fie implicate toate 
instituțiile UE și statele membre, care va 
mări vizibilitatea acțiunilor europene;

18. solicită o strategie de comunicare 
cuprinzătoare, în care să fie implicate toate 
instituțiile UE și statele membre, care va 
mări vizibilitatea acțiunilor europene, 
asigurând totodată faptul că preocupările 
strategice, politice și comerciale nu vor fi 
niciodată mai presus de asistența în caz de 
dezastre;

Or. en
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Amendamentul 92
Philippe Juvin, Bogusław Sonik, Christine De Veyrac, Françoise Grossetête, Sophie 
Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia și statele membre să 
dezvolte un sistem clar de informare și de 
prevenire pentru toți cetățenii europeni pe 
parcursul unei călătorii; propune, în acest 
sens, ca pe pașapoartele europene să se 
indice numerele unităților de criză ale 
fiecăruia dintre statele membre și 
articolul 23 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene care 
prevede că „orice cetățean al Uniunii 
beneficiază, pe teritoriul unei țări terțe în 
care nu este reprezentat statul membru al 
cărui resortisant este, de protecție din 
partea autorităților diplomatice și 
consulare ale oricărui stat membru (…)”.

Or. fr

Amendamentul 93
Bairbre de Brún

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită ca orice strategie de 
comunicare să garanteze o distincție clară 
între sprijinul umanitar și orice activități 
militare, îndeosebi în regiunile din afara 
UE;

Or. en
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Amendamentul 94
Bairbre de Brún

Propunere de rezoluție
Punctul 18b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. subliniază că informarea este o altă 
componentă esențială pentru dezvoltarea 
capacității privind reducerea dezastrelor 
la toate nivelurile și că schimbările 
constante ale sferei de risc impun o 
actualizare continuă a cunoștințelor, a 
informațiilor și a instrumentelor analitice 
conexe; prin urmare, solicită o 
disponibilitate sporită și o difuzare 
sistematică a informațiilor și a 
cunoștințelor, inclusiv a studiilor privind 
concluziile desprinse pe baza 
experiențelor anterioare;

Or. en

Amendamentul 95
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază necesitatea de promovare 
a campaniilor de sensibilizare cu privire 
la procedurile care trebuie adoptate în caz 
de dezastre, acordând o atenție deosebită 
educării tinerilor, de la vârsta școlară;

Or. pt

Amendamentul 96
Françoise Grossetête, Philippe Juvin
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Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită o mai bună informare a 
cetățenilor europeni și a cetățenilor țărilor 
terțe care se află în UE cu privire la 
numărul european de urgență „112”, 
îndeosebi prin intermediul mass-media și 
prin afișe în locuri publice, pentru ca toți 
cetățenii să poată utiliza în mod automat 
acest număr pentru semnalarea oricărui 
dezastru care se produce pe teritoriul UE;

Or. fr

Amendamentul 97
Philippe Juvin, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Sophie 
Auconie, Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită formarea regulată a tuturor 
experților implicați pentru a îmbunătăți 
interoperabilitatea diferitelor resurse, 
precum și pentru a asigura continuarea 
cercetărilor și a analizării deficiențelor 
potențiale sau identificate;

19. consideră că o formare specifică a 
personalului și a experților europeni în 
materie de răspuns în caz de dezastre ar 
permite, prin intermediul unui „trunchi 
comun” de cursuri și de module 
specializate, dezvoltarea unui spirit, a 
unor metode de lucru și a unor proceduri 
de intervenție europene comune;

Or. fr

Amendamentul 98
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită formarea regulată a tuturor 
experților implicați pentru a îmbunătăți 
interoperabilitatea diferitelor resurse, 
precum și pentru a asigura continuarea 
cercetărilor și a analizării deficiențelor 
potențiale sau identificate;

19. solicită formarea regulată a tuturor 
experților implicați pentru a îmbunătăți 
interoperabilitatea diferitelor resurse, 
precum și pentru a asigura continuarea 
cercetărilor și a analizării deficiențelor 
potențiale sau identificate; în acest context, 
recomandă exerciții comune de răspuns 
în caz de dezastre pentru unitățile de 
logistică civile și militare;

Or. en

Amendamentul 99
Edite Estrela, Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. reiterează poziția sa conform căreia, 
având în vedere relațiile dintre secetă, 
incendii forestiere și deșertificări, Comisia 
ar trebui să prezinte o propunere, 
asemănătoare cu directiva privind 
inundațiile, care să promoveze adoptarea 
unei politici a UE privind lipsa de apă, 
seceta și adaptarea la schimbările 
climatice; de asemenea, reiterează în 
acest context, importanța înființării unui 
Observator European al Secetei, ca centru 
de studiere, diminuare și control al 
efectelor secetei;

Or. pt

Amendamentul 100
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 19b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. reiterează, de asemenea, solicitarea 
adresată Comisiei de a prezenta o 
directivă privind prevenirea și gestionarea 
incendiilor, care să includă colectarea 
periodică de date, întocmirea hărților și 
identificarea zonelor de risc, elaborarea 
unor planuri de gestionare a riscurilor de 
incendiu, identificarea de către statele 
membre a resurselor alocate și a 
mijloacelor disponibile, coordonarea 
diferitelor administrații, cerințe minime 
de pregătire a echipelor, stabilirea 
răspunderilor în ceea ce privește mediul și 
a sancțiunilor corespunzătoare;

Or. pt

Amendamentul 101
Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. Pregătire, prevenire și răspuns în caz 
de dezastre
20. îndeamnă Comisia să dezvolte și să 
consolideze în continuare activitățile 
destinate sporirii capacității UE și a 
statelor membre de pregătire și de 
prevenire a dezastrelor; încurajează 
Comisia să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare și inovatoare a UE privind 
reducerea riscurilor în caz de dezastre; 
pentru acțiunile interne, solicită Comisiei 
să garanteze că revizuirea fondurilor 
structurale și a Fondului de solidaritate 
este folosită pentru a încuraja dezvoltarea 
politicilor și a investițiilor în aceste 
domenii.
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Or. en

Amendamentul 102
Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită Comisiei să promoveze, prin 
intermediul instruirii și implicând și 
școlile și asociațiile de voluntariat 
specifice, acele acțiuni menite să îi 
determine pe cetățenii europeni, încă de la 
vârste fragede, să își însușească o cultură 
a prevederii, prevenirii și rezistenței, ca o 
condiție indispensabilă pentru 
optimizarea acțiunii de protecție civilă;

Or. it


