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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o abordare comunitară în privinţa prevenirii dezastrelor naturale şi a 
celor provocate de om 
(2009/2151 (INI))

Parlamentul european,

 având în vedere comunicarea Comisiei din 23 februarie 2009 intitulată „O abordare 
comunitară în privinţa prevenirii dezastrelor naturale şi a celor provocate de om”1 şi 
sinteza analizei de impact2 şi documentul de lucru al Comisiei din 14 decembrie 2007 
asupra consolidării sistemelor europene de alertă rapidă3;

 având în vedere rezoluţiile sale din 16 septembrie 2009 referitoare la incendiile 
forestiere din vara anului 20094; din 4 septembrie 2007 privind catastrofele naturale5;
din 7 septembrie 2006 privind incendiile forestiere şi inundaţiile6; din 5 septembrie 
2002 privind inundaţiile din Europa7; din 14 aprilie 2005 privind seceta din 
Portugalia8; din 12 mai 2005 privind seceta din Spania9; din 8 septembrie 2005 privind 
catastrofele naturale (incendii şi inundaţii) din Europa10; rezoluţiile sale din 18 mai 
2006 privind catastrofele naturale (incendii forestiere, secete şi inundaţii) - aspecte 
legate de agricultură11, de dezvoltarea regională12 şi de mediu13 şi rezoluţiile sale 
legislative din 18 mai 2006 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii 
Europene14;

 având în vedere concluziile Consiliului din 16 iunie 2008 privind consolidarea 
capacităţii de reacţie a Uniunii în caz de catastrofe15 şi punctele de la 12 la 15 din
concluziile Preşedinţiei din cadrul Consiliului European de la Bruxelles din 15 şi 16 
iunie 2006 privind capacitatea de răspuns a Uniunii în caz de urgenţe, crize şi 
catastrofe16;

 având în vedere Decizia 2007/162/CE, Euratom a Consiliului din 5 martie 2007 de 

                                               
1 COM(2009)0082
2 SEC(2009)0202
3 SEC(2007)1721
4 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2009)0013
5 Texte adoptate, P6_TA(2007)0362
6 Texte adoptate, P6_TA(2006)0349
7 JO C 272 E, 13.11.2003, p. 471.
8 Texte adoptate, P6_TA(2005)0139
9 Texte adoptate, P6_TA(2005)0187
10 Texte adoptate, P6_TA(2005)0334
11 Texte adoptate, P6_TA(2006)0222
12 Texte adoptate, P6_TA(2006)0223
13 Texte adoptate, P6_TA(2006)0224
14 Texte adoptate, P6_TA(2006)0218
15 10128/08
16 10633/1/06



PE439.259v01-00 4/8 PR\806220RO.doc

RO

instituire a unui instrument financiar de protecţie civilă1;

 având în vedere Directiva 1996/82/CE a Consiliului privind controlul asupra riscului 
de accidente majore care implică substanţe periculoase (directiva Seveso II)2;

 având în vedere Directiva 1996/82/CE a Consiliului privind controlul asupra riscului 
de accidente majore care implică substanţe periculoase (directiva Seveso II)3;

 având în vedere Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii (directiva 
privind inundaţiile)4; 

 având în vedere Directiva 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (directiva EIA)5;

 având în vedere cadrul de acţiune 2005-2015: Dezvoltarea capacităţii de rezistenţă a 
ţărilor şi a comunităţilor în faţa catastrofelor, adoptat la 22 ianuarie 2005 la Kobe, 
Hyogo6; 

 având în vedere Convenţia privind diversitatea biologică adoptată la 5 iunie 1992, la 
Rio de Janeiro;

 având în vedere ex-articolul 196 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii europene 
(TFUE); 

 având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură;

 având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă 
alimentară şi avizele Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi Comisiei 
pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0000/2010),

A. întrucât prevenirea va trebui să reprezinte o etapă din ce în ce mai importantă în ciclul 
de gestionare a dezastrelor, aceasta dobândind o importanţă socială în creştere;

B. întrucât factori precum, mai ales, utilizarea intensivă a terenurilor, dezvoltarea 
industrială şi urbană dezordonată, exodul rural, deşertificarea şi intensificarea apariţiei
fenomenelor climatice extreme sporesc vulnerabilitatea la catastrofe naturale sau 
provocate de om a statelor membre şi, în mod special, a regiunilor de convergenţă.

C. întrucât catastrofele au, de obicei, cauze multiple care nu pot fi întotdeauna imputate
exclusiv fenomenelor naturale extreme, fiind adesea favorizate de o relaţie 
necorespunzătoare între om şi mediul înconjurător;

                                               
1 JO L 71, 10.3.2007, p. 9.
2 JO L 10, 14.1.1997, p. 13.
3 JO L 10, 14.1.1997, p. 13.
4 JO L 288, 6.11.2007, p. 27.
5 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
6 A/CONF.206/6
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D. întrucât o abordare completă şi consecventă a prevenirii catastrofelor va trebui să 
integreze diferite niveluri de cooperare între autorităţile locale, regionale şi naţionale; 

E. întrucât o ocupare echilibrată a teritoriului şi o dezvoltare economică şi socială în 
armonie cu natura constituie, în aceeaşi măsură cu consolidarea coeziunii în cadrul 
UE, elemente fundamentale pentru prevenirea catastrofelor;

1. subliniază că obiectivul principal al prevenirii catastrofelor este protejarea vieţilor 
omeneşti, a siguranţei şi integrităţii fizice a persoanelor, a mediului, a infrastructurilor 
economice şi sociale, inclusiv protejarea locuinţelor şi a patrimoniului cultural; 

2. consideră că, dată fiind dimensiunea şi/sau natura transfrontalieră a catastrofelor, este 
oportună şi necesară consolidarea cooperării, fie că este vorba de cooperarea la nivel 
regional sau la nivelul UE. Această cooperare trebuie să se bazeze pe acţiuni 
complementare şi pe principiul solidarităţii dintre statele membre;

3. subliniază importanţa reducerii disparităţilor existente între regiuni şi între state 
membre în ceea ce priveşte capacitatea de a proteja populaţia, mediul şi economia, mai 
ales prin contribuţia la îmbunătăţirea prevenirii în regiunile şi statele membre expuse 
cu precădere riscului de catastrofe şi care dispun de o capacitate financiară mai 
scăzută;

4. ia notă de propunerea vizând crearea unei reţele alcătuite din reprezentanţi ai 
diferitelor servicii naţionale competente din toate statele membre; subliniază că 
această reţea va trebui să funcţioneze în contextul cooperării dintre autorităţile 
naţionale, regionale şi locale, asumându-şi răspunderea privind ciclul de gestionare a 
dezastrelor, amenajarea teritoriului, precum şi cartografierea şi gestionarea riscurilor; 
pune în evidenţă rolul acestei reţele în ceea ce priveşte schimbul de experienţă şi de 
măsuri de prevenire; solicită luarea în considerare a posibilităţii de a organiza o 
audiere a organizaţiilor sociale active în acest sector;

5. subliniază necesitatea creării unui cadru financiar corespunzător prevenirii 
catastrofelor, care să consolideze şi să articuleze instrumente precum politica de 
coeziune, politica de dezvoltare rurală, politica regională, Fondul de solidaritate şi cel 
de-al şaptelea program-cadru; solicită ca, în acest context, prevenirea să fie luată în 
calcul în perspectivele financiare de după 2013;

6. consideră că următoarele măsuri de prevenire, printre altele, ar trebui să facă obiectul 
unui sprijin deosebit din partea UE către statele membre: 

a) elaborarea şi revizuirea regulamentelor privind siguranţa construirii şi la utilizarea 
terenurilor;

b) îndreptarea situaţiilor care favorizează riscurile: renaturalizarea cursurilor de apă, 
reabilitarea şi protecţia bazinelor hidrografice, a zonelor umede şi a ecosistemelor 
conexe, creşterea capacităţii de debit a podurilor şi a pasajelor hidraulice, curăţarea şi 
reamenajarea pădurilor, intervenţii de protecţie şi apărare a litoralului;

c) protecţia/reorganizarea zonelor locuite, în special a celor urbane, care sunt mai 
vulnerabile la anumite tipuri de catastrofe, cu participarea locuitorilor;
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d) întreţinerea şi verificarea securităţii marilor infrastructuri existente, mai ales a celor 
de tip baraj, oleoduc şi pod rutier şi feroviar;

7. subliniază importanţa cercetării şi dezvoltării (R&D) publice în prevenirea şi 
gestionarea catastrofelor şi pledează pentru o coordonare şi o cooperare sporită între 
instituţiile de cercetare şi dezvoltare din diferite state membre, mai ales din statele 
membre care se confruntă cu riscuri de acest tip; promovează o consolidare a 
sistemelor de alertă rapidă în statele membre şi crearea de legături, precum şi 
consolidarea legăturilor existente între diferitele sisteme de alertă rapidă; recomandă 
Comisiei să ţină cont de aceste necesităţi şi de finanţarea lor corespunzătoare;

8. subliniază importanţa studierii măsurilor de adaptare, rurale şi urbane, faţă de 
intensificarea apariţiei fenomenelor climatice extreme;

9. reiterează importanţa creării unui observator european al secetei, cu rolul de centru de 
cunoaştere, de atenuare şi de verificare a efectelor secetei.

10. solicită Comisiei să elaboreze, împreună cu statele membre, o iniţiativă specifică în 
domeniul protecţiei pădurilor şi al prevenirii incendiilor; consideră că ar trebui să se 
susţină proiecte de împădurire/reîmpădurire, favorizându-se speciile autohtone şi 
pădurile mixte, pentru binele biodiversităţii şi pentru o mai mare rezistenţă la incendii, 
la furtuni şi la paraziţi; 

11. invită statele membre să ia în calcul posibilitatea îmbunătăţirii integrării prevenirii 
catastrofelor în programarea operaţională la nivel naţional a finanţării din partea UE; 
roagă Comisia să susţină necesitatea reformării programelor operaţionale relevate de 
statele membre în acest domeniu; 

12. apără necesitatea revizuirii regulamentului privind Fondul de solidaritate, pentru a 
adapta criteriile de eligibilitate la caracteristicile fiecărei regiuni şi ale fiecărei 
catastrofe, acordând o atenţie deosebită sectoarelor productive şi celor mai vulnerabile 
regiuni, precum şi populaţiilor afectate, şi permiţând o mobilizare mai flexibilă şi mai 
rapidă;

13. insistă asupra recunoaşterii şi tratării în mod adecvat a caracteristicilor şi a 
constrângerilor naturale ale regiunilor slab populate şi ale regiunilor ultraperiferice;

14. recomandă includerea mai completă a chestiunilor referitoare la prevenirea 
catastrofelor în revizuirea directivei EIA, mai ales în ceea ce priveşte evaluarea, 
comunicarea şi difuzarea riscurilor;

15. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, 
Comisiei şi guvernelor statelor membre. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

În ultimii ani, statele membre ale UE au fost victimele unui număr considerabil de 
catastrofe. De exemplu, este interesant de observat că în primii şase ani de existenţă a 
Fondului de solidaritate, Comisia a primit 62 de cereri de ajutor financiar provenind de la 
21 de ţări diferite1. Dintre aceste cereri, aproape o treime se refereau la catastrofe care 
intrau în categoria „catastrofelor majore”. Alte dezastre nu au dus la introducerea unor 
cereri de mobilizare de fonduri, deşi consecinţele lor asupra populaţiilor implicate, asupra 
mediului şi asupra economiei erau considerabile şi, în numeroase cazuri, durabile.
Prejudiciile sunt aproape întotdeauna greu de calculat, în primul rând din cauza pierderilor 
de vieţi omeneşti. Oricum, costurile economice şi sociale ale dezastrelor sunt foarte mari.
În acest context, prevenirea va trebui să dobândească o importanţă socială crescută, 
devenind o etapă din ce în ce mai importantă în ciclul de gestionare a dezastrelor.
Dat fiind că statele membre sunt primii şi principalii responsabili în ceea ce priveşte 
protecţia cetăţenilor lor şi prevenirea catastrofelor, se justifică întru totul o cooperare 
sporită în domeniul prevenirii, o mai bună coordonare a eforturilor şi o consolidare a 
solidarităţii şi a întrajutorării.
Pentru a concretiza acest obiectiv, se propune implementarea unei cooperări între 
autorităţile naţionale, regionale şi locale, prin asumarea responsabilităţilor privind ciclul de 
gestionare a dezastrelor, amenajarea teritoriului, precum şi cartografierea şi gestionarea 
riscurilor. Este recomandabilă, de asemenea, crearea unei reţele care să constituie un forum 
de schimb de experienţe şi de măsuri de prevenire, la care să participe într-o anumită 
măsură şi organizaţiile sociale active în acest sector. Trebuie subliniată importanţa rolului 
pe care îl deţin autorităţile regionale şi locale în cunoaşterea detaliată a caracteristicilor şi a 
condiţiilor locale.

Apariţia şi amploarea catastrofelor sunt influenţate de o multitudine de factori, favorizaţi 
adesea de politici ce generează o relaţie necorespunzătoare între om şi mediul înconjurător. 
Factori precum utilizarea intensivă a terenurilor, dezvoltarea industrială şi urbană 
dezordonată, exodul rural, deşertificarea şi intensificarea apariţiei fenomenelor climatice 
extreme sporesc vulnerabilitatea statelor membre la catastrofe, fie naturale, fie provocate 
de om. În general, această vulnerabilitate este şi mai accentuată în cazul regiunilor de 
convergenţă. De aici rezultă importanţa luării în considerare a prevenirii într-o perspectivă 
transversală, prin integrarea acesteia în politicile sectoriale importante pentru promovarea 
unei ocupări echilibrate a teritoriului şi a unei dezvoltări economice şi sociale coerente, în 
echilibru cu natura. De altfel, trebuie să recunoaştem că unele politici sectoriale (ca de 
exemplu PAC) au dus la creşterea expunerii la risc a anumitor regiuni şi a populaţiilor 
acestora. Este deci important să corectăm aceste politici.
Trebuie, de asemenea, să avem în vedere că dezastrele tind să îi afecteze într-o mai mare 
măsură pe cei mai nevoiaşi, care nu au posibilitatea de a consacra resurse pentru protecţia 
lor şi a familiei sau bunurilor lor.

Pare oportună şi necesară crearea, la nivelul UE, a unui cadru financiar corespunzător 
prevenirii catastrofelor naturale şi provocate de om, care să consolideze şi să articuleze 
instrumentele existente, inclusiv în domeniile politicii de coeziune, politicii regionale şi 
politicii de dezvoltare rurală, printre altele. Finanţarea UE ar trebui să privilegieze o serie 

                                               
1 COM (2009) 193 final
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de măsuri de prevenire care vor trebui să fie implementate de statele membre pentru ca, în 
general, să se îndrepte situaţiile care favorizează riscurile, să se protejeze zonele locuite, să 
se controleze securitatea marilor infrastructuri şi să se elaboreze/revizuiască reglementările 
privind siguranţa în construcţii şi utilizarea terenurilor.
În plus, pare necesară o mai bună integrare a prevenirii catastrofelor în programarea 
operaţională la nivel naţional a finanţării din partea UE; Comisia trebuie să susţină 
necesitatea reformării programelor operaţionale relevate de statele membre în acest 
domeniu. Caracteristicile şi constrângerile naturale ale regiunilor slab populate şi ale 
regiunilor ultraperiferice trebuie să fie recunoscute şi luate în considerare în mod adecvat.
De o importanţă crucială este dezvoltarea, de către statele membre, a capacităţii de 
cercetare şi dezvoltare (R&D) în domeniul prevenirii şi gestionării catastrofelor. Acest 
aspect constituie, de asemenea, o oportunitate de sporire potenţială şi recomandabilă a 
coordonării şi cooperării între statele membre, mai ales între cele ce se confruntă cu riscuri 
de acest tip. Se recomandă ca această necesitate şi finanţarea sa să fie luate în considerare 
în mod corespunzător. Tot în acest domeniu, este important ca, pe de o parte, să se 
consolideze sistemele de alertă rapidă ale statelor membre şi să se stabilească şi să se 
întărească legăturile existente între diferitele sisteme de alertă rapidă şi, pe de altă parte, să 
se studieze şi să se elaboreze măsuri de adaptare, atât la nivel rural, cât şi la nivel urban, cu 
privire la intensificarea apariţiei fenomenelor climatice extreme. 

O abordare comunitară a prevenirii catastrofelor va trebui să includă, drept preocupare 
centrală, reducerea disparităţilor existente în acest domeniu între regiunile şi statele 
membre, mai ales prin contribuţia la îmbunătăţirea prevenirii în regiunile şi statele membre 
mai expuse la risc şi care dispun de o capacitate financiară scăzută.
Este necesar ca eforturile să se concentreze asupra anumitor tipuri de catastrofe naturale, 
cu o recurenţă dovedită, mai ales, în regiunile de convergenţă, propunându-se, conform 
unor rezoluţii precedente ale Parlamentului European, constituirea unui observator 
european al secetei, precum şi elaborarea unei iniţiative specifice în domeniul protecţiei 
pădurilor şi al prevenirii incendiilor.


