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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la consolidarea răspunsului european în caz de dezastre: rolul protecției 
civile și al asistenței umanitare
(2011/2023(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 196 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), care prevede că „Uniunea încurajează cooperarea între statele membre pentru a 
spori eficacitatea sistemelor de prevenire și de protecție împotriva catastrofelor naturale 
sau provocate de om”:

– Salută Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 26 octombrie 
2010 intitulată „Consolidarea răspunsului european în caz de dezastre: rolul protecției 
civile și al asistenței umanitare” (COM(2010)0600),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 5 
martie 2008 privind consolidarea capacității de răspuns a Uniunii în caz de catastrofe 
(COM(2008)0130),

– având în vedere raportul lui Michel Barnier intitulat „Pentru o forță de protecție civilă: 
Europe Aid” publicat în mai 2006,

– având în vedere concluziile Consiliului din 14 decembrie 2010, care salută obiectivele 
trasate în Comunicarea Comisiei din 26 octombrie 2010, care vizează un răspuns 
european mai previzibil, mai eficient, mai eficace, mai coerent și mai vizibil în caz de 
dezastre;

– având în vedere concluziile Consiliului din decembrie 2007, prin care Comisia a fost 
îndemnată să utilizeze în mod optim mecanismul comunitar de protecție civilă și să 
consolideze cooperarea dintre statele membre, 

– având în vedere Decizia 2007/162/CE, Euratom a Consiliului din 5 martie 2007 de 
instituire a unui instrument financiar de protecție civilă1 și Decizia 2007/779/CE a 
Consiliului din 8 noiembrie 2007 de modificare a Deciziei 2001/792/CE a Consiliului din 
23 octombrie 2001 de instituire a unui mecanism comunitar de protecție civilă2,

– având în vedere rezoluțiile sale din 14 decembrie 2010 privind instituirea unei capacități 
de reacție rapidă a UE 3, din 10 februarie 2010 referitoare la recentul cutremur din Haiti4, 
din 16 septembrie 2009 referitoare la incendiile forestiere din vara anului 20095, din 19 
iunie 2008 referitoare la consolidarea capacității de reacție a Uniunii Europene în caz de 

                                               
1 JO L 71, 10.3.2007, p. 9.
2 JO L 314, 1.12.2007, p. 9.
3 Texte adoptate, P7_TA(2010)0465.
4 JO C 341E, 16.12.2010, p. 5.
5 JO C 224E, 19.8.2010, p. 1.
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catastrofe1 și din 4 septembrie 2007 privind catastrofele naturale din vara acestui an2,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, 
precum și avizul Comisiei pentru dezvoltare, avizul Comisiei pentru afaceri externe și 
avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0000/2011),

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;

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;

C. întrucât diferitele mecanisme, care reunesc resurse identificate în prealabile ale statelor 
membre și resurse din fondurile UE au fost testate prin acțiuni pilot inițiate de Parlamentul 
European3;

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;

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;

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;

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 

                                               
1 JO C 286E, 27.11.2009, p. 15.
2 JO C 187E, 24.7.2008, p. 55.
3 În special proiectul pilot de intensificare a cooperării dintre statele membre cu privire la combaterea 
incendiilor forestiere (2008) și acțiunea pregătitoare pentru o capacitate de reacție rapidă a UE (2008-2010).
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(inclusiv atenuarea și reducerea riscurilor) cu gradul de pregătire, răspunsul și redresarea,

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;

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.

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;

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;

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;

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;

Capacitatea europeană de răspuns de urgență 

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;

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 pentru operațiunile de 
ajutor; atrage atenția asupra faptului că acestea ar trebui să se bazeze pe modele elaborate 
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prin acțiuni pilot care au fost testate cu succes în situații recente de urgență, atât în 
interiorul, cât și afara Europei; 

9. invită Comisia ca, împreună cu statele membre, să identifice deficiențele existente ale 
capacității; ar trebui luată în considerare crearea de resurse la nivelul UE, evitându-se 
orice formă de concurență și/sau de suprapunere cu resursele naționale, pentru a remedia 
deficiențele existente ale capacității, în cazul în care acestea ar avea ca rezultat economii 
semnificative pentru întreaga UE sau pentru a permite accesul la resurse pe care, 
individual, statele membre nu le au la dispoziție, oferind astfel un model eficient pentru 
partajarea sarcinilor;

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;

Centrul european pentru un răspuns de urgență

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 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;

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;

13. solicită Comisiei să își coordoneze acțiunile în caz de urgență, simplificând și optimizând 
serviciul universal existent și numărul de urgență 112;

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;

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;

Logistică și transporturi 
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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;

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;

Comunicare, vizibilitate, formare, cercetare;

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

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;

20. invită Comisia să prezinte propuneri legislative ambițioase în acest sens cât mai curând 
posibil, dar nu mai târziu de sfârșitul lui 2011;

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Trăim într-o perioadă în care au loc tot mai multe dezastre. Anul trecut, Europa s-a 
confruntat cu o serie de dezastre extrem de grave, inclusiv inundații fulgerătoare și de 
proporții, furtuni violente și incendii forestiere, fără a mai menționa norul de cenușă 
cauzat de erupția vulcanului Eyjafjallajökull din Islanda. Și în afara Europei au avut loc 
câteva dezastre foarte grave, făcând foarte multe victime și cauzând mari distrugeri, ca de 
exemplu cutremurul din Haiti și inundațiile din Pakistan. În Golful Mexic, după explozia 
de la sonda de foraj Deepwater Horizon, a avut loc cea mai distructivă scurgere de petrol 
din istorie, iar în Sahel a fost o secetă cumplită. Acum lumea este zguduită de 
evenimentele tragice din Japonia, care a fost afectată de o combinație de factori precum un 
cutremur, un tsunami și o catastrofă nucleară.

Pe plan mondial, cifra anuală a dezastrelor înregistrate a crescut de cinci ori în ultimii 35 
de ani, ajungând la aproape 400 în prezent. Dezastrele înregistrate în Europa în ultimii 20 
de ani s-au soldat cu aproape 90 000 de decese, au afectat peste 29 de milioane de 
persoane și au cauzat pierderi economice în valoare de 211 miliarde EUR.

Având în vedere creșterea dramatică în ultima perioadă a dezastrelor naturale și cauzate de 
om atât în Uniunea Europeană, cât și în afara acesteia, raportoarea solicită sporirea 
eficienței în toate etapele ciclului european de gestionare a dezastrelor, inclusiv 
prevenirea, gradul de pregătire, răspunsul și redresarea, concomitent cu optimizarea 
resurselor economice în perioade de austeritate. Această abordare se bucură de un sprijin 
covârșitor din partea a aproximativ 90% din cetățenii europeni, care se așteaptă ca EU să 
depună mai multe eforturi pentru a veni în ajutorul țării lor atunci când aceasta este lovită 
de un dezastru, un procent similar susținând acțiunile umanitare ale UE în afara UE. Acest 
obiectiv se reflectă și în Tratatul de la Lisabona, care introduce noi temeiuri juridice 
pentru protecția civilă și ajutorul umanitar, cu scopul de a asigura un răspuns rapid și 
eficace în caz de dezastre care au loc în interiorul și în afara UE.

Cum acest raport este axat pe răspunsul în caz de dezastre, raportoarea ar dori să 
sublinieze că acest răspuns ar trebui îmbunătățit prin identificarea prealabilă a resurselor 
disponibile în statele membre, care sunt puse la dispoziția mecanismului UE de protecție 
civilă în mod voluntar. Aceasta ar fi o trecere importantă de la răspunsul ad hoc practicat 
în prezent în caz de dezastre către o planificare în avans prin dezvoltarea unor scenarii de 
referință, o cartografiere a resurselor statelor membre și o planificare de contingență. 

În plus, raportoarea este în favoarea unei simplificări a mecanismului UE de protecție 
civilă, considerat a fi mult prea birocratic. În acest context, raportoarea salută fuzionarea 
celulei de criză din cadrul ECHO cu MIC și crearea unui veritabil centru de răspuns 
pentru situații de urgență, operațional 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, care, în 
colaborare cu statele membre, ar urma să ia decizii privind resursele ce urmează să fie 
alocate în caz de dezastru, astfel încât să se asigure victimelor o asistență imediată și 
eficace. 

Pentru a îmbunătăți și mai mult răspunsul în caz de dezastre, raportoarea solicită Comisiei 
să prezinte cât mai curând posibil o propunere privind o forță europeană de protecție civilă 
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bazată pe centrul de răspuns în situații de urgență.

Un alt aspect esențial îl reprezintă nevoia unei mai bune coordonări între toți actorii pentru 
a evita suprapunerea și dublarea eforturilor atât pe plan politic, cât și pe plan operațional –
fiecare dintre acestea ar trebui să funcționeze independent, pentru a nu împiedica 
acordarea rapidă și eficace a asistenței pentru victimele dezastrului. 

În final, raportoarea ar dori să sublinieze că este important ca toate statele membre să 
contribuie, în spiritul solidarității europene, la răspunsul european în caz de dezastre. Un 
sistem de stimulente care să le permită statelor membre să aloce suficiente capacități 
pentru rezerva voluntară fără ca, în realitate, să crească cheltuielile generale ar putea 
determina o creștere a ofertelor. Cu alte cuvinte, utilizarea resurselor disponibile în statele 
membre ar trebui optimizată în beneficiul tuturor, evitându-se dublarea structurilor, a 
eforturilor sau a cheltuielilor.


