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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
un mecanism al Uniunii de protecție civilă
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0934),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 196 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0519/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. subliniază că pachetul financiar menționat în propunerea legislativă constituie doar o 
indicație furnizată autorității legislative și nu poate fi stabilit în mod definitiv până când 
nu se ajunge la un acord cu privire la propunerea de regulament de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Mecanismul de protecție civilă 
constituie o expresie vizibilă a solidarității 
europene prin asigurarea unei contribuții 

(4) Mecanismul de protecție civilă 
constituie o expresie vizibilă a solidarității 
europene prin asigurarea unei contribuții 
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practice și în timp util la prevenirea 
dezastrelor și pregătirea pentru acestea, 
precum și la răspunsul în caz de dezastre 
majore și de iminență a acestora. Prezenta 
decizie nu ar trebui, prin urmare, să 
aducă atingere drepturilor și obligațiilor 
reciproce ale statelor membre care decurg 
din tratatele bilaterale sau multilaterale și 
care se raportează la aspectele vizate de 
prezenta decizie și nici responsabilității 
statelor membre de a proteja persoanele, 
mediul și bunurile materiale de pe teritoriul 
lor.

practice și în timp util la prevenirea 
dezastrelor și pregătirea pentru acestea, 
precum și la răspunsul în caz de dezastre 
majore și de iminență a acestora. Totuși, 
ținând seama de faptul că, în principal 
statele membre sunt responsabile cu 
protecția populației, a mediului și a 
proprietăților de pe teritoriul lor împotriva 
calamităților și cu garantarea unor 
capacități suficiente pentru sistemele de 
gestionare a situațiilor de urgență ,
prezenta decizie nu aduce atingere nici 
acestei responsabilități, nici drepturilor și 
obligațiilor reciproce ale statelor membre 
care decurg din tratatele bilaterale sau 
multilaterale și care se raportează la 
aspectele vizate de prezenta decizie și nici 
responsabilității statelor membre de a 
proteja persoanele, mediul și bunurile 
materiale de pe teritoriul lor.

Or. en

Justificare

Amendamentul subliniază, de asemenea, că responsabilitatea principală pentru protecția 
civilă revine statelor membre.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Mecanismul trebuie să includă un cadru 
general de politică pentru acțiunile de 
prevenire a riscurilor de dezastre la nivelul 
Uniunii având drept obiectiv asigurarea 
unui nivel ridicat de protecție și rezistență 
în caz de dezastre prin prevenirea sau 
reducerea efectelor acestora și prin 
promovarea unei culturi a prevenirii. 
Planurile de gestionare a riscurilor sunt 
esențiale pentru asigurarea unei abordări 
integrate a gestionării dezastrelor, prin 
corelarea acțiunilor de prevenire a 
riscurilor, de pregătire și răspuns. Prin 

(6) Mecanismul trebuie să includă un cadru 
general de politică pentru acțiunile de 
prevenire a riscurilor de dezastre la nivelul 
Uniunii având drept obiectiv asigurarea 
unui nivel ridicat de protecție și rezistență 
în caz de dezastre prin prevenirea sau 
reducerea efectelor acestora și prin 
promovarea unei culturi a prevenirii. 
Planurile de gestionare a riscurilor sunt 
esențiale pentru asigurarea unei abordări 
integrate a gestionării dezastrelor, prin 
corelarea acțiunilor de prevenire a 
riscurilor, de pregătire și răspuns. Prin 
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urmare, mecanismul trebuie să includă un 
cadru general pentru comunicarea și 
punerea în aplicare a acestora.

urmare, mecanismul trebuie să includă un 
cadru general pentru comunicarea și 
punerea în aplicare a acestora. Comisia ar 
trebui să elaboreze orientări pentru a 
facilita compararea planurilor de 
gestionare a riscurilor ale statelor 
membre.

Or. en

Justificare

Deși pregătirea planurilor de gestionare a riscurilor face parte din competențele statelor 
membre, pentru buna funcționare a mecanismului aceste planuri vor trebui să fie 
comparabile. Pentru a facilita compararea planurilor, Comisia ar trebui să elaboreze 
orientări conform prevederilor articolului 5 alineatul (d) din propunerea Comisiei. 
Elaborarea unor astfel de orientări nu ar implica nici o încercare de armonizare, dar ar 
consolida și facilita compararea acestora.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) La nivelul Uniunii se urmărește 
dezvoltarea unor module de intervenție 
pentru furnizarea de asistență în materie de 
protecție civilă, constând în resursele unuia 
sau mai multor state membre, care vizează 
obținerea unei interoperabilități depline, 
pentru a contribui la dezvoltarea unei 
capacități de răspuns rapid în domeniul 
protecției civile. Modulele trebuie să fie 
organizate la nivelul statelor membre și se 
află sub conducerea și sub comanda 
acestora.

(12) La nivelul Uniunii se urmărește 
dezvoltarea, cu caracter voluntar, a unor 
module de intervenție pentru furnizarea de 
asistență în materie de protecție civilă, 
constând în resursele unuia sau mai multor 
state membre, care vizează obținerea unei 
interoperabilități depline, pentru a contribui 
la dezvoltarea unei capacități de răspuns 
rapid în domeniul protecției civile. 
Modulele trebuie să fie organizate la 
nivelul statelor membre și se află sub 
conducerea și sub comanda acestora.

Or. en

Justificare

Caracterul voluntar al dezvoltării modulelor trebuie precizată în mod clar.
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Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru optimizarea planificării 
operațiunilor de răspuns în caz de dezastre 
și în vederea asigurării disponibilității 
capacităților esențiale, sunt necesare 
următoarele măsuri: elaborarea de scenarii 
de referință pentru principalele tipuri de 
dezastre, cartografierea capacităților 
esențiale existente în statele membre, 
elaborarea de planuri de intervenție în 
vederea desfășurării acestor capacități și 
dezvoltarea unei Capacități europene de 
răspuns în situații de urgență sub forma 
unui ansamblu de capacități alocate în 
prealabil, puse în comun pe bază voluntară 
de către statele membre. Ar putea fi 
desfășurate și exerciții vizând planurile de 
intervenție pentru a se stabili dacă există 
lacune în cadrul capacităților de răspuns în 
situații de urgență disponibile în statele 
membre care pot fi acoperite cu capacități 
care urmează a fi dezvoltate cu sprijinul 
Uniunii și care vor fi puse în comun pe
teritoriul Uniunii.

(14) Pentru optimizarea planificării 
operațiunilor de răspuns în caz de dezastre 
și în vederea asigurării disponibilității 
capacităților esențiale, sunt necesare 
următoarele măsuri: elaborarea de scenarii 
de referință pentru principalele tipuri de 
dezastre, cartografierea capacităților 
esențiale existente în statele membre, 
elaborarea de planuri de intervenție în 
vederea desfășurării acestor capacități și 
dezvoltarea unei Capacități europene de 
răspuns în situații de urgență sub forma 
unui ansamblu de capacități alocate în 
prealabil, puse în comun pe bază voluntară 
de către statele membre. Ar putea fi 
desfășurate și exerciții vizând planurile de 
intervenție pentru a se stabili dacă există 
lacune în cadrul capacităților de răspuns în 
situații de urgență disponibile în statele 
membre care pot fi acoperite cu capacități 
care urmează a fi dezvoltate cu sprijinul 
Uniunii și care vor fi puse în comun pe 
teritoriul Uniunii. Cu toate acestea, 
scenariile de referință și planurile de 
intervenție ar trebui tratate cu o oarecare 
flexibilitate care să permită adaptarea 
planurilor de răspuns în funcție de 
necesitățile situației de calamitate.

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Utilizarea, în ultimă instanță, a unor  
mijloace militare sub control civil 
constituie, adesea, o contribuție 
importantă la răspunsul în caz de 
calamități. În cazul în care se ia în 
considerare utilizarea, în ultimă instanță, a 
unor capacități militare în vederea 
asigurării unui nivel corespunzător al 
operațiunilor de protecție civilă, cooperarea 
cu serviciile militare trebuie să urmeze 
modalitățile, procedurile și criteriile 
stabilite de Consiliu sau de organismele 
competente ale acestuia, precum și 
„Orientărilor privind utilizarea resurselor 
militare și de protecție civilă străine în 
cadrul operațiunilor de ajutor în caz de 
dezastre” (Orientărilor de la Oslo, rev. 1.1 
din 2007) ale ONU în vederea punerii la 
dispoziția mecanismului a capacităților 
militare relevante pentru protecția 
populației civile.

Or. en

Justificare

Utilizarea de resurse militare poate constitui o contribuție importantă la răspunsul în caz de 
calamități, în special în ce privește activele specializate, transportul strategic sau lucrările 
complexe de inginerie. Totuși, aceasta ar trebui să se întâmple întotdeauna în ultimă instanță 
și să fie conformă „Orientărilor de la Oslo” privind utilizarea resurselor militare și de 
protecție civilă străine în cadrul operațiunilor de ajutor în caz de dezastre (Revizuirea 1.1 din 
2007).
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Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Pentru completarea dispozițiilor 
prezentei decizii, competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată 
Comisiei în ceea ce privește înființarea și 
gestionarea Centrului de răspuns pentru 
situații de urgență (CRSU) și specificarea 
modului în care funcționează Sistemul 
comun de comunicare și informare în caz 
de urgență, stabilirea condițiilor pentru 
identificarea modulelor și cerințele 
generale de funcționare și de 
interoperabilitate a acestora, stabilirea 
condițiilor privind resursele disponibile 
pentru intervențiile de asistență; 
specificarea modului de funcționare a 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență (EERC) ca ansamblu de 
capacități pe bază voluntară, obiectivele 
EERC în materie de capacitate, 
interoperabilitatea și cerințele în materie 
de calitate pentru capacitățile EERC și 
procesul de certificare a capacităților,
specificarea modalitățile de abordare a 
lacunelor în materie de capacitate, 
definirea obiectivului, conținutului, 
structurii, organizării și a grupului-
beneficiar al programului de formare și 
rețelei de formare, stabilirea procedurii de 
răspuns în caz de calamități majore sau 
calamități majore iminente pe teritoriul și 
în afara Uniunii, stabilirea modului de 
funcționare a echipelor de experți și a 
condițiilor de selectare, trimitere și 
rechemare a unei echipe de experți, 
stabilirea nivelului de detaliu al 
informațiilor privind echipamentele și 
resursele de transport și stabilirea 
procedurilor pentru identificarea acestor 
echipamente și resurse și furnizarea unor 
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resurse de transport suplimentare, 
stabilirea procedurii de solicitare și 
acordare de sprijin financiar pentru 
transport din partea Uniunii și adoptarea 
programelor anuale de lucru. Este 
deosebit de important ca, în cursul etapei 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
corespunzătoare și la timp a documentelor 
pertinente către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Justificare

Măsurile detaliate de funcționare a mecanismului, care sunt de aplicare generală și sunt 
menite să completeze actul de bază, trebuie să fie adoptate prin acte delegate și nu prin acte 
de punere în aplicare. Proiectul de raport revizuiește propunerea Comisiei într-o mare 
măsură și introduce acte delegate acolo unde condițiile prevăzute la articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sunt îndeplinite.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de punere în aplicare a prezentei 
decizii, trebuie să se confere Comisiei 
competențe de executare. Aceste 
competențe trebuie să fie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie, în special în 
conformitate cu procedura de examinare.

(21) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de punere în aplicare a prezentei 
decizii, trebuie să se confere Comisiei 
competențe de executare în materie de 
gestionare a procesului de certificare și 
înregistrare a capacităților EERC. Aceste 
competențe trebuie să fie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie, în special în 
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conformitate cu procedura de examinare.

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare al actelor de punere în aplicare trebuie stabilit cu exactitate în 
considerent.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a cadrului de prevenire a 
dezastrelor, măsurate prin numărul de state 
membre care dețin planuri de gestionare a 
dezastrelor, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 4;

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a cadrului de prevenire a 
dezastrelor, măsurate prin numărul de state 
membre care dețin planuri de gestionare a 
riscurilor, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 6;

Or. en

Justificare

Termenul utilizat în întreg textul propunerii este „plan de gestionare a riscurilor”, prin 
urmare terminologia acestei litere trebuie armonizată.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Articolul 4 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „sprijin din partea țării-gazdă” 
înseamnă orice acțiune întreprinsă în 
etapele de pregătire și răspuns de către țara
care primește asistență și țările de tranzit 
pentru îndepărtarea obstacolelor previzibile 
din calea furnizării și utilizării asistenței 
internaționale;

10. „sprijin din partea țării-gazdă” 
înseamnă orice acțiune întreprinsă în 
etapele de pregătire și răspuns de către 
țările care primesc și trimit asistență și 
țările de tranzit, precum și de către 
Comisie, pentru îndepărtarea obstacolelor 
previzibile din calea furnizării și utilizării 
asistenței internaționale;
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Or. en

Justificare

În conformitate cu concluziile Consiliului privind sprijinul națiunii gazdă, adoptate de 
Consiliul JAI la 2-3 decembrie 2010, precum și cu orientările UE de sprijinire a țării gazdă 
adoptate de Comitetul pentru protecție civilă, țările care trimit asistență, precum și Comisia 
joacă, de asemenea, un rol în garantarea derulării fără probleme a operațiunilor de 
pregătire și răspuns în caz de calamități.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) întreprinde acțiuni în vederea 
îmbunătățirii bazei de cunoștințe privind 
riscurile de dezastre și facilitează schimbul 
de cunoștințe, bune practici și informații; 

(a) întreprinde acțiuni în vederea 
îmbunătățirii bazei de cunoștințe privind 
riscurile de dezastre și facilitează schimbul 
de cunoștințe, bune practici și informații, 
îndeosebi între statele membre din aceeași 
regiune și care se confruntă cu riscuri de 
dezastre de natură similară;

Or. en

Justificare

Ar trebui pus un mai mare accent pe aspectul regional al mecanismului, având în vedere că 
statele membre din aceeași regiune sunt expuse unor riscuri de dezastre similare.

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijină și promovează evaluarea și 
cartografierea riscurilor de către statele 
membre;

(b) sprijină și promovează evaluarea și 
cartografierea riscurilor de către statele 
membre și, pe baza Orientărilor privind 
evaluarea și cartografierea riscurilor 
pentru gestionarea dezastrelor , 
actualizează, în cooperare cu statele 
membre, aceste orientări, în special în 
domeniile terminologiei, metodologiei, 
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evaluării impactului și scenariilor;

Or. en

Justificare

În 2010, Comisia a adoptat Orientările privind „evaluarea și cartografierea riscurilor pentru 
gestionarea dezastrelor”. Conform punctului 12 din concluziile Consiliului privind 
„dezvoltarea în continuare a evaluării riscurilor pentru gestionarea dezastrelor în cadrul 
Uniunii Europene”, adoptate de Consiliul JAI din 11-12 aprilie 2011, Comisia, în colaborare 
cu statele membre, ar trebui să actualizeze aceste orientări privind evaluarea și 
cartografierea riscurilor.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovează și sprijină elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
gestionare a riscurilor ale statelor membre, 
inclusiv a orientărilor privind conținutul
acestora și furnizează stimulente 
corespunzătoare, în cazul în care acest 
lucru este necesar;

(d) promovează și sprijină elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
gestionare a riscurilor ale statelor membre, 
inclusiv a orientărilor privind structura
acestora pentru a facilita compararea 
planurilor și furnizează stimulente 
corespunzătoare, în cazul în care acest 
lucru este necesar;

Or. en

Justificare

Deși pregătirea planurilor de gestionare a riscurilor face parte din competențele statelor 
membre, pentru buna funcționare a mecanismului aceste planuri vor trebui să fie 
comparabile. Pentru a facilita compararea planurilor, Comisia ar trebui să elaboreze 
orientări. Elaborarea unor astfel de orientări nu ar implica nici o încercare de armonizare, 
dar ar consolida și facilita compararea acestora.
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Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 29a pentru a înființa CRSU, a 
stabili atribuțiile, funcționarea și 
structurile operative ale acestuia și a 
stabili procedurile ce trebuie urmate de 
către CRSU în cazul unei calamități 
majore sau a unei calamități majore 
iminente pe teritoriul Uniunii sau în afara 
acestuia.

Or. en

Justificare

Centrul de răspuns pentru situații de urgență (CRSU) constituie unul din elementele centrale 
ale mecanismului, iar înființarea și funcționarea sa sunt vitale pentru funcționarea adecvată 
a mecanismului. CRSU devine operațional în caz de calamitate. Aceste dispoziții constituie un 
cadru general și nu se referă la o calamitate anume; mai mult, aceste dispoziții nu sunt legate 
de punerea în aplicare a unui act fundamental de către statele membre. Aceste dispoziții au 
un caracter general și completează actul fundamental; prin urmare, ele trebuie adoptate prin 
acte delegate.

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 29a pentru a stabili funcționarea 
și metodele operative ale sistemului 
comun de comunicare și informare în caz 
de urgență (CECIS).

Or. en
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Justificare

Sistemul comun de comunicare și informare în caz de urgență (CECIS) constituie unul din 
elementele centrale ale mecanismului, iar funcționarea sa este vitală pentru funcționarea 
adecvată a mecanismului. CECIS devine operațional în caz de calamitate. Aceste dispoziții 
constituie un cadru general și nu se referă la o calamitate anume; mai mult, aceste dispoziții 
nu sunt legate de punerea în aplicare a unui act fundamental de către statele membre.  Aceste 
dispoziții au un caracter general și completează actul fundamental; prin urmare, ele trebuie 
adoptate prin acte delegate.

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 7 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) elaborează și actualizează, în 
cooperare cu statele membre, orientări în 
materie de sprijinire a țării gazdă;

Or. en

Justificare

Conform punctelor 13(c) și (14a) din concluziile Consiliului privind sprijinirea țării gazdă 
adoptate de Consiliul JAI din 2-3 decembrie 2010, Comisia, împreună cu statele membre, 
elaborează orientări în materie de sprijinire a țării gazdă. Ar putea fi nevoie ca aceste 
orientări să fie în continuare actualizate în viitor.

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre depun eforturi în 
vederea dezvoltării de module, în special 
pentru a răspunde necesităților prioritare de 
intervenție sau de sprijin în cadrul 
mecanismului.

(1) Statele membre depun eforturi, în mod 
voluntar, în special pentru a răspunde 
necesităților de intervenție prioritară sau de 
sprijin în cadrul mecanismului, pentru 
dezvoltarea modulelor care:

Or. en
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Justificare

Caracterul voluntar al dezvoltării modulelor trebuie precizată în mod clar. Textul propus este 
conform cu legislația existentă.

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 29a pentru a stabili condițiile 
pentru identificarea modulelor și cerințele 
generale de funcționare și de 
interoperabilitate a acestora.

Or. en

Justificare

Repoziționarea și modificarea articolului 30 alineatul (1) litera (d) din propunere. Condițiile 
pentru identificarea modulelor și cerințele generale de funcționare a acestora constituie un 
cadru general și nu se referă la o calamitate anume; mai mult, aceste dispoziții nu sunt legate 
de punerea în aplicare a unui act fundamental de către statele membre.  Aceste dispoziții au 
un caracter general și completează actul fundamental; prin urmare, ele trebuie adoptate prin 
acte delegate.

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a furniza sprijin din partea 
țării-gazdă cu privire la asistența primită 
din partea altor state membre. 

(7) Statele membre și Comisia adoptă 
măsurile necesare pentru a furniza sprijin 
din partea țării-gazdă cu privire la 
asistență.

Or. en

Justificare

Țările care trimit asistență, precum și Comisia, joacă, de asemenea, un rol în garantarea 
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derulării fără probleme a operațiunilor de pregătire și răspuns în caz de calamități. Textul 
propus este în conformitate cu definițiile utilizate în nota de subsol 1 din concluziile 
Consiliului privind sprijinul națiunii gazdă, adoptate de Consiliul JAI la 2-3 decembrie 2010, 
precum și cu orientările UE în materie de sprijinire a țării gazdă adoptate de Comitetul 
pentru protecție civilă.

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 29a pentru a stabili condițiile 
privind resursele aplicabile experților, 
modulelor și alte intervenții de asistență 
puse la dispoziție de statele membre în 
temeiul alineatelor (1)-(4) din prezentul 
articol.

Or. en

Justificare

Repoziționarea și modificarea articolului 30 alineatul (1) litera (e) din propunere. Condițiile 
generale privind resursele disponibile pentru intervențiile de asistență constituie un cadru 
general. Aceste dispoziții au un caracter general și completează actul fundamental; prin 
urmare, ele trebuie adoptate prin acte delegate. În privința actelor de punere în aplicare, 
domeniul de aplicare al acestora trebuie definit mai exact.

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia definește cerințele de calitate 
pentru capacitățile ce urmează a fi dedicate 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență. Statele membre sunt 
responsabile de asigurarea faptului că 
aceste capacități îndeplinesc cerințele de 
calitate.

(3) Comisia definește cerințele de calitate 
și interoperabilitate pentru capacitățile ce 
urmează a fi dedicate Capacității europene 
de răspuns în situații de urgență. Statele 
membre garantează că aceste cerințe sunt 
îndeplinite.
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Or. en

Justificare

Capacitățile care sunt dedicate Capacității europene de răspuns în situații de urgență trebuie 
să fie în măsură să coopereze; în acest scop, Comisia ar trebui să stabilească criteriile de 
interoperabilitate.

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 29a pentru a stabili:
(a) funcționarea EERC ca ansamblu pe 
bază voluntară;
(b) obiectivele în materie de capacitate în 
temeiul alineatului (2) din prezentul 
articol;
(c) cerințele în materie de 
interoperabilitate și calitate în temeiul 
alineatului (3) din prezentul articol; 
precum și
(d) procesul de certificare și înregistrare a 
capacităților în temeiul alineatului (4) din 
prezentul articol.

Or. en

Justificare

Repoziționarea și modificarea articolului 30 alineatul (1) litera (f) din propunere. Detaliile 
privind funcționarea EERC, definirea obiectivelor în materie de capacitate și stabilirea 
cerințelor în materie de interoperabilitate și calitate, precum și procesul de certificare și 
înregistrare a capacităților, formează un cadru general. Aceste dispoziții au un caracter 
general și completează actul fundamental; prin urmare, ele trebuie adoptate prin acte 
delegate. În privința actelor de punere în aplicare, domeniul de aplicare al acestora trebuie 
definit mai exact.
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Amendamentul 22

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare pentru a gestiona procesul de 
certificare și înregistrare a capacităților în 
temeiul alineatului (4). Normele de 
aplicare menționate se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 31 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Repoziționarea și modificarea articolului 30 alineatul (1) litera (f) din propunere. Detaliile 
privind funcționarea EERC, definirea obiectivelor în materie de capacitate și stabilirea 
cerințelor în materie de interoperabilitate și calitate, precum și procesul de certificare și 
înregistrare a capacităților, formează un cadru general. Aceste dispoziții au un caracter 
general și completează actul fundamental; prin urmare, ele trebuie adoptate prin acte 
delegate. În privința actelor de punere în aplicare, domeniul de aplicare al acestora trebuie 
definit mai exact.

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Capacitățile respective fac parte din 
Capacitatea europeană de răspuns în 
situații de urgență. Acestea sunt disponibile 
pentru operațiuni de răspuns în situații de 
urgență în cadrul mecanismului, la 
solicitarea Comisiei, prin CRSU. Atunci 
când nu sunt utilizate în cadrul 
mecanismului, capacitățile rămân 
disponibile pentru a fi utilizate în scopuri 
naționale de către statele membre care le 
gestionează.

(4) Capacitățile respective fac parte din 
Capacitatea europeană de răspuns în 
situații de urgență. Statele membre care le 
gestionează garantează că aceste 
capacități sunt disponibile pentru 
operațiuni de răspuns în situații de urgență 
în cadrul mecanismului, la solicitarea 
Comisiei, prin CRSU. Statele membre care 
gestionează aceste capacități pot invoca 
motive convingătoare susceptibile de a îi 
împiedica să pună la dispoziție aceste 
capacități într-o situație de urgență 
specifică numai în cazul unei calamități 
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majore pe teritoriul lor sau al iminenței 
acesteia. Atunci când nu sunt utilizate în 
cadrul mecanismului, capacitățile rămân 
disponibile pentru a fi utilizate în scopuri 
naționale de către statele membre care le 
gestionează.

Or. en

Justificare

Activele finanțate de UE, a căror dezvoltare este finanțată în proporție de până la 85% de 
către mecanism, ar trebui să rămână disponibile pentru utilizarea lor de către Capacitatea 
europeană de răspuns în situații de urgență, iar statelor membre care le gestionează ar trebui 
să li se permită să le retragă din ansamblul de capacități numai în cazul unei situații de 
urgență pe teritoriul lor.

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate defini, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare,
următoarele modalități privind 
dezvoltarea, gestionarea, întreținerea și 
punerea acestor capacități la dispoziția 
statelor membre, prin intermediul 
mecanismului:

(7) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 29a pentru a stabili modalități de 
dezvoltare, gestionare, întreținere și 
punere a acestor capacități la dispoziția 
statelor membre, prin intermediul 
mecanismului referitoare la:

(a) modalități de sprijinire a statelor 
membre în vederea dezvoltării de capacități 
de răspuns care nu sunt disponibile sau nu 
sunt disponibile în cantități suficiente în 
cadrul Capacității europene de răspuns în 
situații de urgență;

(a) sprijinirea statelor membre în vederea 
dezvoltării de capacități de răspuns care nu 
sunt disponibile sau nu sunt disponibile în 
cantități suficiente în cadrul Capacității 
europene de răspuns în situații de urgență;

(b) modalități de dezvoltare a unor 
capacități de răspuns la nivelul Uniunii 
care să servească drept bază comună de 
protecție împotriva riscurilor partajate;

(b) dezvoltarea unor capacități de răspuns 
la nivelul Uniunii care să servească drept 
bază comună de protecție împotriva 
riscurilor partajate;

(c) modalități de gestionare și întreținere a
capacităților menționate la literele (a) și 
(b); 

(c) gestionarea și întreținerea capacităților 
menționate la literele (a) și (b); 

(d) modalități de punere la dispoziția 
tuturor statelor membre a capacităților 
menționate la literele (a) și (b) prin 

(d) punerea la dispoziția tuturor statelor 
membre a capacităților menționate la 
literele (a) și (b) prin intermediul 
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intermediul mecanismului. mecanismului.

Or. en

Justificare

Modalitățile de abordare a lacunelor în materie de capacitate menționate în propunere 
constituie un cadru general și nu se referă la o calamitate anume; mai mult, aceste dispoziții 
nu sunt legate de punerea în aplicare a unui act fundamental de către statele membre. Aceste 
dispoziții au un caracter general și completează actul fundamental; prin urmare, ele trebuie 
adoptate prin acte delegate. Prin acest amendament, articolul 30 alineatul (1) litera (g) a 
devenit inutil.

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Normele de aplicare menționate se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 31 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Modalitățile de abordare a lacunelor în materie de capacitate menționate în propunere 
constituie un cadru general și nu se referă la o calamitate anume; mai mult, aceste dispoziții 
nu sunt legate de punerea în aplicare a unui act fundamental de către statele membre. Aceste 
dispoziții au un caracter general și completează actul fundamental; prin urmare, ele trebuie 
adoptate prin acte delegate. Prin acest amendament, articolul 30 alineatul (1) litera (g) a 
devenit inutilă.

Amendamentul 26

Propunere de decizie
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) instituie un program pe tema lecțiilor 
învățate din intervențiile, exercițiile și 
formarea desfășurate în cadrul 
mecanismului, care să includă aspecte 

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

relevante privind prevenirea, pregătirea și 
răspunsul, să disemineze și să pună în 
aplicare, dacă este cazul, rezultatele 
experienței acumulate. Acest program 
include, de asemenea, după caz, 
învățămintele desprinse din intervențiile 
efectuate în afara Uniunii în scopul 
exploatării legăturilor și sinergiilor dintre 
asistența furnizată în temeiul 
mecanismului și acțiunile umanitare de 
răspuns;

Or. en

Justificare

Evaluările comune după calamitate efectuate de experții în materie de ajutor umanitar și de 
protecție civilă ar putea ameliora coerența și eficiența acțiunile umanitare de răspuns ale 
UE.

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când îndeplinește sarcinile 
stabilite la alineatul (1), Comisia ține 
seama în mod special de nevoile și 
interesele statelor membre din aceeași 
regiune, care se confruntă cu riscuri de 
dezastre de natură similară.

Or. en

Justificare

Ar trebui pus un mai mare accent pe aspectul regional al mecanismului, având în vedere că 
statele membre din aceeași regiune sunt expuse unor riscuri de dezastre similare.
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Amendamentul 28

Propunere de decizie
Articolul 13 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 29a pentru a stabili obiectivul, 
conținutul, structura, organizarea și 
grupul-beneficiar al programului de 
formare și rețelei de formare menționate 
la alineatul (1) litera (a) din prezentul 
articol.

Or. en

Justificare

Repoziționarea și modificarea articolului 30 alineatul (1) litera (h) din propunere. Cadrul 
general al programelor de formare nu se referă la o calamitate anume; mai mult, aceste 
dispoziții nu sunt legate de punerea în aplicare a unui act fundamental de către statele 
membre. Aceste dispoziții au un caracter general și completează actul fundamental; prin 
urmare, ele trebuie adoptate prin acte delegate.

Amendamentul 29

Propunere de decizie
Articolul 15 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 29a pentru a stabili procedura de 
urmat atunci când răspunde unor 
calamități majore pe teritoriul Uniunii în 
cadrul stabilit la alineatele (1)-(6) din 
prezentul articol.

Or. en

Justificare

Repoziționarea și modificarea articolului 30 alineatul (1) litera (i) din propunere. Detaliile 
procedurii de urmat când se răspunde la o calamitate majoră constituie un cadru general și 
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nu se referă la o calamitate anume; mai mult, aceste dispoziții nu sunt legate de punerea în 
aplicare a unui act fundamental de către statele membre. Aceste dispoziții au un caracter 
general și completează actul fundamental; prin urmare, ele trebuie adoptate prin acte 
delegate.

Amendamentul 30

Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Comisiei i se conferă competența de 
a adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 29a pentru a stabili procedura de 
urmat atunci când răspunde unor 
calamități majore în afara Uniunii în 
cadrul stabilit la alineatele (1)-(13) din 
prezentul articol.

Or. en

Justificare

Repoziționarea și modificarea articolului 30 alineatul (1) litera (i) din propunere. Detaliile 
procedurii de urmat când se răspunde la calamități majore constituie un cadru general și nu 
se referă la o calamitate anume; mai mult, aceste dispoziții nu sunt legate de punerea în 
aplicare a unui act fundamental de către statele membre. Aceste dispoziții au un caracter 
general și completează actul fundamental; prin urmare, ele trebuie adoptate prin acte 
delegate.

Amendamentul 31

Propunere de decizie
Articolul 17 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 29a pentru a stabili modul de 
funcționare a echipelor de experți și a 
condițiilor de selectare, trimitere și 
rechemare a unei echipe de experți.

Or. en
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Justificare

Repoziționarea și modificarea articolului 30 alineatul (1) litera (c) din propunere. Modul de 
funcționare a echipelor de experți constituie un cadru general și nu se referă la o calamitate 
anume; mai mult, aceste dispoziții nu sunt legate de punerea în aplicare a unui act 
fundamental de către statele membre. Aceste dispoziții au un caracter general și completează 
actul fundamental; prin urmare, ele trebuie adoptate prin acte delegate.

Amendamentul 32

Propunere de decizie
Articolul 18 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 29a pentru a stabili nivelul de 
detaliu al informațiilor furnizate și 
utilizate în comun în temeiul alineatului 
(1) litera (a) din prezentul articol și 
procedurile de identificare a resurselor și 
echipamentelor de transport în temeiul 
alineatului (1) literele (b) și (c) din 
prezentul articol, precum și procedurile de 
furnizare, de către Comisie, a unor 
resurse de transport suplimentare în 
temeiul alineatului (2) din prezentul 
articol.

Or. en

Justificare

Repoziționarea și modificarea articolului 30 alineatul (1) litera (j) din propunere. Măsurile 
detaliate privind transportul constituie un cadru general și nu se referă la o calamitate 
anume; mai mult, aceste dispoziții nu sunt legate de punerea în aplicare a unui act 
fundamental de către statele membre. Aceste dispoziții au un caracter general și completează 
actul fundamental; prin urmare, ele trebuie adoptate prin acte delegate.
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Amendamentul 33

Propunere de decizie
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Suma de 276 000 000 EUR, în prețuri 
curente, provine din rubrica 3: „Securitate 
și cetățenie” a cadrului financiar și suma 
de 237 000 000 EUR, în prețuri curente, 
din rubrica 4: „Europa globală”.

70% din acea sumă provine din rubrica 3: 
„Securitate și cetățenie” a cadrului 
financiar și 30% din acea sumă din rubrica 
4: „Europa globală”.

Or. en

Justificare

Având în vedere că negocierile pentru CFM sunt încă în curs, este prematur să se includă în 
proiectul de raport, în acest stadiu, cifre referitoare la bugetul global. Mecanismul ar trebui 
să se axeze pe acțiuni pe teritoriul UE și să ar trebui să se reflecte în alocarea resurselor 
bugetare. Prin urmare, se propune ca acțiunile de pe teritoriul UE (finanțate din rubrica 3) 
să primească 70% din buget, iar acțiunile din afara UE (finanțate din rubrica 4) să 
primească 30%.

Amendamentul 34

Propunere de decizie
Articolul 23 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 29a pentru a stabili detalii 
suplimentare, în conformitate cu 
dispozițiile prezentului articol, pentru 
procedura de solicitare și acordare de 
sprijin financiar pentru transport din 
partea Uniunii.

Or. en
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Justificare

Repoziționarea și modificarea articolului 30 alineatul (1) litera (j) din propunere. Măsurile 
detaliate privind costul transportului constituie un cadru general și nu se referă la o 
calamitate anume; mai mult, aceste dispoziții nu sunt legate de punerea în aplicare a unui act 
fundamental de către statele membre. Aceste dispoziții au un caracter general și completează 
actul fundamental; prin urmare, ele trebuie adoptate prin acte delegate.

Amendamentul 35

Propunere de decizie
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea punerii în aplicare a 
prezentei decizii, Comisia adoptă 
programe de lucru anuale, în conformitate 
cu procedura menționată la articolul 31 
alineatul (2), cu excepția acțiunilor de 
răspuns în situații de urgență de la capitolul 
IV, care nu pot fi prevăzute în avans. 
Acestea precizează obiectivele urmărite, 
rezultatele estimate, metoda de punere în 
aplicare și suma totală. Acestea conțin, de 
asemenea, descrierea acțiunilor care 
urmează să fie finanțate, indicarea sumei 
alocate fiecărei acțiuni și un calendar 
indicativ de punere în aplicare. În cazul 
granturilor, acestea includ prioritățile, 
criteriile esențiale de evaluare și rata 
maximă de cofinanțare.

(3) În vederea punerii în aplicare a 
prezentei decizii, Comisiei i se conferă 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 29a în ce 
privește adoptarea programelor de lucru 
anuale, cu excepția acțiunilor de răspuns în 
situații de urgență de la capitolul IV, care 
nu pot fi prevăzute în avans. Acestea 
precizează obiectivele urmărite, rezultatele 
estimate, metoda de punere în aplicare și 
suma totală. Acestea conțin, de asemenea, 
descrierea acțiunilor care urmează să fie 
finanțate, indicarea sumei alocate fiecărei 
acțiuni și un calendar indicativ de punere în 
aplicare. În cazul granturilor, acestea 
includ prioritățile, criteriile esențiale de 
evaluare și rata maximă de cofinanțare.

Or. en

Justificare

Programele de lucru anuale sunt legate de punerea în aplicare a mecanismului de către 
Comisie, nu de către statele membre, prin urmare, condițiile de la articolul 291 nu sunt 
îndeplinite. Prin urmare, programele de lucru ar trebui adoptate prin acte delegate.
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Amendamentul 36

Propunere de decizie
Articolul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29a

Exercitarea delegării
1. Se conferă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, cu respectarea 
condițiilor stabilite în prezentul articol.
2. Se conferă Comisiei, până la 31 
decembrie 2020, competența de a adopta 
actele delegate menționate la articolul 7 
alineatele (1a) și (1b), articolul 8 alineatul 
(3a), articolul 9 alineatul (8a), articolul 
11 alineatul (4a), articolul 12 alineatul 
(7), articolul 13 alineatul (1b), articolul 
15 alineatul (6a), articolul 16 alineatul 
(13a), articolul 17 alineatul (5a), articolul 
18 alineatul (2a), articolul 23 alineatul 
(5a) și articolul 25 alineatul (3).
3. Delegarea de competență menționată la 
articolul 7 alineatele (1a) și (1b), articolul 
8 alineatul (3a), articolul 9 alineatul (8a), 
articolul 11 alineatul (4a), articolul 12 
alineatul (7), articolul 13 alineatul (1b), 
articolul 15 alineatul (6a), articolul 16 
alineatul (13a), articolul 17 alineatul (5a), 
articolul 18 alineatul (2a), articolul 23 
alineatul (5a) și articolul 25 alineatul (3) 
poate fi revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării competenței specificate în 
acea decizie. Decizia intră în vigoare în 
ziua următoare publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară specificată în aceasta. 
Decizia nu afectează validitatea actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.
4. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică simultan acest act 
Parlamentului European și Consiliului.
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5. Un act delegat în temeiul articolului 7 
alineatele (1a) și (1b), articolului 8 
alineatul (3a), articolului 9 alineatul (8a), 
articolului 11 alineatul (4a), articolului 
12 alineatul (7), articolului 13 alineatul 
(1b), articolului 15 alineatul (6a), 
articolului 16 alineatul (13a), articolului 
17 alineatul (5a), articolului 18 alineatul 
(2a), articolului 23 alineatul (5a) și 
articolului 25 alineatul (3) intră în 
vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu 
au formulat obiecțiuni în termen de două 
luni de la notificarea acestuia către 
Parlamentul European și Consiliu, sau în 
cazul în care, înaintea expirării acestui 
termen, atât Parlamentul European cât și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
formula obiecțiuni. Această perioadă se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Odată cu introducerea actelor delegate, condițiile, domeniul de aplicare și durata delegației 
trebuie, de asemenea, stabilite în actul fundamental. În plus, actul fundamental trebuie să 
stipuleze condițiile de revocare ale competenței delegate, notificarea actului delegat și 
procedura de contestare. Textul este în concordanță cu „Înțelegerea comună” dintre instituții 
cu privire la actele delegate.

Amendamentul 37

Propunere de decizie
Articolul 30 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă acte de punere în de 
aplicare cu privire la următoarele aspecte:

eliminat

(a) funcționarea CRSU, astfel cum se 
prevede la articolul 7 litera (a);
(b) funcționarea CECIS, astfel cum se 
prevede la articolul 7 litera (b);
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(c) modalitățile privind echipele de 
experți, astfel cum se prevede la articolul 
17, inclusiv condițiile pentru selectarea 
experților; 
(d) condițiile de identificare a modulelor, 
astfel cum se prevede la articolul 8;
(e) condițiile privind resursele disponibile 
pentru intervențiile de asistență, astfel 
cum se prevede la articolul 9;
(f) funcționarea Capacității de răspuns în 
situații de urgență sub forma unui 
ansamblu de mijloace puse în comun pe 
bază voluntară, astfel cum se prevede la 
articolul 11;
(g) modalitățile privind identificarea și 
eliminarea lacunelor Capacității europene 
de răspuns în situații de urgență, astfel 
cum se prevede la articolul 12;
(h) modalitățile privind programul de 
formare, astfel cum se prevede la 
articolul 13;
(i) modalitățile aplicabile intervențiilor de 
pe teritoriul Uniunii, astfel cum se 
prevede la articolul 15, precum și 
intervențiilor din afara Uniunii, astfel 
cum se prevede la articolul 16;
(j) modalitățile privind transportul, astfel 
cum se prevede la articolele 18 și 23.
Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 31 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Deoarece actele delegate și de implementare sunt menționate la locul unde se află în text, 
articolul 30 din propunere devine inutil. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

În prezent, protecția civilă în cadrul Uniunii este reglementată de două instrumente juridice: 
unul referitor la mecanismul comunitar de protecție civilă și altul privind instrumentul 
financiar aferent pentru perioada 2013-2020. Pregătirea noului cadru financiar multianual și 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona constituie o bună ocazie pentru revizuirea 
cadrul juridic existent. 

În afară de modificările aduse cadrului instituțional și bugetar, realitatea impune, de 
asemenea, revizuirea sistemului actual. Numărul și gravitatea calamităților naturale și a celor 
provocate de mâna omului au crescut în mod semnificativ în ultimii ani, și este de așteptat ca, 
în viitor, schimbările climatice să declanșeze catastrofe chiar mai extreme.

Merită remarcat faptul că, deși Tratatul de la Lisabona a introdus un nou temei juridic pentru 
protecția civilă în articolul 196 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, noțiunea 
de protecție civilă nu este definită nici de tratat, nici de către propunerea legislativă. Tratatul 
oferă o definiție implicită doar atunci când se face referință la „prevenirea și protecția 
împotriva calamităților naturale și a celor provocate de mâna omului”. Noțiunea de protecție 
civilă este interpretată în mod diferit în diferite state membre în funcție de evoluțiile naționale 
și istorice, iar sfera sa de aplicare evoluează, de asemenea, cu timpul. Totuși, acest lucru nu 
necesită armonizare la nivel european, ținând seama de faptul că actul legislativ actual 
tratează chestiunea protecției civile numai în scopul cooperării în cadrul propus; acesta nu 
vizează (și nu poate viza) armonizarea în continuare a activităților de protecție civilă a statelor 
membre. Motivul este faptul că protecția civilă rămâne, în primul rând, responsabilitatea 
statelor membre, iar scopul legislației europene nu poate fi altul decât sprijinirea și 
completarea acțiunilor statelor membre, precum și promovarea cooperării și a consecvenței.

Acesta este contextul propunerii legislative prezentate. Raportorul salută propunerea Comisiei 
privind înființarea unui mecanism de protecție civilă al Uniunii ca pe o foarte bună bază de 
plecare pentru activitățile următoare; el propune o serie de amendamente în vederea 
consolidării în continuare a propunerii în sensul următor:

- Pe baza concluziilor Consiliului, Comisia și statele membre conlucrează în mod strâns 
și elaborează orientări privind diferite chestiuni. Deși aceste linii directoare nu au 
caracter obligatoriu, utilizarea acestora este puternic încurajată în scopul unei mai 
bune funcționări a mecanismului. Raportorul dorește să promoveze în continuare 
orientările existente în materie de evaluare și cartografiere a riscurilor, precum și în 
materie de sprijin acordat țării gazdă, să facă o referire mai clară la orientările viitoare 
prezentate în scopul îmbunătățirii comparabilității planurilor statelor membre pentru 
gestionarea riscurilor, și să armonizeze definiția sprijinului acordat țării gazdă cu cea 
utilizată în orientările UE.

- Statele membre din aceleași regiuni sunt predispuse la calamități cu caracter similar.  
Deși acordurile bilaterale și regionale există deja, mecanismul Uniunii ar trebui să 
promoveze, de asemenea, continuarea cooperării regionale în domeniul schimbului de 
cunoștințe și bune practici, precum și în programele de formare.
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- Finanțarea de către UE a activelor și înființarea Capacității europene de răspuns în 
situații de urgență (EERC) sub forma unei grupări cu caracter voluntar reprezintă pași 
importanți în direcția unui mai bun și mai fiabil sistem european de răspuns în caz de 
dezastre. 

Pentru o mai bună funcționare a grupării, Comisia ar trebui să stabilească nu numai 
criteriile de calitate, ci și criteriile de interoperabilitate. 

În plus, trebuie să fie clarificat faptul că activele finanțate de UE, a căror dezvoltare 
poate fi suportată până la 100% de către Uniune, ar trebui să fie întotdeauna 
disponibile pentru a fi utilizate de către EERC. S-ar putea face excepție numai în cazul 
în care când statul membru care gestionează respectivul activ se confruntă cu o 
calamitate majoră. Într-un astfel de caz, responsabilitatea statului membru afectat de a-
și proteja populația și teritoriul prin utilizarea activului respectiv ar trebui să aibă 
prioritate față de obligația de a pune la dispoziție activul. Cu alte cuvinte, într-un 
asemenea caz, statul membru afectat poate să prezinte un motiv convingător și să-și 
retragă activul din grupare.

- Unele elemente din propunerea Comisiei trebuie clarificate sau evidențiate mai 
accentuat, cum ar fi caracterul voluntar al evoluțiilor modulelor și utilizarea, în ultimă 
instanță, a activelor militare.

- O importantă modificare adusă de Tratatul de la Lisabona este înlocuirea vechii 
„comitologii” cu un sistem de acte delegate și acte de punere în aplicare. În articolele 
sale 290 și 291, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene arată în mod clar că 
aceste acte satisfac necesități distincte și, prin urmare, nu sunt interschimbabile. 

Raportorul constată că propunerea Comisiei introduce numai actele de punere în 
aplicare. Prin urmare, ea propune înlocuirea actelor de punere în aplicare prin acte 
delegate într-un număr de locuri în care condițiile prevăzute la articolul 290 din tratat 
sunt îndeplinite. Aceste modificări vizează nu numai protejarea drepturilor 
instituționale ale Parlamentului European, ci și asigurarea legalității și validității 
acestor acte secundare.

Raportorul este încredințat că modificările propuse vor deschide calea pentru instituirea unui 
mecanism mai fiabil de protecție civilă pentru Uniune.


