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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. invită Comisia să țină cont, atunci când stabilește care este răspunsul european în caz de 
dezastre, de clauza de solidaritate și de dispozițiile de punere în aplicare a acesteia, care 
trebuie să fie adoptate în regim de urgență și care vor asigura o reacție mai eficientă și mai 
consecventă în caz de dezastre atât în interiorul, cât și în afara Uniunii Europene;

2. subliniază că mecanismele actuale de coordonare ad hoc nu pot garanta o asistență 
adecvată și suficientă în cazul unui dezastru și că eficacitatea, eficiența, consecvența și 
vizibilitatea la nivel global ale asistenței acordate pot fi îmbunătățite; consideră că trebuie 
să se treacă la un sistem de planificare în avans, care să includă pregătirea unor scenarii 
standard în cazul principalelor tipuri de dezastre pe teritoriul și în afara UE, și să se 
identifice care sunt resursele existente și cele necesare și în ce scop urmează a fi utilizate; 
consideră că este de asemenea important să se identifice deficiențele la nivelul resurselor 
și să se clarifice care este modul în care UE ar putea contribui la eforturile statelor 
membre de a-și îmbunătăți pregătirea pentru situații de urgență; este de părere că utilizarea 
mai eficientă a resurselor existente va împiedica crearea unei birocrații financiare și 
administrative suplimentare, în special în contextul administrației regionale și locale;

3. susține propunerea Comisiei de a crea o Capacitate europeană de răspuns în situații de 
urgență, inclusiv mecanisme de garantare a unei disponibilități mai previzibile a 
resurselor-cheie ale statelor membre, între altele prin crearea unei rezerve de resurse 
identificate în prealabil, disponibile în timpi de reacție conveniți în prealabil, care să fie 
utilizate pe baza unui angajament voluntar al statelor membre de a pune la dispoziție în 
mod voluntar respectivele resurse pentru intervențiile europene de ajutor în caz de 
dezastru atât în interiorul, cât și în afara Uniunii, la nivel național, regional și local;   
consideră că astfel, și ajutând persoanele afectate de dezastre naturale precum incendiile, 
inundațiile, cutremurele, erupțiile vulcanice, uraganele și valurile produse de flux majore, 
precum și de accidente produse pe mare, de deversări de petrol sau de riscuri nucleare, 
valoarea adăugată europeană a intervențiilor UE va crește în mod considerabil;  

4. invită Comisia să urmărească o implicare a UE în ceea ce privește punerea la dispoziție a 
resurselor, a capacităților și a unei coordonări în cazul dezastrelor care au loc în UE și care 
îi afectează în mod direct pe cetățenii acesteia și, prin urmare, pe contribuabilii din UE;

5. reiterează, în acest context, solicitarea de a utiliza resursele existente ale UE, cum ar fi 
Fondul de solidaritate al UE; îndeamnă Comisia să prezinte o nouă propunere care să 
permită creșterea flexibilității Fondului de solidaritate al UE și simplificarea normelor 
administrative ale acestuia, având, totodată, în vedere obiectivul său inițial de a permite 
„luarea unei decizii rapide pentru angajarea și mobilizarea, în cel mai scurt timp, a 
resurselor financiare specifice”; consideră că o astfel de simplificare a procedurilor 
administrative ar accelera plățile efectuate din Fondul de solidaritate, garantând astfel 
faptul că cei care au nevoie de sprijin beneficiază de plăți imediat;  
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6. consideră că principalul scop ar trebui să fie valorificarea deplină și la timp a resurselor 
financiare disponibile, precum și simplificarea tuturor procedurilor administrative legate 
de mobilizarea acestor resurse; consideră că trebuie luate măsuri și pentru a garanta faptul 
că persoanele afectate de dezastre beneficiază imediat de asistența umanitară pentru 
situații de urgență;   

7. reamintește că Tratatul de la Lisabona a introdus conceptul de coeziune teritorială și a 
extins domeniul de aplicare al principiului subsidiarității pentru a include autoritățile 
regionale și locale și că, în această privință, orice evaluare a unui răspuns european în caz 
de dezastre ar trebui să ia în considerare rolul esențial pe care aceste autorități îl joacă în 
ciclul de gestionare a dezastrelor, în special având în vedere faptul că în multe state 
membre puterea legislativă este exercitată la nivel local sau regional; invită Comisia să 
identifice soluții noi și inovatoare de susținere directă a autorităților regionale și locale;

8. susține eforturile Comisiei de a include, încă de la început, în mecanismele de răspuns în 
caz de dezastre aspecte referitoare la prevenirea acestora; subliniază, prin urmare, că 
autoritățile regionale și locale au un rol esențial în prevenirea dezastrelor, prin punerea în 
aplicare la nivel teritorial a unor strategii de prevenire a riscurilor, inclusiv prin realizarea 
unor intervenții comune la care participă echipe din diferite țări; 

9. subliniază că anumite regiuni, precum regiunile de coastă, cele insulare și cele muntoase, 
sunt extrem de vulnerabile din cauza geografiei lor, și solicită să se acorde o atenție 
deosebită acestor regiuni; 

10. consideră că o abordare integrată, care cuprinde toate tipurile de pericole și care include 
prevenirea dezastrelor (inclusiv atenuarea și reducerea riscurilor), pregătirea, răspunsul și 
redresarea, reprezintă cea mai eficientă strategie de a acționa în caz de dezastre; consideră 
că prevenirea reprezintă una dintre modalitățile cele mai eficiente de protejare, de 
diminuare a efectelor și a impactului dezastrelor și de realizare a unor economii; solicită, 
în acest context, să se consolideze educația referitoare la prevenirea dezastrelor, să se 
realizeze investiții în măsurile de prevenire a dezastrelor și a schimbărilor climatice, să se 
pună în aplicare politici de prevenire mai eficiente și o legislație adecvată în domeniul 
gestionării apei și al gestionării eficiente a riscurilor și să se monitorizeze îndeaproape 
punerea în aplicare la nivel regional și local a Directivei privind inundațiile, care va avea 
un rol central în demersurile viitoare de prevenire a dezastrelor în zonele inundabile;

11. consideră că ar trebui să se acorde o atenție deosebită regiunilor ultraperiferice și țărilor și 
teritoriilor de peste mări, precum și rolului pe care poziția geografică a acestora ar putea 
să îl aibă în ceea ce privește sprijinirea țărilor afectate aflate în vecinătatea acestora și 
continuarea consolidării răspunsului european în caz de dezastre;   

12. atrage atenția asupra rolului esențial al autorităților regionale și locale, care se află în 
prima linie atunci când au loc dezastre, mai ales în cazul unor dezastre transfrontaliere, și 
a căror implicare poate să crească vizibilitatea UE în rândul cetățenilor acesteia; invită, 
prin urmare, Comisia să se asigure că statele membre implică autoritățile regionale și 
locale în acțiunile de răspuns în caz de dezastre încă de la început, pe baza modelului de 
guvernanță pe mai multe niveluri aplicat în domeniul politicii de coeziune, prin 
intermediul unei strategii de comunicare care să fie avantajoasă pentru toți actorii 
implicați în mecanismul de răspuns;
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13. subliniază importanța angajamentului UE cu privire la schimbul de bune practici și la 
susținerea măsurilor adoptate de statele membre, mai ales în situația în care mai multe 
state membre sunt afectate de același dezastru; recomandă, prin urmare, utilizarea 
valoroasei experiențe dobândite în acest domeniu prin proiectele realizate în trecut în 
temeiul inițiativei comunitare INTERREG;

14. consideră că exploatarea suplimentară a posibilităților oferite în contextul obiectivului 
teritorial european este deosebit de importantă; consideră, în acest sens, că Gruparea 
europeană de cooperare teritorială (GECT) poate constitui un instrument important pentru 
continuarea consolidării cooperării transnaționale, transfrontaliere și interregionale, chiar 
și cu țări care nu sunt state membre ale UE; consideră că dezvoltarea cooperării 
interregionale dincolo de frontierele naționale este o dovadă a contribuției extrem de 
importante pe care o aduc regiunile cu privire la acordarea unei asistențe rapide în scopul 
de a asigura protecția civilă; consideră că această cooperare fructuoasă include, de 
asemenea, obiectivul comun de a stabili o hartă a riscurilor și de a evalua amenințările 
potențiale și că exact în acest domeniu UE poate avea o contribuție valoroasă și vizibilă în 
sensul unei cooperări mai eficace și mai eficiente, în special prin îmbunătățirea 
coordonării;  

15. observă că regiunile europene situate la frontierele UE pot fi afectate de dezastre ce au loc 
în regiuni din țări terțe, caz în care intervenția este și mai dificilă; propune să se dezvolte 
măsuri specifice de susținere a acestor regiuni și să se acorde o atenție deosebită 
dezastrelor provocate de om sau de accidente industriale, pentru acestea fiind nevoie de 
strategii diferite;   

16. subliniază că în Anul european al voluntariatului sprijinirea țărilor care încearcă să 
promoveze astfel de activități și de organizații ar fi simbolică și utilă;

17. solicită elaborarea unei strategii de comunicare cuprinzătoare, care să implice toate 
instituțiile și statele membre ale UE și care să promoveze rolul acestora în cadrul 
prevenirii și gestionării dezastrelor, pentru a crește vizibilitatea la nivel global a măsurilor 
europene.
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