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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezenta propunere de decizie privind mecanismul Uniunii de protecție civilă este un 
document de înaltă calitate care trece în revistă cerințele în materie de prevenire și de răspuns 
ale Uniunii Europene în domeniu. Raportorul pentru aviz salută intenția Comisiei de a 
combina mecanismul de protecție civilă cu instrumentul financiar într-un singur document, 
incluzând punerea sa în aplicare, care a fost depus sub formă de propunere de decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului. El salută în special o serie de modificări propuse 
care introduc norme și proceduri de simplificare pentru activarea mecanismului, astfel sporind 
eficacitatea, eficiența și coerența răspunsului UE în caz de dezastre.

În opinia Comisiei pentru dezvoltare regională, amendamentele se axează în primul rând pe 
necesitatea unei implicări mai îndeaproape a regiunilor, a orașelor și a comunităților locale, 
deoarece aceste autorități independente joacă un rol-cheie atât în prevenirea situațiilor de 
urgență, cât și în răspunsul în situații de urgență și nu pot fi neglijate. De asemenea, se acordă 
atenție necesităților specifice ale regiunilor de frontieră, unde există mai ales în etapa de 
răspuns un potențial ridicat de implementare a unui răspuns comun sporit în situații de 
urgență. În ceea ce privește fondurile UE, se solicită, de asemenea, o corelare mai eficace a 
mecanismului de protecție civilă și a Fondului de solidaritate, acolo unde se percepe în 
prezent o lipsă de flexibilitate în aplicarea lor. 

De asemenea, raportorul recomandă revizuirea articolului 11, în care Comisia propune 
instituirea „Capacității europene de răspuns în situații de urgență”, și a articolului 12 care 
decurge din articolul anterior, deoarece, printre alte motive, termenul respectiv nu este definit 
nicăieri în propunere. Raportorul observă o diferență fundamentală între utilizarea sistemului 
de module sau a capacităților europene rezervate de statele membre pentru răspunsul în 
situații de urgență numai în cazul în care statele membre pot sau trebuie să trimită resurse 
naționale către zona afectată. În Tratatul de la Lisabona se stipulează în mod clar că Uniunea 
are competența de a acționa numai în cazul în care susține, coordonează sau completează 
acțiunile statelor membre, totuși o astfel de acțiune este recomandată la articolul 11 
alineatul (6). Acest fapt atrage, de asemenea, o serie de aspecte de securitate și financiare, 
inclusiv necesitatea de a explica modul și măsura în care aceste „capacități europene” vor fi 
sprijinite financiar de Uniune. Din acest motiv, pare mai adecvat să se păstreze sistemul de 
module actual care permite statelor membre să decidă în mod voluntar când și unde să 
contribuie la răspunsul în situații de urgență majoră din afara teritoriilor lor și când Comisia 
susține cooperarea dintre statele membre sau o coordonează prin intermediul Centrului de 
monitorizare și informare, care funcționează foarte bine.

Un alt aspect special este problema transmiterii de planuri naționale pentru situații de criză, în 
cazul cărora raportorul este îngrijorat de creșterea excesivă a birocrației și de riscul procesării 
nesigure a datelor de securitate sensibilă. Din acest motiv, el propune ca statele membre, în 
loc să comunice planurile lor pentru situații de criză sau orice alt fel de planuri care fac 
obiectul clasificării de securitate, să comunice Comisiei o listă cu riscurile naționale și 
sistemul de măsuri pentru prevenirea și răspunsul la acestea.

AMENDAMENTELE
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Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Protecția care urmează a fi asigurată prin 
mecanismul de protecție civilă la nivelul 
Uniunii trebuie să acopere în primul rând 
persoanele, dar și mediul și bunurile 
materiale, inclusiv patrimoniul cultural, 
împotriva tuturor dezastrelor naturale și 
provocate de om, inclusiv a actelor de 
terorism și a accidentelor tehnologice, 
radiologice și de mediu, a poluării marine 
și a situațiilor de urgență acută în domeniul 
sănătății, care survin pe teritoriul sau în 
afara Uniunii. Asistența în materie de 
protecție civilă și în alte situații de urgență 
poate fi solicitată în toate aceste cazuri de 
dezastre pentru a suplimenta capacitățile de 
răspuns ale țării afectate.

Protecția care urmează a fi asigurată prin 
mecanismul de protecție civilă la nivelul 
Uniunii ar trebui să acopere în primul rând 
persoanele, dar și mediul și bunurile 
materiale, inclusiv patrimoniul cultural, 
împotriva tuturor dezastrelor naturale și 
provocate de om, inclusiv a actelor de 
terorism și a accidentelor tehnologice, 
radiologice și de mediu, a poluării marine 
și a situațiilor de urgență acută în domeniul 
sănătății, care survin pe teritoriul sau în 
afara Uniunii. Asistența în materie de 
protecție civilă și în alte situații de urgență 
poate fi solicitată în toate aceste cazuri de 
dezastre pentru a suplimenta capacitățile de 
răspuns ale țării afectate și ale autorităților 
sale publice competente, inclusiv ale 
autorităților regionale și locale, care sunt 
cele mai apropriate de tratarea 
problemelor.

Or. cs

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

Mecanismul ar trebui 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 
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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 
urmare, mecanismul trebuie să includă un 
cadru general pentru comunicarea și 
punerea în aplicare a acestora.

în caz de dezastre prin prevenirea sau 
reducerea efectelor acestora și prin 
promovarea unei culturi a prevenirii. Este 
esențial, pentru asigurarea unei abordări 
integrate a gestionării dezastrelor, prin 
corelarea acțiunilor de prevenire a 
riscurilor, de pregătire și răspuns, să se 
întocmească liste cu riscuri și să se 
propună măsuri pentru abordarea lor. 
Prin urmare, mecanismul ar trebui să 
includă un cadru general pentru 
comunicarea și punerea în aplicare a 
acestora.

Or. cs

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alte măsuri pregătitoare constau în punerea 
în comun a informațiilor privind resursele 
medicale necesare și încurajarea utilizării 
de noi tehnologii. În conformitate cu
articolul 346 din tratat, niciun stat membru 
nu poate fi obligat să furnizeze informații a 
căror divulgare o consideră contrară 
intereselor sale fundamentale de securitate.

Alte măsuri pregătitoare constau în punerea 
în comun a informațiilor privind resursele 
medicale necesare și încurajarea utilizării 
de noi tehnologii. În conformitate cu 
articolul 346 alineatul (1) litera (a) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
niciun stat membru nu poate fi obligat să 
furnizeze informații a căror divulgare o 
consideră contrară intereselor sale 
fundamentale de securitate.

Or. cs

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

La nivelul Uniunii se urmărește La nivelul Uniunii se urmărește 
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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.

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 ar trebui să fie 
organizate la nivelul statelor membre și se 
află sub conducerea și sub comanda 
acestora. În acest sens, trebuie acordată o 
atenție deosebită capacităților de protecție 
civilă din zonele de frontieră ale statelor 
membre.

Or. cs

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul trebuie să permită 
mobilizarea și să faciliteze coordonarea 
intervențiilor pentru furnizarea de 
asistență. Cooperarea consolidată trebuie
să aibă la bază o structură organizată la 
nivelul Uniunii care cuprinde un Centru 
de răspuns pentru situații de urgență, o 
Capacitate europeană 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, experți 
special instruiți, un sistem comun de 
comunicare și informare în situații de 
urgență gestionat de Comisie și punctele 
de contact din statele membre. Aceasta ar 
trebui să asigure un cadru pentru 
colectarea informațiilor validate privind 
situațiile de urgență, pentru difuzarea 
acestor informații către statele membre, 
precum și pentru schimburile de
experiență în urma acestor intervenții.

eliminat
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Or. cs

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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,
identificarea riscurilor și definirea 
măsurilor necesare pentru abordarea lor.
Ar putea fi utilizată și înregistrarea 
riscurilor pentru a se stabili dacă există 
lacune în cadrul capacităților de răspuns în 
situații de urgență disponibile în statele 
membre. 

Or. cs

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesară îmbunătățirea disponibilității 
mijloacelor de transport pentru a sprijini 
dezvoltarea unei capacități de răspuns rapid 

Este necesară îmbunătățirea disponibilității 
mijloacelor de transport și a infrastructurii 
de transport adecvate pentru a sprijini 
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la nivelul Uniunii. Uniunea trebuie să 
sprijine și să completeze eforturile statelor 
membre facilitând punerea în comun a 
resurselor de transport ale statelor membre
și contribuind, în cazul în care este 
necesar, la finanțarea de mijloace de 
transport suplimentare, cu condiția 
îndeplinirii anumitor criterii.

dezvoltarea unei capacități de răspuns rapid 
la nivelul Uniunii. Uniunea ar trebui să 
sprijine și să completeze eforturile statelor 
membre facilitând punerea în comun a 
resurselor de transport ale statelor membre.

Or. cs

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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 ar trebui să urmeze 
modalitățile și procedurile stabilite de 
Consiliu sau de organismele competente 
ale acestuia în vederea punerii la dispoziția 
mecanismului a capacităților militare 
relevante pentru protecția populației civile.

Or. cs

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesar, de asemenea, să se aibă în 
vedere necesitatea de a asigura o asistență 
rapidă și flexibilă în caz de dezastre care 
depășesc capacitatea de răspuns a statului 
membru afectat sau a autorităților de la 
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nivelul administrației sale regionale și 
locale. În acest sens, ar trebui acordată 
atenție posibilității de a extrage resurse 
financiare din Fondul de solidaritate, a 
cărui asistență vizează statele membre și 
statele aderente care sunt afectate de un 
dezastru natural major și a cărui 
implementare ar trebui corelată mai 
eficace cu operarea mecanismului de 
protecție civilă. 

Or. cs

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentei decizii nu poate fi 
îndeplinit în suficientă măsură de către 
statele membre și, având în vedere 
amploarea sau efectele măsurilor propuse 
și luând în considerare beneficiile care 
rezultă din operarea mecanismului din 
punct de vedere al reducerii pierderilor de 
vieți omenești și a daunelor materiale, 
poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii. În cazul în care o situație de 
urgență majoră depășește capacitățile de 
răspuns ale statului membru afectat, statul 
respectiv trebuie să aibă posibilitatea de a 
recurge la mecanism pentru a suplimenta 
resursele proprii în materie de protecție 
civilă și de alte tipuri, pentru răspuns în 
situații de urgență. Prin urmare, Uniunea 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității instituit prin 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității definit la articolul 
menționat anterior, prezenta decizie nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
îndeplinirea obiectivului în cauză.

Principul de bază al protecției civile ar 
trebui să fie rezolvarea problemelor la cel
mai mic nivel posibil. În cazul unor 
operațiuni de amploare, obiectivul 
prezentei decizii nu poate fi totuși 
îndeplinit în suficientă măsură de către 
statele membre și, având în vedere 
amploarea sau efectele măsurilor propuse 
și luând în considerare beneficiile care 
rezultă din operarea mecanismului din 
punct de vedere al reducerii pierderilor de 
vieți omenești și a daunelor materiale, 
poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii. În cazul în care o situație de 
urgență majoră depășește capacitățile de 
răspuns ale statului membru afectat, statul 
respectiv ar trebui să aibă posibilitatea de a 
recurge la mecanism pentru a suplimenta 
resursele proprii în materie de protecție 
civilă și de alte tipuri, pentru răspuns în 
situații de urgență. Prin urmare, Uniunea 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității instituit prin 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității definit la articolul 
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menționat anterior, prezenta decizie nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
îndeplinirea obiectivului în cauză.

Or. cs

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Protecția care urmează a fi asigurată 
prin mecanism acoperă în primul rând 
persoanele, dar și mediul și bunurile 
materiale, inclusiv patrimoniul cultural, 
împotriva tuturor dezastrelor naturale și 
provocate de om, inclusiv a actelor de 
terorism, a accidentelor tehnologice, 
radiologice și de mediu, a poluării marine 
și a situațiilor de urgență acută în domeniul 
sănătății, care survin pe teritoriul sau în 
afara Uniunii.

(2) Protecția care urmează a fi asigurată 
prin mecanism acoperă în primul rând 
persoanele, dar și mediul și bunurile 
materiale, inclusiv patrimoniul cultural, 
împotriva tuturor dezastrelor naturale și 
provocate de om, inclusiv a consecințelor 
actelor de terorism, a accidentelor 
tehnologice, radiologice și de mediu, a 
poluării marine și a situațiilor de urgență 
acută în domeniul sănătății, care survin pe 
teritoriul sau în afara Uniunii.

Or. cs

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta decizie nu se aplică în cazul 
acțiunilor întreprinse în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1717/2006, al 
Regulamentului (CE) nr. 1257/96, al 
Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 [și al
legislației în vigoare la nivelul Uniunii cu 
privire la programele de acțiune în domenii 
precum sănătatea, afacerile interne și 
justiția].

(7) Prezenta decizie nu se aplică în cazul 
acțiunilor întreprinse în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1717/2006, al 
Regulamentului (CE) nr. 1257/96, al 
Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 [și al 
legislației în vigoare la nivelul Uniunii cu 
privire la programele de acțiune în domenii 
precum sănătatea, afacerile interne și 
justiția] și al altor legislații diferite, în 
vigoare la nivelul Uniunii .
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Or. cs

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) „plan de gestionare a riscurilor” 
înseamnă un instrument de planificare 
elaborat de un stat membru pentru 
anticiparea riscurilor, estimarea impactului 
acestora și dezvoltarea, selecționarea și 
punerea în aplicare a unor măsuri de 
diminuare a riscurilor și a impactului pe 
care îl exercită și de adaptare la acestea, 
într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor, precum și pentru 
instituirea cadrului de integrare într-un
plan global comun a instrumentelor de 
gestionare a riscurilor specifice unor 
sectoare diferite sau a unui anumit risc;

(9) „listă cu riscuri și măsuri de răspuns” 
înseamnă un instrument de planificare 
elaborat de un stat membru pentru 
anticiparea riscurilor, estimarea impactului 
acestora și dezvoltarea, selecționarea și 
punerea în aplicare a unor măsuri de 
diminuare a riscurilor și a impactului pe 
care îl exercită și de adaptare la acestea, 
într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor, precum și pentru 
instituirea cadrului de integrare într-o listă 
cu riscuri și în măsuri de răspuns globale
comune a instrumentelor de gestionare a 
riscurilor specifice unor sectoare diferite 
sau a unui anumit risc;

Or. cs

Amendamentul 14

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) sprijină elaborarea și punerea în 
aplicare a listelor cu riscuri și a măsurilor 
de răspuns ale statelor membre, inclusiv a 
orientărilor privind conținutul acestora; 
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Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planuri de gestionare a riscurilor Liste cu riscuri și măsuri de răspuns

Or. cs

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea asigurării unei cooperări 
eficiente în temeiul mecanismului, statele 
membre transmit Comisiei planurile 
proprii de gestionare a riscurilor.

(1) În vederea asigurării unei cooperări 
eficiente în temeiul mecanismului, statele 
membre transmit Comisiei o listă cu 
riscurile naționale și măsurile de răspuns 
la acestea.

Or. cs

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să țină seama de evaluările la 
nivel național ale riscurilor și de alte 
evaluări relevante ale riscurilor și vor fi
coerente cu alte planuri relevante în 
vigoare în statul membru în cauză.

eliminat
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Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre trebuie să asigure până 
cel târziu la sfârșitul anului 2016 pregătirea 
planurilor proprii de gestionare a 
riscurilor și comunicarea acestora către 
Comisie în cea mai recentă variantă 
actualizată.

(3) Statele membre trebuie să asigure până 
cel târziu la sfârșitul anului 2016 pregătirea 
listelor proprii cu riscuri și comunicarea 
acestora către Comisie în cea mai recentă 
variantă actualizată.

Or. cs

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Comisia, acționând în cooperare cu 
statele membre, elaborează scenarii de 
referință pentru dezastrele de pe teritoriul 
și din afara Uniunii, luând în considerare 
planurile de gestionare a riscurilor
menționate la articolul 6;

(a) Comisia, acționând în cooperare cu 
statele membre, elaborează scenarii de 
referință pentru dezastrele de pe teritoriul 
Uniunii, luând în considerare listele cu 
riscuri și măsurile de răspuns menționate 
la articolul 6;

Or. cs

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capacitatea europeană de răspuns în eliminat
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situații de urgență
(1) Se instituie Capacitatea europeană de 
răspuns în situații de urgență sub forma 
unui ansamblu de capacități de răspuns 
alocate în prealabil, puse în comun pe 
bază voluntară de către statele membre.
(2) Pe baza scenariilor de referință, 
Comisia, acționând în cooperare cu 
statele membre, definește natura și 
numărul capacităților necesare în cadrul 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență (denumite în continuare 
„obiective în materie de capacitate”).
(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.
(4) Comisia instituie și gestionează un 
proces de certificare și înregistrare a 
capacităților pe care statele membre le 
pun la dispoziția Capacității europene de 
răspuns în situații de urgență.
(5) Statele membre, acționând voluntar, 
identifică și înregistrează capacitățile 
dedicate Capacității europene de răspuns 
în situații de urgență. Înregistrarea 
modulelor multinaționale furnizate de 
două sau mai multe state membre se 
realizează în comun, de către toate statele 
membre implicate.
(6) Capacitățile înregistrate în cadrul 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență sunt puse la dispoziție pentru 
operațiuni de răspuns în situații de 
urgență în temeiul mecanismului, la 
solicitarea Comisiei, prin CRSU. Statele 
membre informează Comisia cât mai 
curând posibil cu privire la orice motive 
imperioase care le împiedică să pună la 
dispoziție capacitățile respective într-o 
anumită situație de urgență.
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(7) În cazul desfășurării capacităților, 
acestea rămân sub comanda și sub 
conducerea statelor membre. 
Coordonarea între diversele capacități se 
asigură de către Comisie prin CRSU. 
Capacitățile rămân disponibile pentru 
utilizarea în scopuri naționale de către 
statele membre atunci când nu sunt 
desfășurate în operațiunile din cadrul 
mecanismului.
(8) Statele membre și Comisia asigură o 
vizibilitate corespunzătoare a 
intervențiilor din partea Capacității 
europene de răspuns în situații de 
urgență.

Or. cs

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea lacunelor în materie de 
capacitate

eliminat

(1) Comisia monitorizează progresele 
înregistrate în vederea îndeplinirii 
obiectivelor în materie de capacitate și, 
acționând în cooperare cu statele 
membre, identifică lacunele Capacității 
europene de răspuns în situații de 
urgență.
(2) Comisia sprijină statele membre în 
vederea abordării lacunelor în materie de 
capacitate și a eliminării acestora în 
modul cel mai adecvat și mai eficient din 
punct de vedere al costurilor, inclusiv prin 
următoarele metode:
(a) sprijinirea statelor membre interesate 
în sensul dezvoltării de capacități de 
răspuns care nu sunt disponibile sau nu 
sunt disponibile în cantități suficiente în 
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cadrul Capacității europene de răspuns în 
situații de urgență sau
(b) dezvoltarea de capacități de răspuns la 
nivelul Uniunii, în cazurile în care acest 
lucru este mai eficient din punct de vedere 
al costurilor, care pot servi drept bază 
comună de protecție împotriva riscurilor 
partajate.
(3) Capacitățile dezvoltate în conformitate 
cu prezentul articol sunt controlate și 
gestionate de către statele membre 
interesate. Comisia elaborează modele 
pentru acordurile între Comisie și statele 
membre implicate. Statele membre care 
gestionează capacitățile dețin 
responsabilitatea înregistrării acestora în 
conformitate cu procedurile naționale.
(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.
(5) Statele membre și Comisia asigură o 
vizibilitate corespunzătoare a capacităților 
dezvoltate în conformitate cu prezentul 
articol.
(6) Comisia informează Parlamentul 
European și Consiliul la fiecare doi ani 
cu privire la progresele înregistrate în 
îndeplinirea obiectivelor în materie de 
capacitate și la lacunele care persistă în 
cadrul Capacității europene de răspuns în 
situații de urgență.
(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 
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mecanismului:
(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;
(b) modalități de dezvoltare a 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);
(d) modalități de punere la dispoziția 
tuturor statelor membre a capacităților 
menționate la literele (a) și (b) prin 
intermediul mecanismului.
(8) Normele de aplicare menționate se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 31 
alineatul (2).

Or. cs

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 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 
455 000 000 EUR, în prețuri curente.

Or. cs
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Amendamentul 23

Propunere de decizie
Articolul 21 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elaborarea de planuri de gestionare a 
riscurilor și a unei analize generale a 
riscurilor la nivelul Uniunii;

eliminat

Or. cs


