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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

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2019)0125),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 196 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie (C8-0114/2019),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 iunie 20191,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

– având în vedere rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la urgența climatică și de 
mediu2,

– având în vedere Cadrul de acțiune de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre 
2015-2030,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare,

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A9-0080/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 Texte adoptate, P9_TA(2019)0078.
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parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Întrucât schimbările climatice 
conduc la o creștere a frecvenței, 
intensității și complexității dezastrelor 
naturale la nivel mondial, iar țările în 
curs de dezvoltare, în special țările cel mai 
puțin dezvoltate și statele insulare mici în 
curs de dezvoltare, sunt deosebit de 
vulnerabile din cauza, pe de o parte, a 
capacității lor limitate de a se adapta la 
consecințele schimbărilor climatice și de a 
le atenua, precum și de a reacționa la 
dezastrele naturale cauzate de schimbările 
climatice și, pe de altă parte, a expunerii 
lor geografice la inundații, secete și 
incendii forestiere.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Propunerea Comisiei de decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE 
vizează consolidarea capacității colective 
de pregătire și răspuns la dezastre prin 
sporirea posibilităților oferite de Rezerva 
europeană de protecție civilă. Acest lucru 
presupune constituirea unei rezerve de 
capacități de protecție civilă care să fie 
utilizată în cadrul operațiunilor Uniunii 
(„rescEU”) și consolidarea măsurilor 
aplicabile în domeniul prevenirii.

(2) Propunerea Comisiei de decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE 
vizează consolidarea capacității colective 
de pregătire și răspuns adecvat și prompt la 
dezastre prin sporirea posibilităților oferite 
de Rezerva europeană de protecție civilă. 
Acest lucru presupune constituirea unei 
rezerve de capacități de protecție civilă 
care să fie utilizată în cadrul operațiunilor 
Uniunii („rescEU”) și consolidarea 
măsurilor aplicabile în domeniul prevenirii, 
al pregătirii și răspunsului în caz de 
dezastre naturale sau provocate de om și 
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al crizelor umanitare.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În fiecare an, Europa este răvășită 
de incendii forestiere care distrug mii de 
hectare de păduri, dar și vieți. În 2017, 
mecanismul de protecție civilă al Uniunii 
a fost activat de 18 ori, ca răspuns la 
urgențele legate de incendiile forestiere 
din Europa. Portugalia, Italia, 
Muntenegru, Franța și Albania au primit 
asistență pentru combaterea incendiilor 
forestiere prin intermediul mecanismului. 
Acesta a fost activat și în urma unei 
solicitări din partea guvernului chilian. 
Uniunea a fost în măsură să ajute Chile 
să combată unul dintre cele mai grave 
incendii forestiere din istoria sa, prin 
sprijinul acordat de Portugalia, Spania și 
Franța, împreună cu o echipă de protecție 
civilă a Uniunii, alcătuită din nouă 
experți. În 2019, mecanismul de protecție 
civilă al Uniunii a fost activat de cinci ori 
pentru a combate incendii forestiere în 
Europa. Două cereri au provenit din 
Suedia și câte una respectiv din 
Portugalia, Grecia și Letonia. În total, 
răspunsul UE a inclus cinci avioane, șase 
elicoptere, peste 400 de pompieri și 
membri ai echipajului și 69 de vehicule.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Mecanismul de protecție civilă al 
Uniunii și statele membre ar trebui să 
utilizeze infrastructurile Uniunii, cum ar 
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fi Galileo. Galileo este prima 
infrastructură globală de navigație și de 
poziționare prin satelit concepută special 
în scopuri civile pentru Europa și 
întreaga lume și poate fi utilizată și în alte 
domenii, precum gestionarea situațiilor de 
urgență, inclusiv activitățile de avertizare 
timpurie. Printre serviciile relevante 
furnizate de Galileo se va număra un 
serviciu pentru situații de urgență, care va 
transmite, prin emiterea de semnale, 
avertizări privind dezastrele naturale sau 
alte situații de urgență în anumite zone. 
Statele membre ar trebui să fie încurajate 
să utilizeze serviciul respectiv, acesta 
putând contribui la o mai bună protecție a 
cetățenilor lor. În cazul în care decid să îl 
utilizeze, pentru a valida sistemul, ar 
trebui să identifice și să comunice 
Comisiei care sunt autoritățile naționale 
autorizate să utilizeze serviciul respectiv 
pentru situații de urgență.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Incendiile forestiere nu numai că 
amenință viețile, mijloacele de subzistență 
și biodiversitatea sau le pun capăt, dar 
generează, de asemenea, cantități mari de 
emisii de carbon și reduc capacitatea 
planetei de absorbție a carbonului, 
agravând astfel și mai mult schimbările 
climatice. Situațiile în care pădurea 
virgină este distrusă de incendii, așa cum 
s-a întâmplat recent în anumite regiuni 
ecuatoriale, sunt deosebit de 
îngrijorătoare. Creșterea numărului de 
dezastre naturale cauzate de schimbările 
climatice, inclusiv de incendii forestiere, 
necesită o consolidare a operațiunilor din 
afara Uniunii desfășurate în cadrul 
mecanismului de protecție civilă al 
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Uniunii.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Trebuie intensificate eforturile de 
prevenire și de pregătire ale statelor 
participante, inclusiv stimulând 
îmbunătățirea cercetării în materie de 
prevenire a dezastrelor și de pregătire 
pentru acestea, precum și îmbunătățirea 
calității și a accesibilității informațiilor 
disponibile cu privire la dezastre.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Siguranța resurselor de apă este 
esențială pentru reziliența la schimbările 
climatice. Statele membre ar trebui să 
cartografieze resursele de apă existente 
pentru a facilita adaptarea acestora la 
schimbările climatice și pentru a crește 
reziliența populației lor la amenințările 
legate de schimbările climatice, cum ar fi 
secetele, incendiile sau inundațiile.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Uniunea și statele sale membre ar 
trebui să poată oferi asistență oriunde este 
nevoie pentru a proteja vieți omenești și 
resurse naturale. Prin urmare, pentru a 
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ajuta statele membre să furnizeze această 
asistență, Rezerva europeană de protecție 
civilă ar trebui să fie consolidată în 
continuare, prin cofinanțarea costurilor 
operaționale ale capacităților angajate în 
temeiul acelorași norme de mobilizare 
atât în interiorul, cât și în afara Uniunii.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Stabilirea, desfășurarea și 
exploatarea capacităților rescEU necesită 
credite adecvate.

(4) Stabilirea, desfășurarea și 
exploatarea capacităților rescEU necesită 
credite adecvate. Având în vedere articolul 
349 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene și ținând seama de 
limitările teritoriale ale regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii, ar trebui să se 
acorde o atenție specială cuantumului 
angajamentelor financiare rescEU 
alocate acestor regiuni pentru a le ajuta 
să achiziționeze echipamente.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Crearea unei rezerve specifice de 
capacități de răspuns implică reunirea 
unor echipe de urgență, experți și 
echipamente pe care statele membre le 
păstrează întotdeauna în stand-by pentru 
misiunile Uniunii de protecție civilă. 
Aceste echipe trebuie să îndeplinească 
criterii stricte în materie de calitate și de 
fiabilitate, care să facă posibilă 
interoperabilitatea. 

Amendamentul 11
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Propunere de decizie
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Ar trebui să i se permită Uniunii 
să își consolideze capacitatea de a 
gestiona amenințările generate de 
creșterea frecvenței evenimentelor 
meteorologice extreme preconizate de 
Agenția Europeană de Mediu (AEM) în 
raportul său: „Starea mediului în Europa 
– situația actuală și perspectiva 2020” 
(SOER 2020). Este esențial ca resursele 
financiare să fie utilizate în mod optim și 
transparent.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pachetul financiar prevăzut la 
articolul 19 din Decizia nr. 1313/2013/UE 
trebuie actualizat și înlocuit cu noile cifre 
prevăzute în propunerea Comisiei privind 
cadrul financiar multianual 2021-202711.

(6) Pentru a se putea continua 
finanțarea Mecanismului de protecție 
civilă al Uniunii pentru perioada inclusă 
în următorul cadru financiar multianual, 
pachetul financiar prevăzut la articolul 19 
din Decizia nr. 1313/2013/UE ar trebui 
actualizat și înlocuit cu noile cifre 
prevăzute în propunerea Comisiei privind 
cadrul financiar multianual 2021-202711.

_________________ _________________
11 COM(2018) 321 final. 11 COM(2018) 321 final.

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a spori flexibilitatea, 
precum și pentru a obține o execuție 
bugetară optimă, prezenta decizie ar 
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trebui să prevadă gestionarea indirectă ca 
metodă de execuție a bugetului atunci 
când natura și conținutul acțiunii vizate 
justifică acest lucru.

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Uniunea ar trebui să fie în măsură 
să ofere sprijin statelor membre, 
cofinanțând dezvoltarea capacităților 
rescEU, inclusiv prin închirierea, 
leasingul ori achiziționarea acestora. 
Aceasta ar spori considerabil eficacitatea 
mecanismului de protecție civilă al 
Uniunii, prin asigurarea disponibilității 
capacităților în cazurile în care un 
răspuns eficace la dezastre nu ar fi 
garantat altfel, în special în cazul 
dezastrelor cu impact larg, care afectează 
un număr mare de state membre. 
Achizițiile publice comune de capacități 
ar trebui să facă posibilă obținerea unor 
economii de scară și o mai bună 
coordonare a răspunsului la dezastre. 
Atunci când organizează și desfășoară o 
procedură de achiziții publice comună în 
beneficiul statelor membre, Comisia nu 
dobândește ea însăși proprietatea legală 
asupra capacităților care fac obiectul 
procedurii respective.

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Anexa I la Decizia nr. 
1313/2013/UE nu este suficient de 
flexibilă pentru a permite Uniunii să 
ajusteze în mod corespunzător investițiile 

eliminat
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în acțiuni de prevenire, pregătire și 
răspuns. Nivelurile investiților care 
urmează să fie alocate diferitelor etape ale 
ciclului de gestionare a riscurilor de 
dezastre trebuie stabilite în prealabil. Din 
această cauză, Uniunea nu poate 
reacționa la caracterul imprevizibil al 
gestionării dezastrelor.

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Pentru a asigura capacități 
rescEU funcționale, au fost puse la 
dispoziție credite financiare suplimentare 
în scopul finanțării acțiunilor din cadrul 
mecanismului de protecție civilă al 
Uniunii. Este important să se ofere 
Uniunii flexibilitatea necesară pentru a 
putea reacționa în mod eficace la 
caracterul imprevizibil al dezastrelor, 
menținând în același timp o anumită 
previzibilitate în ceea ce privește 
realizarea obiectivelor stabilite în prezenta 
decizie. Este important să se atingă 
echilibrul necesar în realizarea acestor 
obiective. Pentru a actualiza procentele 
stabilite în anexa I, în conformitate cu 
prioritățile mecanismului reformat de 
protecție civilă al Uniunii, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
TFUE.

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Ar trebui să se aloce fonduri 
semnificative pentru acțiunile de 
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prevenire și pregătire, pentru a garanta 
investiții continue, eforturi sporite și o 
viabilitate pe termen lung în etapele 
respective ale ciclului de gestionare a 
dezastrelor.

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Mecanismul de protecție civilă al 
Uniunii face parte din efortul de 
promovare a solidarității între statele 
membre. Atunci când se produc dezastre 
imprevizibile legate de schimbările 
climatice, mecanismul prevede 
administrarea mijloacelor de abordare a 
provocărilor și a nevoilor operaționale. 
Noua rezervă specifică de capacități de 
răspuns și bazele sale operaționale vor 
trebui, prin urmare, să fie descentralizate 
în diversele state membre, în funcție de 
nevoile și de dezastrele la care sunt cel 
mai expuse aceste state membre. Cu alte 
cuvinte, statele membre care sunt cele mai 
afectate de schimbările climatice și, prin 
urmare, de creșterea frecvenței și a 
intensității dezastrelor ar trebui avute în 
vedere în mod prioritar atunci când se iau 
decizii cu privire la locul în care trebuie 
plasate aceste rezerve, asigurându-se, 
astfel, o reacție mai eficace și mai rapidă.

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Uniunea, în calitatea sa de 
membru al Comitetului de asistență 
pentru dezvoltare al Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică (CAD 
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OCDE), ar trebui să respecte în 
continuare normele CAD OCDE privind 
asistența oficială pentru dezvoltare, 
inclusiv atunci când desfășoară activități 
de acest tip prin intermediul 
mecanismului de protecție civilă al 
Uniunii;

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Statele membre ar trebui să 
consolideze baza comună de resurse, 
organizate în cadrul Corpului medical 
european, pentru a face față victimelor în 
masă ale incendiilor.

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) La articolul 3 alineatul (1), se 
introduce următoarea literă:
„(da) optimizarea activităților în timpul 
fazelor de atenție, de pre-alarmă, de 
alarmă și de urgență, în conformitate cu 
cele mai bune practici de gestionare a 
riscurilor;”

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 a (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 10 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) La articolul 4 se adaugă următoarea 
literă:
„10a. «personal de primă intervenție» 
înseamnă specialiștii care intră primii 
într-o zonă de dezastru pentru a furniza 
servicii urgente de sprijin în timpul 
operațiunilor de răspuns și de redresare și 
include personalul de gestionare a 
situațiilor de urgență, personalul din 
domeniul siguranței și sănătății publice, 
pompierii și lucrătorii din sectorul 
public;”

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 b (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 9 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1b) La articolul 9, se adaugă 
următorul alineat:
„9a. În momentul în care serviciul 
pentru situații de urgență furnizat de 
Galileo devine disponibil, el poate fi 
utilizat de toate statele membre. 
În cazul în care un stat membru decide să 
utilizeze serviciul pentru situații de 
urgență menționat la primul paragraf, 
acesta identifică și comunică Comisiei 
care este autoritatea națională autorizată 
să utilizeze serviciul respectiv pentru 
situații de urgență.”

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 c (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 9 – alineatul 10 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1c) La articolul 9, se adaugă 
următorul alineat:
„10a. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
personalul de primă intervenție este 
echipat corespunzător și este pregătit să 
răspundă oricărui fel de situație în caz de 
dezastru, astfel cum se menționează la 
articolul 1.”

Justificare

În cazul în care membrii personalului de primă intervenție nu sunt protejați, ei pot deveni 
victime ale dezastrelor și/sau ale atacurilor și își pierd capacitatea de a-i trata în mod 
adecvat pe ceilalți.

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 d (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(-1d) La articolul 12 alineatul (3), 
primul paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

capacitățile rescEU se achiziționează, se 
închiriază ori se dețin în sistem de leasing 
de către statele membre. În acest scop, 
Comisia poate acorda granturi directe 
statelor membre fără o cerere de propuneri. 
În cazul în care Comisia achiziționează 
capacități rescEU în numele statelor 
membre, se aplică procedura de achiziții 
comune. Asistența financiară din partea 
Uniunii se acordă în conformitate cu 
normele financiare ale Uniunii.

„Capacitățile rescEU se achiziționează, se 
închiriază ori se dețin în sistem de leasing 
de către statele membre. În acest scop, 
Comisia poate acorda granturi directe 
statelor membre fără o cerere de propuneri. 
Asistența financiară din partea Uniunii se 
acordă în conformitate cu normele 
financiare ale Uniunii. Având în vedere 
dreptul de decizie al Comisiei privind 
trimiterea pe teren și demobilizarea 
capacităților rescEU în temeiul 
alineatului (6), dispozițiile privind 
procedurile comune de achiziții publice 
prevăzute la articolul 165 din 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al 
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Consiliului* se aplică prin analogie.
_____________
*Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 iulie 2018 privind 
normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) 
nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) 
nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) 
nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) 
nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 
541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).”

Amendamentul 26

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 e (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1e) La articolul 12 alineatul (3), după 
primul paragraf se introduce următorul 
paragraf:
„Atunci când aplică procedura comună 
de achiziții, Comisia nu este obligată să 
achiziționeze, să închirieze sau să dețină 
în sistem de leasing ea însăși capacitățile 
care sunt achiziționate în comun.”

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 f (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

(-1f) La articolul 12 alineatul (3), al 
doilea paragraf se înlocuiește cu 
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următorul text:
capacitățile rescEU sunt găzduite de statele 
membre care le achiziționează, le 
închiriază ori le dețin în sistem de leasing. 
În cazul achizițiilor comune, capacitățile 
rescEU sunt găzduite de statele membre în 
numele cărora sunt achiziționate 
capacitățile rescEU.

„Capacitățile rescEU sunt găzduite de 
statele membre care le achiziționează, le 
închiriază ori le dețin în sistem de leasing. 
Atunci când se aplică procedura 
achizițiilor comune, capacitățile rescEU 
sunt găzduite de statele membre în 
beneficiul cărora sunt achiziționate 
capacitățile rescEU.”

Amendamentul 28

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 g (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 13 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1g) La articolul 13 alineatul (1), se 
adaugă următoarea literă:
„(fa) creează capacități de expertiză 
pentru reacții specifice, care să poată fi 
utilizate în cazul dezastrelor ce afectează 
patrimoniul cultural.”

Justificare

Accent mai mare pe protejarea patrimoniului cultural în timpul dezastrelor. Siturile și 
monumentele din patrimoniul cultural necesită un tratament specializat; în caz contrar, există 
riscul de a face mai mult rău decât bine în cazul unei intervenții de urgență. Rețeaua ar trebui 
să se asigure că specialiștii din domeniul patrimoniului sunt incluși în activitățile de formare 
și de pregătire.

Amendamentul 29

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera a
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat 
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„1. Pachetul financiar destinat punerii în 
aplicare a mecanismului Uniunii pentru 
perioada 2021-2027 este de 1 400 000 
000 EUR, în prețuri curente.”

Amendamentul 30

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se introduce următorul alineat:
„1a. Pachetul financiar pentru 
implementarea mecanismului Uniunii 
pentru perioada 2021‑2027 este de 
1 400 000 000 EUR, în prețuri curente.”

Amendamentul 31

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera ab (nouă)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(ab) la alineatul (3), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

Alocarea financiară menționată la alineatul 
(1) poate acoperi, de asemenea, cheltuielile 
care decurg din activitățile de pregătire, 
monitorizare, control, audit și evaluare 
necesare pentru gestionarea mecanismului 
Uniunii și îndeplinirea obiectivelor 
acestuia.

„Alocarea financiară menționată la 
alineatele (1) și (1a) poate acoperi, de 
asemenea, cheltuielile care decurg din 
activitățile de pregătire, monitorizare, 
control, audit și evaluare necesare pentru 
gestionarea mecanismului Uniunii și 
îndeplinirea obiectivelor acestuia.”;

Amendamentul 32

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 19 – alineatele 4, 5 și 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alineatele (4), (5) și (6) se elimină. eliminat

Amendamentul 33

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 19 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul

(ba) alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:

4. Pachetul financiar menționat la 
alineatul (1) se alocă pe perioada 2014 - 
2020 în conformitate cu procentajele și 
principiile care figurează în anexa I.

„4. Pachetul financiar menționat la 
alineatul (1) se alocă pe perioada 2014-
2020 în conformitate cu procentajele care 
figurează la punctul 1 din anexa I și 
principiile care figurează la punctul 3 din 
anexa respectivă.”;

Amendamentul 34

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera bb (nouă)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 19 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) se introduce următorul alineat:
„4a. Pachetul financiar menționat la 
alineatul (1a) se alocă pe perioada 2021-
2027 în conformitate cu procentajele care 
figurează la punctul 2 din anexa I și 
principiile care figurează la punctul 3 din 
anexa respectivă.”;

Amendamentul 35

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera bc (nouă)
Decizia nr. 1313/2013/UE
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Articolul 19 – alineatul 5

Textul în vigoare Amendamentul

(bc) alineatul (5) se înlocuiește cu 
următorul text:

5. Comisia revizuiește defalcarea 
stabilită în anexa I ținând cont de rezultatul 
evaluării interimare menționate la articolul 
34 alineatul (2) litera (a). Comisia este 
împuternicită să adopte, atunci când e 
necesar având în vedere rezultatele 
evaluării respective, acte delegate în 
conformitate cu articolul 30 pentru a ajusta 
fiecare dintre cifrele din anexă cu peste 8 
și maximum 16 puncte procentuale. 
Aceste acte delegate se adoptă până la 30 
iunie 2017.

„5. Comisia revizuiește defalcarea 
stabilită în anexa I ținând cont de rezultatul 
evaluării menționate la articolul 34 
alineatul (3). Comisia este împuternicită să 
adopte, atunci când este necesar din 
perspectiva evenimentelor neprevăzute 
care afectează execuția bugetului sau 
având în vedere instituirea capacităților 
rescEU, acte delegate în conformitate cu 
articolul 30 în vederea modificării anexei 
I pentru a ajusta fiecare dintre cifrele de la 
punctele 1 și 2 din anexa I cu mai mult de 
10 puncte procentuale.”; 

Amendamentul 36

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera bd (nouă)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 19 – alineatul 6

Textul în vigoare Amendamentul

(bd) alineatul (6) se înlocuiește cu 
următorul text:

6. Dacă este necesar din motive 
imperioase de urgență, în cazul unei 
revizuiri necesare a resurselor bugetare 
disponibile pentru acțiuni de răspuns, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate pentru a ajusta fiecare dintre 
cifrele din anexa I cu peste 8 și maximum 
16 puncte procentuale în limitele alocărilor 
bugetare disponibile și în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 31.

„6. Dacă este necesar din motive 
imperioase de urgență, în cazul unei 
revizuiri necesare a resurselor bugetare 
disponibile pentru acțiuni de răspuns, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 30 cu 
scopul de a modifica anexa I pentru a 
ajusta fiecare dintre cifrele de la punctul 1 
și 2 din anexa I cu peste 10 puncte 
procentuale în limitele alocărilor bugetare 
disponibile și în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 31.”

Amendamentul 37
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Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera a
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 20 a – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia elaborează o strategie de 
comunicare pentru a le prezenta cetățenilor 
rezultatele tangibile ale acțiunilor 
întreprinse în cadrul mecanismului Uniunii.

Comisia elaborează o strategie de 
comunicare pentru a le prezenta cetățenilor 
rezultatele tangibile ale acțiunilor 
întreprinse în cadrul mecanismului Uniunii. 
Comisia elaborează, de asemenea, măsuri 
împreună cu autoritățile locale, ținând 
seama de informațiile colectate pentru a 
îmbunătăți activitățile mecanismului 
Uniunii.

Amendamentul 38

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera a
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 20 a – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia, în parteneriat cu statele 
membre și în coordonare cu autoritățile 
locale, ia măsuri de sensibilizare și de 
prevenire în beneficiul populațiilor locale. 
Aceste activități sunt desfășurate în mod 
regulat, pentru a le permite populațiilor să 
reacționeze imediat în caz de dezastru.

Amendamentul 39

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 23 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2a) La articolul 23, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

2. Valoarea asistenței financiare din 
partea Uniunii pentru capacitățile angajate 

„2. Valoarea asistenței financiare din 
partea Uniunii pentru transportul unor 
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în prealabil în Rezerva europeană de 
protecție civilă nu depășește 75 % din 
costurile de exploatare a capacităților, 
inclusiv transportul acestora, în cazul unui 
dezastru sau al unui dezastru iminent pe 
teritoriul Uniunii sau al unui stat 
participant.

capacități neangajate în prealabil în 
Rezerva europeană de protecție civilă și 
trimise pe teren în cazul unui dezastru sau 
al unui dezastru iminent pe teritoriul 
Uniunii sau al unui stat participant sau în 
afara acestora, inclusiv țările și teritoriile 
de peste mări (TTPM), nu depășește 75 % 
din totalul costurilor eligibile.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Amendamentul 40

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 b (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) La articolul 23, alineatul (3) se 
elimină.

Justificare

Amendamentul 5 este necesar pentru a evita orice incoerență rezultată din eventuala 
adoptare a amendamentului 4 privind valoarea asistenței financiare pentru capacitățile 
angajate în prealabil în Rezerva europeană de protecție civilă, în cazul unui dezastru în afara 
Uniunii.

Amendamentul 41

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 c (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 25 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(2c) La articolul 25, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

1. Comisia pune în aplicare asistența 
financiară din partea Uniunii în 
conformitate cu Regulamentul (UE, 

„1. Comisia pune în aplicare sprijinul 
financiar din partea Uniunii prin gestiune 
directă, în conformitate cu Regulamentul 
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Euratom) nr. 966/2012. financiar (UE, Euratom) 2018/1046, sau 
prin gestiune indirectă cu organismele 
menționate la articolul 62 alineatul (1) 
litera (c) din regulamentul respectiv. La 
alegerea modului de punere în aplicare a 
sprijinului financiar, se acordă prioritate 
gestiunii directe. În cazul în care acest 
lucru este justificat de natura și 
conținutul acțiunii respective, Comisia 
poate utiliza gestiunea indirectă. Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 30 pentru a 
stabili acțiunile desfășurate în cadrul 
mecanismului Uniunii care pot fi puse în 
aplicare prin gestiune indirectă.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Amendamentul 42

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 – litera a
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alineatul (2) se elimină; eliminat

Amendamentul 43

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 – litera aa (nouă)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 30 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(aa) alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 19 
alineatele (5) și (6) se conferă Comisiei 
până la 31 decembrie 2020.

„2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 19 
alineatele (5) și (6) se conferă Comisiei 
până la 31 decembrie 2027.”
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Amendamentul 44

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 – litera b
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 21 alineatul (3) 
poate fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua 
următoare publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în textul deciziei. Decizia nu 
aduce atingere actelor delegate care sunt 
deja în vigoare.

4. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 19 alineatele (5) și 
(6), la articolul 21 alineatul (3) și la 
articolul 25 alineatul (1) poate fi revocată 
oricând de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Decizia intră în vigoare 
în ziua următoare publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în textul deciziei. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

Amendamentul 45

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 – litera c
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 30 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 21 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 termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 19 alineatele (5) și (6), al 
articolului 21 alineatul (3) sau al 
articolului 25 alineatul (1) 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 termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
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Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul 46

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Anexa I se elimină. eliminat

Amendamentul 47

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 a (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Anexa I

Textul în vigoare Amendamentul

(4a) Anexa I se înlocuiește cu 
următorul text:

Anexa I „Anexa I 

Procentaje și principii de alocare a 
pachetului financiar pentru punerea în 
aplicare a mecanismului Uniunii 
menționat la articolul 19 alineatul (1) și 
(1a)

Procentaje pentru alocarea pachetului 
financiar pentru punerea în aplicare a 
mecanismului Uniunii menționat la 
articolul 19 alineatul (1)

1. Procentaje pentru alocarea 
pachetului financiar pentru punerea în 
aplicare a mecanismului Uniunii menționat 
la articolul 19 alineatul (1) în perioada 
2014-2020

Prevenire: 20 % +/- 8 puncte procentuale Prevenire: 10 % +/- 10 puncte procentuale

Pregătire: 50 % +/- 8 puncte procentuale Pregătire: 65 % +/- 10 puncte procentuale

Răspuns: 30 % +/- 8 puncte procentuale Răspuns: 25 % +/- 10 puncte procentuale

2. Procentaje pentru alocarea 
pachetului financiar pentru punerea în 
aplicare a mecanismului Uniunii 
menționat la articolul 19 alineatul (1) în 
perioada 2021-2027
Prevenire: 8 % +/- 10 puncte procentuale
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Pregătire: 80 % +/- 10 puncte procentuale
Răspuns: 12 % +/- 10 puncte procentuale

Principii 3. Principii
La punerea în aplicare a prezentei decizii, 
Comisia acordă prioritate acțiunilor pentru 
care prezenta decizie stabilește un termen 
în perioada dinaintea expirării termenului 
respectiv, obiectivul fiind respectarea 
termenului în cauză.

La punerea în aplicare a prezentei decizii, 
Comisia acordă prioritate acțiunilor pentru 
care prezenta decizie stabilește un termen 
în perioada dinaintea expirării termenului 
respectiv, obiectivul fiind respectarea 
termenului în cauză.”
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EXPUNERE DE MOTIVE

Una dintre cele mai evidente manifestări ale schimbărilor climatice este frecvența tot mai mare 
a fenomenelor meteorologice extreme, cu consecințe care, până în urmă cu câțiva ani, ar fi fost 
inimaginabile, provocând multe pierderi de vieți omenești în fiecare an. 

În Europa, inundațiile care, în trecut, aveau loc o dată la un secol, în prezent au loc la intervale 
de zece ani sau mai puțin. Incendiile forestiere au distrus sute de mii de hectare de teren din 
sudul Europei și, în 2017 și 2018, au costat peste 200 de vieți omenești în Portugalia și Grecia. 
Cu toate acestea, problema nu se mai limitează la țările din sud. În 2018, seceta generalizată 
din nordul Europei a provocat incendii forestiere relativ fără precedent în țările baltice, Suedia 
și Germania. Pagubele produse de uragane au avut loc în multe părți ale lumii, inclusiv în 
teritoriile de peste mări ale anumitor state membre. 

Uniunea Europeană nu a rămas inactivă, ca răspuns la această amenințare. În 2013, a instituit 
Mecanismul european de protecție civilă pentru a ajuta statele membre să facă față dezastrelor 
naturale din ce în ce mai frecvente. Funcția sa constă, în principal, în coordonarea resurselor 
statelor membre care au nevoie de asistență și a celor capabile să furnizeze forță de muncă și 
echipamente prin punerea voluntară în comun a resurselor. 

Cu toate acestea, agenția a avut doar resurse și capacități limitate pentru a reacționa la tipuri 
specifice de dezastre naturale. Principala problemă a fost că nicio țară nu a fost dispusă să pună 
la dispoziție banii pentru echipamentele foarte scumpe și materialele necesare pentru a reacționa 
în anumite situații relativ rare. În același timp, nevoile au depășit, de obicei, resursele 
disponibile în cazul unor dezastre, cum ar fi incendiile forestiere de vară sau inundațiile, care 
sunt, în general, condiționate de vreme și pot apărea în mai multe state membre, în orice 
moment.

După vara anului 2017, a devenit clar că mecanismul, în forma sa actuală, nu răspunde 
provocărilor apărute. Așa cum a anunțat președintele Juncker în discursul său privind starea 
Uniunii din septembrie 2017, Comisia a propus, în consecință, un mecanism substanțial 
îmbunătățit pentru a se asigura că „Europa își poate proteja cetățenii în mod eficient și nu oferă 
doar condoleanțe victimelor”.

În conformitate cu noul cadru juridic din martie 2019, pe lângă rezerva voluntară de resurse 
naționale, am creat rescEU, o rezervă paneuropeană de avioane și elicoptere pentru combaterea 
incendiilor, materiale medicale specializate și echipamente și alte resurse. Acestea vor fi 
achiziționate de statele membre, Comisia acoperind între 80 % și 90 % din totalul costurilor de 
achiziție și de întreținere. În anumite cazuri, finanțarea poate ajunge până la 100 %. Statele 
membre vor avea libertatea de a utiliza aceste resurse în scopuri proprii, dar nu vor avea dreptul 
de a le reține în cazul în care ar fi necesare în alte țări din Europa, pentru a ajuta alte țări care 
au nevoie de ajutor. 

În scopul prevenirii, avem în continuare nevoie de comunicarea principalelor puncte ale 
Raportului național privind evaluarea riscurilor și ale raportului privind capacitatea de reacție 
a riscurilor la nivel național. În plus, Comisia va avea dreptul să examineze planurile de 
prevenire ale țărilor care fac apel frecvent la acest mecanism și, dacă este necesar, să propună 
modificări sau măsuri suplimentare. 
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În această propunere legislativă, raportorul dorește să se asigure că mecanismul, un instrument 
de solidaritate între statele membre, dispune de fondurile și cadrul instituțional necesare pentru 
a funcționa în mod eficient în cadrul următorului CFM pentru perioada 2021-2027. 

Pentru a realiza acest lucru, raportorul consideră că finanțarea ar trebui să fie cel puțin egală cu 
suma de 1.4 miliarde EUR propusă inițial de Comisie. În această perioadă, vor fi achiziționate 
toate echipamentele, materialele și resursele rescEU, în mare parte foarte costisitoare. În afară 
de avioane și elicoptere pentru stingerea incendiilor, s-a decis achiziționarea de echipamente 
medicale speciale, 100 % din costuri fiind suportate din bugetul UE. De asemenea, mecanismul 
trebuie să fie în măsură să reacționeze atât la dezastrele naturale, cât și la cele provocate de om. 
Din toate aceste motive, finanțarea propusă pentru noua perioadă de programare ar trebui 
menținută la nivelurile actuale. 

În scopul unei mai mari transparențe în ceea ce privește utilizarea acestei finanțări, raportorul 
propune reinstituirea anexei, ale cărei dispoziții specifică procentele care urmează să fie alocate 
pentru prevenire, pregătire și răspuns. Cu toate acestea, având în vedere modificarea majoră 
reflectată în revizuirea de anul trecut și faptul că proiectele de prevenire a dezastrelor naturale, 
cum ar fi inundațiile și incendiile forestiere, sunt finanțate în principal prin alte instrumente ale 
UE, se propune redistribuirea fondurilor, direcționarea unei sume semnificativ mai mari către 
pregătire, inclusiv achiziționarea de active rescEU. De asemenea, oferă Comisiei o mai mare 
flexibilitate pentru a face toate modificările necesare în următorii șapte ani. 

Raportorul este, de asemenea, de acord că ar trebui să se aplice aceleași norme de finanțare în 
ceea ce privește utilizarea activelor din rezerva voluntară pentru utilizare, fie în interiorul, fie 
în afara Uniunii. Schimbările climatice reprezintă o provocare la nivel mondial, iar efectele sale 
sunt vizibile pretutindeni. Europa trebuie să fie în măsură să sprijine țările terțe ori de câte ori 
este chemată să o facă sau să contribuie la soluționarea daunelor cauzate de uragane sau de 
distrugerea unei păduri tropicale, cu implicații pentru întreaga planetă.

De asemenea, raportorul consideră că este necesar să se utilizeze toate resursele de care dispune 
Uniunea Europeană pentru a proteja cetățenii din orice stat membru, inclusiv sistemul de 
comunicații prin satelit Galileo pentru notificarea de urgență în cazul în care viața este în 
pericol. Statele membre nu ar trebui să permită pierderea acestei șanse. Transmiterea 
informațiilor și a orientărilor prin intermediul sistemului Galileo poate fi vitală pentru 
prevenirea sau limitarea pierderii de vieți omenești. 

În concluzie, raportorul ar dori să sublinieze că finanțarea mecanismului european de protecție 
civilă și a rescEU este o investiție pentru viitor, sprijinind Uniunea Europeană și statele sale 
membre și pregătindu-le să facă față în mod eficient consecințelor schimbărilor climatice și ale 
fenomenelor meteorologice extreme. 
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19.2.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 
Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism 
de protecție civilă al Uniunii
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

Raportor pentru aviz: Lukas Mandl

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Ca urmare a Deciziei (UE) 2019/420 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 martie 
2019, care a adus modificări semnificative Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism 
de protecție civilă al Uniunii, domeniul de aplicare al acestui proiect de aviz al Comisiei 
pentru dezvoltare este limitat. Proiectul de aviz urmărește să evidențieze trei aspecte 
importante pentru mecanism în perioada aferentă următorului cadru financiar multianual 
2021-2027, în legătură cu activarea sa în afara Uniunii și în contextul crizelor umanitare.

În primul rând, proiectul de aviz subliniază necesitatea de a consolida capacitatea 
mecanismului în ceea ce privește dezastrele naturale cauzate de schimbările climatice, în 
special incendiile forestiere, față de care țările în curs de dezvoltare sunt deosebit de 
vulnerabile.

În al doilea rând, proiectul de aviz vizează creșterea asistenței financiare din partea Uniunii 
pentru capacitățile angajate în prealabil în Rezerva europeană de protecție civilă, în cazul unor 
dezastre în afara Uniunii. În conformitate atât cu poziția Consiliului, cât și cu proiectul de 
raport al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, se propune ca până 
la 75 % din costurile de exploatare a capacităților, inclusiv transportul acestora, să fie 
finanțate de Uniune (adică același nivel care este prevăzut pentru activările din interiorul 
Uniunii).

În fine, se propune introducerea unei cerințe de consultare a actorilor umanitari înaintea 
intervențiilor în caz de dezastre naturale provocate de om sau în situații de urgență complexe.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
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alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Întrucât schimbările climatice 
conduc la o creștere a frecvenței, 
intensității și complexității dezastrelor 
naturale la nivel mondial, iar țările în 
curs de dezvoltare, în special țările cel mai 
puțin dezvoltate și statele insulare mici în 
curs de dezvoltare, sunt deosebit de 
vulnerabile din cauza, pe de o parte, a 
capacității lor limitate de a se adapta la 
consecințele schimbărilor climatice și de a 
le atenua, precum și de a reacționa la 
dezastrele naturale cauzate de schimbările 
climatice și, pe de altă parte, a expunerii 
lor geografice la inundații, secete și 
incendii forestiere.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Propunerea Comisiei de decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE 
vizează consolidarea capacității colective 
de pregătire și răspuns la dezastre prin 
sporirea posibilităților oferite de Rezerva 
europeană de protecție civilă. Acest lucru 
presupune constituirea unei rezerve de 
capacități de protecție civilă care să fie 
utilizată în cadrul operațiunilor Uniunii 
(„rescEU”) și consolidarea măsurilor 
aplicabile în domeniul prevenirii.

(2) Propunerea Comisiei de decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE 
vizează consolidarea capacității colective 
de pregătire și răspuns adecvat și prompt la 
dezastre prin sporirea posibilităților oferite 
de Rezerva europeană de protecție civilă. 
Acest lucru presupune constituirea unei 
rezerve de capacități de protecție civilă 
care să fie utilizată în cadrul operațiunilor 
Uniunii („rescEU”) și consolidarea 
măsurilor aplicabile în domeniul prevenirii.
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Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Incendiile forestiere nu numai că 
amenință viețile, mijloacele de subzistență 
și biodiversitatea sau le pun capăt, dar 
generează, de asemenea, cantități mari de 
emisii de carbon și reduc capacitatea 
planetei de absorbție a carbonului, 
agravând astfel și mai mult schimbările 
climatice. Situațiile în care pădurea 
virgină este distrusă de incendii, așa cum 
s-a întâmplat recent în anumite regiuni 
ecuatoriale, sunt deosebit de 
îngrijorătoare. Creșterea numărului de 
dezastre naturale cauzate de schimbările 
climatice, inclusiv de incendii forestiere, 
necesită o consolidarea a operațiunilor 
din afara Uniunii desfășurate în cadrul 
mecanismului de protecție civilă al 
Uniunii.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În scopul de a maximiza 
transparența și răspunderea în fața 
cetățenilor Uniunii, inclusiv în raport cu 
măsurarea progreselor înregistrate de 
Uniune în ceea ce privește atingerea țintei 
de 0,7 % ajutor oficial pentru dezvoltare 
(AOD), Comisia ar trebui să prezinte 
orientări privind procentul de cheltuieli pe 
care îl recomandă a fi efectuat prin 
intermediul mecanismului modificat de 
protecție civilă al Uniunii și care ar trebui 
să fie considerat AOD. Aceste orientări ar 
trebui să reflecte în mod corect și să 
respecte pe deplin normele Comitetului de 
asistență pentru dezvoltare (CAD) al 
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OCDE privind AOD și să precizeze dacă 
ar trebui utilizate metodologii cum ar fi 
standardul dezvoltat de Inițiativa 
internațională privind transparența 
ajutorului.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Uniunea, în calitatea sa de 
membru al CAD al OCDE, ar trebui să 
respecte în continuare normele CAD al 
OCDE privind AOD, inclusiv atunci când 
desfășoară activități de acest tip prin 
intermediul mecanismului de protecție 
civilă al Uniunii.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 16 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(-1) La articolul 16, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

2. Intervențiile în temeiul prezentului 
articol pot fi realizate fie ca intervenții 
autonome de acordare de asistență, fie ca o 
contribuție în cadrul unei intervenții 
conduse de o organizație internațională. 
Coordonarea la nivelul Uniunii se 
integrează pe deplin în cadrul coordonării 
generale efectuate de Oficiul Organizației 
Națiunilor Unite pentru coordonarea 
afacerilor umanitare (OCHA) și respectă 
rolul de lider al acesteia. În cazul 
dezastrelor provocate de om sau al 
situațiilor de urgență complexe, Comisia 
asigură coerența cu Consensul european 

2. Intervențiile în temeiul prezentului 
articol pot fi realizate fie ca intervenții 
autonome de acordare de asistență, fie ca o 
contribuție în cadrul unei intervenții 
conduse de o organizație internațională. 
Coordonarea la nivelul Uniunii se 
integrează pe deplin în cadrul coordonării 
generale efectuate de Oficiul Organizației 
Națiunilor Unite pentru coordonarea 
afacerilor umanitare (OCHA) și respectă 
rolul de lider al acesteia. În cazul 
dezastrelor provocate de om sau al 
situațiilor de urgență complexe, Comisia se 
consultă cu actorii umanitari înaintea 
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privind ajutorul umanitar (*) și respectarea 
principiilor umanitare.

intervenției și asigură coerența cu 
Consensul european privind ajutorul 
umanitar (*) și respectarea principiilor 
umanitare.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 23 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2a) La articolul 23, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

2. Valoarea asistenței financiare din 
partea Uniunii pentru capacitățile angajate 
în prealabil în Rezerva europeană de 
protecție civilă nu depășește 75 % din 
costurile de exploatare a capacităților, 
inclusiv transportul acestora, în cazul unui 
dezastru sau al unui dezastru iminent pe 
teritoriul Uniunii sau al unui stat 
participant.

2. Valoarea asistenței financiare din 
partea Uniunii pentru capacitățile angajate 
în prealabil în Rezerva europeană de 
protecție civilă nu depășește 75 % din 
costurile de exploatare a capacităților, 
inclusiv transportul acestora, în cazul unui 
dezastru sau al unui dezastru iminent în 
interiorul sau în afara Uniunii.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) La articolul 23, alineatul (3) se 
elimină.

Justificare

Amendamentul 5 este necesar pentru a evita orice incoerență rezultată din eventuala 
adoptare a amendamentului 4 privind valoarea asistenței financiare pentru capacitățile 
angajate în prealabil în Rezerva europeană de protecție civilă, în cazul unui dezastru în afara 
Uniunii.
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SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Domnului Pascal CANFIN
Președinte
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
BRUXELLES

Subiect: Aviz privind propunerea de rezoluție depusă de Younous Omarjee referitoare la 
propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 
Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind un 
mecanism de protecție civilă al Uniunii  (COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 
(2019/0070 (COD)) în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de 
procedură (COD))

Stimate domnule Canfin,

Comisia pentru dezvoltare regională a decis să transmită un aviz comisiei dumneavoastră 
referitor la propunerea menționată anterior. Comisia a hotărât ca acest aviz să fie transmis sub 
formă de scrisoare. Avizul a fost adoptat în cursul reuniunii comisiei din 21 ianuarie 2020 cu 
35 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri1.

Propunerea Comisiei este de natură tehnică și se limitează la dispozițiile bugetare prevăzute la 
articolul 19 din Decizia nr. 1313/2013/UE, care trebuie actualizate și înlocuite cu noile cifre 
prevăzute de cadrul financiar multianual 2021-2027.

Toate implicațiile bugetare sunt în conformitate cu amendamentele propuse de Comisia REGI 
în avizul său din 26 aprilie 2018. Comisia noastră sprijină mai ales obiectivul de a consolida 
capacitatea statelor membre și a UE de a răspunde la dezastre prin crearea unei rezerve specifice 
de capacități de răspuns (rescEU), prin crearea unei rețele de cunoștințe în materie de protecție 
civilă și prin consolidarea cooperării cu țările din vecinătate.

Având în vedere importanța mecanismului de protecție civilă al Uniunii pentru gestionarea 
riscului de dezastre și necesitatea consolidării mecanismului pentru perioada de programare 
2021-2027, Comisia pentru dezvoltare regională nu are, așadar, obiecții față de propunerea 
Comisiei, care prevede resursele bugetare necesare pentru sprijinirea mecanismului.

1 Următorii deputați au participat la vot: François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoș 
Benea, Isabel Benjumea, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Daniel Buda, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, 
Josianne Cutajar, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Cristian Ghinea, 
Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, John Howarth, Manolis Kefalogiannis, Constanze Krehl, Elżbieta 
Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey Novakov, 
Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Bronis Ropė, André Rougé, 
Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez.
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Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Younous OMARJEE
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