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9.9.2020 A9-0148/88

Amendamentul 88
Nuno Melo, Peter Liese
în numele Grupului PPE

Raport A9-0148/2020
Nikos Androulakis
Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
(2020/0097(COD))

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a îmbunătăți planificarea în 
materie de prevenire și de pregătire, 
Uniunea ar trebui să pledeze în continuare 
pentru investiții în prevenirea dezastrelor 
în toate sectoarele și pentru abordări 
cuprinzătoare de gestionare a riscurilor 
care să susțină prevenirea și pregătirea, 
ținând seama de o abordare care să ia în 
considerare mai multe tipuri de pericole, de 
o abordare ecosistemică și de efectele 
probabile ale schimbărilor climatice, în 
strânsă cooperare cu comunitățile științifice 
relevante și cu operatorii economici cheie. 
În acest scop, ar trebui privilegiate 
abordările transsectoriale care țin seama de 
toate riscurile, pe baza obiectivelor de 
reziliență la nivelul Uniunii care orientează 
stabilirea unei definiții de referință a 
capacităților și a pregătirii. Comisia va 
colabora cu statele membre pentru a defini 
obiectivele de reziliență la nivelul Uniunii.

(6) Pentru a îmbunătăți reziliența și 
planificarea în materie de prevenire și de 
pregătire, Uniunea ar trebui să consolideze 
investițiile în prevenirea dezastrelor la 
nivel transfrontalier și transsectorial, 
inclusiv cele care apar ca urmare a unor 
activități seismice, cum ar fi cutremurele, 
sau cauzate de inundații sau din cauza 
instabilității hidrogeologice, cum ar fi 
alunecările de teren, și abordările 
cuprinzătoare de gestionare a riscurilor 
care să susțină prevenirea și pregătirea, 
ținând seama de o abordare care să ia în 
considerare mai multe tipuri de pericole, de 
o abordare ecosistemică și de efectele 
probabile ale schimbărilor climatice, în 
strânsă cooperare cu comunitățile științifice 
relevante, cu operatorii economici cheie și 
cu autoritățile regionale și locale, care 
sunt jucători esențiali în ciclul de 
management al dezastrelor, precum și cu 
sectorul terțiar și cu organizațiile de 
voluntari care activează în acest domeniu, 
și nu trebuie să pună în pericol 
mecanismele de coordonare stabilite la 
nivelul Uniunii. În acest scop, ar trebui 
privilegiate abordările transsectoriale și 
transfrontaliere care țin seama de toate 
riscurile, pe baza obiectivelor de reziliență 
la nivelul Uniunii care orientează stabilirea 
unei definiții de referință a capacităților și a 
pregătirii. Comisia va colabora cu statele 
membre și cu Parlamentul European 
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pentru a defini obiectivele de reziliență la 
nivelul Uniunii și va ține cont de orice 
plan operațional de intervenție în situații 
de urgență care există deja la nivel 
național, regional sau local.
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9.9.2020 A9-0148/89

Amendamentul 89
Nuno Melo, Peter Liese
în numele Grupului PPE

Raport A9-0148/2020
Nikos Androulakis
Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
(2020/0097(COD))

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Rolul autorităților regionale și 
locale în prevenirea și managementul 
dezastrelor este de mare importanță, iar 
capacitățile de răspuns ale acestora 
trebuie să fie implicate în mod adecvat în 
toate activitățile de coordonare și de 
trimitere pe teren realizate în temeiul 
prezentei decizii, conform cadrelor 
instituționale și juridice ale statelor 
membre, în vederea reducerii la minimum 
a suprapunerilor și pentru a favoriza 
interoperabilitatea. Aceste autorități pot 
juca un rol preventiv important și sunt, de 
asemenea, primele care reacționează în 
urma unui dezastru, împreună cu 
capacitățile voluntarilor lor. Prin urmare, 
este nevoie de o cooperare continuă la 
nivel local, regional și transfrontalier, în 
vederea instituirii unor sisteme comune de 
alertă pentru o intervenție rapidă înainte 
de mobilizarea rescEU, precum și de 
campanii periodice de informare a 
publicului cu privire la măsurile inițiale 
de răspuns.
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