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Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a avea capacitatea 
operațională de a răspunde rapid la o criză 
de mari dimensiuni sau la un eveniment cu 
probabilitate scăzută și cu un impact 
ridicat, cum este pandemia de COVID-19, 
Uniunea ar trebui să aibă posibilitatea de a 
achiziționa, a închiria, a deține în sistem 
de leasing sau a contracta capacități 
rescEU pentru a putea sprijini statele 
membre copleșite de situații de urgență la 
scară largă, în conformitate cu 
competențele de sprijin în domeniul 
protecției civile și acordând o atenție 
deosebită persoanelor vulnerabile. Aceste 
capacități trebuie prepoziționate în centre 
logistice de pe teritoriul Uniunii sau, din 
motive strategice, prin intermediul unor 
rețele de încredere de centre, cum ar fi 
depozitele de materiale pentru acțiuni 
umanitare ale ONU.

(10) Pentru ca statele membre să 
dispună de capacitățile operaționale care 
să le permită să răspundă rapid la o criză 
de mari dimensiuni sau la un eveniment cu 
probabilitate scăzută și cu un impact 
ridicat, cum este pandemia de COVID-19, 
Uniunea ar trebui să aibă în continuare 
posibilitatea de a sprijini achiziționarea, 
închirierea, deținerea în sistem de leasing 
a capacităților rescEU de către statele 
membre pentru a putea sprijini statele 
membre copleșite de situații de urgență la 
scară largă, în conformitate cu 
competențele de sprijin în domeniul 
protecției civile și acordând o atenție 
deosebită persoanelor vulnerabile. Aceste 
capacități trebuie prepoziționate în centre 
logistice de pe teritoriul Uniunii sau, din 
motive strategice, prin intermediul unor 
rețele de încredere de centre, cum ar fi 
depozitele de materiale pentru acțiuni 
umanitare ale ONU.
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