
 

AD\1150237RO.docx  PE616.826v02-00 

RO Unită în diversitate RO 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

Comisia pentru bugete 
 

2017/0309(COD) 

25.4.2018 

AVIZ 

al Comisiei pentru bugete 

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 privind un mecanism de protecție 

civilă al Uniunii 

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)) 

Raportor pentru aviz: José Manuel Fernandes 

PA1144382+AM1149589 

  



 

PE616.826v02-00 2/12 AD\1150237RO.docx 

RO 

PA_Legam 



 

AD\1150237RO.docx 3/12 PE616.826v02-00 

 RO 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Raportorul salută propunerea de modificare a actualului mecanism de protecție civilă al 

Uniunii (UCPM) cu scopul de a asigura faptul că Uniunea poate oferi un sprijin mai bun în 

situații de criză și de urgență cetățenilor săi din Europa și din afara acesteia, inclusiv prin 

eforturi sporite de prevenire a dezastrelor. Raportorul reamintește că UCPM este una dintre 

cele mai tangibile forme de exprimare a valorii centrale a UE a solidarității.  

Totodată, subliniază că investițiile în prevenirea și pregătirea dezastrelor este cea mai bună 

formă de protecție, nu doar pentru că prezintă cel mai mare potențial de a salva vieți și de a 

preveni suferința umană, ci și pentru că poate evita apariția unor costuri enorme de remediere 

după ce are loc un dezastru. Potrivit calculelor efectuate de Comisie, 1 euro cheltuit pentru 

pregătirea pentru dezastre economisește 7 euro la nivelul eforturilor de ajutorare. 

Raportorul este convins că o reformă a sistemului actual se impunea de multă vreme. 

Insuficiența sistemului actual, bazat pe voluntariat, a fost expusă în mod dureros în cadrul 

răspunsului Uniunii la mai multe dezastre recente, în special din cauza lipsei de active 

disponibile în timpul perioadelor de incendii forestiere din 2016 și 2017, când s-au putut 

onora doar 10 din cele 17 cereri de asistență împotriva incendiilor forestiere și până și acelea 

doar după întârzieri semnificative, ceea ce a dus la pierderea a peste 100 de vieți. De 

asemenea, mai multe rapoarte au subliniat lacunele existente la nivelul disponibilității 

anumitor capacități de răspuns critice, în special în ceea ce privește avioanele de combatere a 

incendiilor forestiere, adăposturile și posibil alte tipuri de resurse.  

Raportorul este de opinie că structura propusă, cu doi piloni complementari, constând, pe de o 

parte, dintr-o rezervă europeană de protecție civilă care cuprinde capacități de răspuns alocate 

în prealabil de statele membre și, pe de altă parte, din așa-numita „rescEU”, o rezervă 

dedicată de capacități de răspuns cu comandă și control la nivelul Uniunii, care să servească 

drept capacitate de ultimă instanță, este cea mai adecvată și eficace modalitate de a depăși 

limitările cadrului actual. Prin punerea în comun a resurselor într-un mod optim și generarea 

unor economii de scară, UCPM consolidat va genera și economii importante pentru statele 

membre. 

Raportorul reamintește că costul total al propunerii Comisiei este estimat la 280 milioane 

EUR pentru perioada 2018-2020, din care 256,9 milioane EUR la rubrica 3 „Securitate și 

cetățenie”, 6,3 milioane EUR la rubrica 4 „Europa globală” și 16,9 milioane EUR la rubrica 5 

„Cheltuieli administrative”. Din cheltuielile operaționale propuse, 54 % ar urma să fie alocate 

pentru pregătire, inclusiv achiziționarea sau închirierea activelor rescEU, 37 % pentru 

activitățile de răspuns și 9 % pentru activitățile de prevenire. Propunerea presupune și 

recrutarea a 100 de persoane în plus de-a lungul unei perioade de trei ani. Raportorul 

consideră că aceste propuneri sunt proporționale cu amploarea și scopul revizuirii.  

Raportorul salută utilizarea propusă a instrumentului de flexibilitate pentru a acoperi cea mai 

mare parte (88 %) a resurselor suplimentare necesare. Cu toate acestea, respinge ferm 
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realocarea propusă a fondurilor de la programele existente de la rubricile 3 și 4, în valoare de 

31,3 milioane EUR. Astfel cum a subliniat Comisia pentru bugete în repetate rânduri, noi 

propuneri de politică semnificative ar trebui să fie însoțite de noi resurse. În plus, multe dintre 

programele afectate, cum ar fi programul Drepturi, egalitate și cetățenie, respectiv programul 

Justiție, au rate de execuție excelente și au fost subfinanțate timp de mai mulți ani. Prin 

urmare, raportorul propune să se finanțeze întreaga sumă a resurselor suplimentare necesare la 

rubricile 3 și 4 prin intermediul instrumentului de flexibilitate, astfel cum se prezintă detaliat 

în anexa I. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Proiect de rezoluție legislativă 

Punctul 2 a (nou) 

 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. invită Comisia să nu recurgă la 

realocări pentru a finanța noi priorități 

politice care sunt adăugate pe parcursul 

unui cadru financiar multianual în 

desfășurare, deoarece acest lucru va avea 

inevitabil un impact negativ asupra 

implementării altor activități-cheie ale 

Uniunii; 

Justificare 

Noi propuneri politice ar trebui să fie însoțite de noi resurse. Raportorul respinge ferm 

recurgerea la realocări în detrimentul unor programe de succes, care suferă de un deficit de 

finanțare cronic, ca de exemplu programul Drepturi, egalitate și cetățenie și programul 

Justiție. 

 

Amendamentul  2 

Proiect de rezoluție legislativă  

Punctul 2 b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2b. invită Comisia să prevadă o finanțare 

suficientă pentru mecanismul de protecție 

civilă al Uniunii în următorul cadru 

financiar multianual care începe în 2021, 

bazându-se pe reforma actuală; 

Justificare 

Pentru a profita de revizuirea actuală a UCPM, care consolidează atât politica, cât și 

finanțarea, este important ca Comisia, atunci când va prezenta noile sale propuneri pentru 

următorul cadru financiar multianual, să propună un pachet financiar ambițios pentru 

UCPM după 2020. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de decizie 

Considerentul 7 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Uniunea ar trebui să fie în măsură să 

ofere sprijin statelor membre atunci când 

capacitățile disponibile sunt insuficiente 

pentru a permite un răspuns eficace la 

dezastre, contribuind la finanțarea 

contractelor de leasing sau de închiriere 

pentru a asigura accesul rapid la astfel de 

capacități sau finanțând achiziționarea lor. 

Aceasta ar spori considerabil eficacitatea 

mecanismului Uniunii prin asigurarea 

disponibilității capacităților în cazurile în 

care un răspuns eficace la dezastre nu ar fi 

asigurat în lipsa acestui sprijin, în special 

în cazul dezastrelor cu efecte ample, care 

afectează un număr semnificativ de state 

membre. Achiziția capacităților de către 

Uniune ar permite realizarea de economii 

de scară și o mai bună coordonare a 

răspunsului la dezastre. 

(7) Uniunea ar trebui să fie în măsură să 

ofere sprijin statelor membre atunci când 

capacitățile disponibile sunt insuficiente 

pentru a permite un răspuns eficace la 

dezastre, contribuind la finanțarea 

contractelor de leasing sau de închiriere 

pentru a asigura accesul rapid la astfel de 

capacități sau finanțând achiziționarea lor. 

Aceasta ar spori considerabil eficacitatea și 

capacitatea de desfășurare a 

mecanismului Uniunii prin asigurarea 

disponibilității rapide a capacităților în 

cazurile în care un răspuns eficace la 

dezastre nu ar fi asigurat în lipsa acestui 

sprijin, în special în cazul dezastrelor cu 

efecte ample, care afectează un număr 

semnificativ de state membre. Achiziția 

capacităților de către Uniune ar permite 

realizarea de economii de scară și o mai 

bună coordonare a răspunsului la dezastre. 

Ar trebui asigurată o utilizare optimă și 

transparentă a resurselor financiare. 
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Justificare 

Atunci când se mobilizează capacități prin intermediul UCPM, rapiditatea este extrem de 

importantă, fapt ilustrat de consecințele tragice ale desfășurării târzii a avioanelor de stins 

incendii în timpul celor mai recente sezoane de incendii forestiere din sudul Europei. 

Cofinanțarea din partea UE ar trebui să fie acordată întotdeauna în condiții de deplină 

transparență și responsabilitate. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de decizie 

Considerentul 10 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Pentru a asigura funcționarea 

capacității rescEU, ar trebui să se pună la 

dispoziție credite financiare suplimentare 

în vederea finanțării acțiunilor din cadrul 

mecanismului Uniunii. 

(10) Pentru a asigura funcționarea 

capacității rescEU, ar trebui să se pună la 

dispoziție credite financiare suplimentare 

în vederea finanțării acțiunilor din cadrul 

mecanismului Uniunii, însă nu în 

detrimentul pachetelor financiare alocate 

pentru alte politici-cheie ale Uniunii, 

precum cele care promovează drepturile, 

egalitatea și cetățenia, justiția sau 

dezvoltarea umană în întreaga lume. 

Justificare 

Atunci când se mobilizează capacități prin intermediul UCPM, rapiditatea este extrem de 

importantă, fapt ilustrat de consecințele tragice ale desfășurării târzii a avioanelor de stins 

incendii în timpul celor mai recente sezoane de incendii forestiere din sudul Europei. 

Cofinanțarea din partea UE ar trebui să fie acordată întotdeauna în condiții de deplină 

transparență și responsabilitate. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de decizie 

Considerentul 10 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 10a. Ar trebui să se garanteze o finanțare 

și alocări bugetare separate pentru 

mecanismul de protecție civilă al Uniunii 
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revizuit. Având în vedere necesitatea de a 

evita orice impact negativ asupra 

finanțării programelor multianuale 

existente, majorarea finanțării pentru 

revizuirea specifică a mecanismului de 

protecție civilă al Uniunii în anii 2018, 

2019 și 2020 ar trebui să provină exclusiv 

din toate resursele disponibile în temeiul 

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

1311/2013 al Consiliului1a, recurgându-se 

în special la instrumentul de flexibilitate. 

 ___________________ 

 1a Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 

2013 de stabilire a cadrului financiar 

multianual pentru perioada 2014 - 2020 

(JO L 347, 20.12.2013, p. 884). 

Justificare 

Noi propuneri politice ar trebui să fie însoțite de noi resurse. Raportorul respinge ferm 

recurgerea la realocări în detrimentul unor programe de succes, care suferă de un deficit de 

finanțare cronic, ca de exemplu programul Drepturi, egalitate și cetățenie și programul 

Justiție. În schimb, orice finanțare suplimentară necesară ar trebui mobilizată recurgând la 

dispozițiile în materie de flexibilitate din Regulamentul privind CFM. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Decizia 1313/2013/UE 

Articolul 12a – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia informează Parlamentul European 

și Consiliul cu privire la operațiunile și 

progresele realizate în temeiul 

articolelor 11 și 12 o dată la doi ani.” 

Comisia informează Parlamentul European 

și Consiliul cu privire la operațiunile și 

progresele realizate în temeiul 

articolelor 11 și 12 o dată pe an.” 

Justificare 

Pentru a asigura controlul parlamentar deplin și supravegherea procesului și pentru a 

depista cât mai rapid posibil eventualele modificări cu un impact asupra bugetului, se 

propune ca Parlamentul și Consiliul să primească informații actualizate cu privire la 

progresele legate de consolidarea UCPM în fiecare an, care să includă și informarea 
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obligatorie cu privire la evoluțiile în ceea ce privește bugetul și costurile. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Decizia 1313/2013/UE 

Articolul 12a – paragraful 1a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Aceste informații includ o prezentare 

generală a evoluțiilor în ceea ce privește 

bugetul și costurile, cu o evaluare tehnică 

și financiară detaliată, informații precise 

despre creșterea costurilor și schimbările 

la nivelul tipurilor de capacități de 

răspuns necesare și al cerințelor în 

materie de calitate a acestora, după caz, și 

motivele acestor creșteri sau schimbări. 

Justificare 

Pentru a asigura controlul parlamentar deplin și supravegherea procesului și pentru a 

depista cât mai rapid posibil eventualele modificări cu un impact asupra bugetului, se 

propune ca Parlamentul și Consiliul să primească informații actualizate cu privire la 

progresele legate de consolidarea UCPM în fiecare an, care să includă și informarea 

obligatorie cu privire la evoluțiile în ceea ce privește bugetul și costurile. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 

Decizia 1313/2013/UE 

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Creditele necesare pentru mecanismul 

Uniunii sunt autorizate treptat de 

Parlamentul European și Consiliu în 

cadrul procedurii bugetare anuale, ținând 

seama în mod corespunzător de toate 

resursele disponibile în temeiul 

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

1311/2013 al Consiliului* și recurgând în 
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special la instrumentul de flexibilitate, 

astfel cum se prevede în anexa I. 

 ____________________ 

 * Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 

2013 de stabilire a cadrului financiar 

multianual pentru perioada 2014 - 2020 

(JO L 347, 20.12.2013, p. 884). 

Justificare 

Noi propuneri politice ar trebui să fie însoțite de noi resurse. Raportorul respinge ferm 

recurgerea la realocări în detrimentul unor programe de succes, care suferă de un deficit de 

finanțare cronic, ca de exemplu programul Drepturi, egalitate și cetățenie și programul 

Justiție. În schimb, orice finanțare suplimentară necesară ar trebui mobilizată recurgând la 

dispozițiile în materie de flexibilitate din Regulamentul privind CFM. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de decizie 

Anexa I (nouă) 

 

Textul propus de Comisie 

  

Amendamentul 

ANEXA I 

ALOCĂRI FINANCIARE SUPLIMENTARE ORIENTATIVE PENTRU PERIOADA 

2018-2020 

  2018 2019 2020 TOTAL 

Credite suplimentare 

totale la rubrica 3* 
CA 19,157 115,2 122,497 256,854 

 CP 11 56,56 115,395 182,955 

Credite suplimentare 

totale la rubrica 4* 
CA 2 2 2,284 6,284 

 CP 0,8 1,8 2,014 4,614 

Credite suplimentare 

totale la rubricile 3 

și 4 combinate* 

CA 21,157 117,2 124,781 263,138 

 CP 11,8 58,36 117,409 187,569 

(cifre exprimate în milioane EUR) 
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* Sumele totale se pun la dispoziție prin intermediul instrumentului de flexibilitate. 

Justificare 

Finanțarea suplimentară necesară pentru revizuirea actuală a UCPM în anii 2018-2020 ar 

trebui definită mai detaliat în decizie în sine, prin intermediul unei anexe I detaliate, 

independente. Orice finanțare suplimentară necesară pentru această revizuire a UCPM ar 

trebui mobilizată recurgând la dispozițiile în materie de flexibilitate din Regulamentul privind 

CFM. 
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