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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută propunerea de revizuire specifică a legislației actuale privind mecanismul de 
protecție civilă al Uniunii (UCPM) cu scopul asigurării faptului că Uniunea și statele membre 
sunt mai bine pregătite pentru viitoare crize. Raportorul reamintește că UCPM este una dintre 
cele mai tangibile forme de manifestare a solidarității, care este o valoare centrală a UE. Cu 
toate acestea, criza actuală COVID-19 a expus în mod cât se poate de evident limitările 
sistemului actual, deoarece mecanismul nu a putut răspunde integral la majoritatea cererilor de 
asistență primite din partea statelor membre, a statelor participante și a țărilor terțe. Astfel, 
raportorul este convins că trebuie să ne pregătim mai bine la nivelul Uniunii pentru riscurile de 
natură transfrontalieră și dezastrele de mare amploare care ar putea afecta mai multe state 
membre simultan, cu un impact ridicat și un potențial semnificativ de a cauza perturbări.

Raportorul are convingerea că este nevoie de un pachet financiar ambițios pentru a reflecta 
nivelul de ambiție al UCPM recent reformat și în special pentru înființarea „rescEU”, rezerva 
specifică de capacități de răspuns al cărei centru de comandă și control este la nivelul Uniunii. 
Raportorul salută propunerea Comisiei de a utiliza, în perioada 2021-2027, suma de 
1 268 282 000 EUR de la rubrica 5, „Reziliență, securitate și apărare”, respectiv suma de 
2 187 620 000 EUR (la prețuri actuale) din noul Instrument de redresare al UE, urmând ca 
acestea să fie mobilizate ca venit alocat extern în temeiul împuternicirii acordate prin Decizia 
privind resursele proprii. Propunerea prevede, de asemenea, recrutarea a încă 134 de membri ai 
personalului, dintre care 30 în temeiul acestei decizii.

Raportorul consideră că pachetul financiar propus, care este aproape triplu față de cel din 
propunerea inițială din mai 2018, și nivelul efectivelor de personal sunt proporționale cu scopul 
și domeniul de aplicare al revizuirii specifice. Având în vedere că actualul mecanism nu a reușit 
să răspundă nevoilor statelor membre de asistență și de finanțare suplimentară mobilizată pentru 
rezervele de produse farmaceutice și consumabile medicale, precum și pentru zborurile de 
repatriere în timpul crizei COVID-19, presupune că până și Consiliul și-a dat seama că 
reducerea finanțării pentru UCPM în următorul CFM nu este un scenariu realist. Ar trebui 
menționat faptul că prin punerea în comun a resurselor într-un mod optim și generarea unor 
economii de scară prin investiții inteligente la nivelul Uniunii se vor putea face economii 
semnificative în bugetele naționale ale statelor membre.

Raportorul salută mai multe propuneri de simplificare bugetară și de sporire a flexibilității 
bugetare, cum ar fi adăugarea modului de gestiune indirectă și de reportare automată a creditelor 
neutilizate pentru acțiunile de răspuns în exercițiul N+1. Însă nu este de acord cu eliminarea 
defalcării cheltuielilor pe piloni din anexa I, întrucât este important pentru colegiuitori să poată 
urmări repartizarea relativă a cheltuielilor pentru prevenire, pregătire și răspuns. Posibilitatea 
de a modifica anexa prin intermediul unui act delegat garantează suficientă flexibilitate.

Raportorul salută posibilitatea ca ERCC și statele membre să folosească infrastructurile spațiale 
ale Uniunii precum Copernicus, Galileo, Cunoașterea situației spațiale și GOVSATCOM, care 
oferă instrumente importante la nivelul Uniunii pentru a răspunde la situațiile de urgență interne 
și externe. Sinergiile dintre diferitele instrumente ar trebui exploatate pe deplin, iar statele 
membre ar trebui să fie încurajate în mod activ să folosească acest serviciu. 

Raportorul dorește să sublinieze importanța asigurării unei acoperiri geografice adecvate la 
prepoziționarea capacităților rescEU în centrele logistice din interiorul Uniunii, astfel încât 
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toate statele membre să poată beneficia în egală măsură, eficient și rapid, de utilizarea acestor 
active.

Raportorul subliniază că este important să se verifice calitatea produselor și echipamentelor 
medicale achiziționate în cadrul mecanismului. Criza COVID-19 a demonstrat clar că este 
nevoie de acest lucru, în special în cazul achizițiilor de la producători din afara Uniunii. 

Raportorul mai subliniază necesitatea de a proteja în mod adecvat interesele financiare ale 
Uniunii, în special având în vedere utilizarea preconizată a modului de gestiune indirectă.  
Dorește să scoată în evidență rolul important pe care îl are Parchetul European (EPPO) în acest 
sens.

În cele din urmă, raportorul salută dispozițiile consolidate de la articolul 20a privind 
vizibilitatea asistenței UE acordate prin intermediul UCPM și dorește să sublinieze necesitatea 
unei comunicări publice proactive din partea statelor membre cu privire la operațiunile finanțate 
în cadrul mecanismului Uniunii.

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

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mecanismul Uniunii recunoaște 
responsabilitatea principală a statelor 
membre pentru prevenirea, pregătirea și 
răspunsul la dezastre naturale sau 
provocate de om și promovează, totodată, 
solidaritatea între statele membre în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.

(2) Mecanismul Uniunii, inclusiv 
rescEU, recunoaște responsabilitatea 
principală a statelor membre pentru 
prevenirea, pregătirea și răspunsul la 
dezastre naturale sau provocate de om și 
promovează, totodată, solidaritatea între 
statele membre în conformitate cu articolul 
3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, prin consolidarea capacităților 
existente ale statelor membre și prin 
asigurarea unei pregătiri și a unui 
răspuns eficace, în cazul în care aceste 
capacitățile sunt insuficiente.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
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Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Criza fără precedent provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat că 
eficacitatea Uniunii în ceea ce privește 
gestionarea unei crize este limitată de 
domeniul de aplicare al cadrului său de 
guvernanță, dar și de gradul său de 
pregătire în caz de dezastre care afectează 
majoritatea statelor membre.

(3) Criza fără precedent provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat că 
eficacitatea Uniunii în ceea ce privește 
gestionarea unei crize este limitată de 
domeniul de aplicare al cadrului său de 
guvernanță, dar și de gradul său de 
pregătire în caz de dezastre care afectează 
majoritatea statelor membre. În plus, este 
clar că Uniunea și statele membre sunt 
insuficient pregătite pentru catastrofe mai 
extreme și mai complexe cu consecințe 
globale ample, pe termen lung, cum ar fi 
o pandemie pe scară largă. Prin urmare, 
este esențial ca acțiunile de protecție 
civilă ale statelor membre să fie mai bine 
coordonate și ca rescEU să fie consolidat.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dată fiind experiența pandemiei 
de COVID-19 și ținând cont de 
necesitatea de a îmbunătăți capacitatea de 
răspuns a Uniunii în domeniul sănătății și 
al protecției civile, rescEU ar trebui 
consolidat în mod semnificativ, pentru a-i 
îmbunătăți performanța în cadrul 
fiecăruia dintre cei trei piloni ai 
mecanismului Uniunii: prevenire, 
pregătire și răspuns.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a garanta o mai bună (5) Pentru a garanta o mai bună 
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pregătire pentru astfel de evenimente în 
viitor, sunt necesare acțiuni urgente pentru 
consolidarea mecanismului Uniunii.

pregătire pentru astfel de evenimente în 
viitor, sunt necesare acțiuni urgente pentru 
consolidarea mecanismului Uniunii. 
Consolidarea mecanismului Uniunii ar 
trebui să completeze politicile și fondurile 
Uniunii, dar nu să înlocuiască integrarea 
principiului rezilienței la dezastre în 
aceste politici și fonduri.

Amendamentul 5

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 planificarea în 
materie de prevenire și de pregătire, 
Uniunea ar trebui să consolideze 
investițiile în prevenirea dezastrelor în 
toate sectoarele 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. 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 și cu Parlamentul European 
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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Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a asigura o prevenire 
eficientă a dezastrelor, testele de 
rezistență și procesul de certificare a 
capacităților de răspuns ar trebui 
considerate elemente-cheie. Evaluările 
periodice ale riscurilor la nivel regional și 
local sunt necesare pentru ca autoritățile 
naționale să poată lua măsuri pentru a 
consolida reziliența în cazul în care acest 
lucru este necesar, inclusiv prin utilizarea 
fondurilor existente ale Uniunii. Aceste 
evaluări ale riscurilor ar trebui să pună 
accentul pe particularitățile regiunilor, 
cum ar fi activitatea seismică, inundațiile 
sau incendiile forestiere frecvente. 
Evaluările ar trebui să includă, de 
asemenea, nivelul cooperării 
transfrontaliere, pentru ca mecanismul 
Uniunii să dispună de informații detaliate 
cu privire la capacitățile disponibile la 
nivel local, astfel încât intervențiile să 
devină mai specifice.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Elaborarea obiectivelor Uniunii în 
materie de reziliență în caz de dezastre 
pentru a sprijini acțiunile de prevenire și 
de pregătire ar trebui să ia în considerare 
consecințele sociale cu efect pe termen 
lung care se observă în prima fază după 
criză și să includă o evaluare exactă a 
acestora, consecințe gestionate de 
agențiile de protecție civilă, acordându-se 
o atenție deosebită celor mai vulnerabile 
persoane.
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Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Mecanismul Uniunii ar trebui să 
utilizeze infrastructurile spațiale ale 
Uniunii, cum ar fi Programul european de 
observare a Pământului (Copernicus), 
Galileo, Cunoașterea situației spațiale și 
GOVSATCOM, care oferă instrumente 
importante la nivelul Uniunii pentru a 
răspunde la situațiile de urgență interne și 
externe. Sistemele de gestionare a 
situațiilor de urgență ale programului 
Copernicus oferă sprijin ERCC în diferitele 
etape ale situațiilor de urgență, de la alerta 
timpurie și prevenire până la recuperarea în 
caz de dezastru. GOVSATCOM urmează 
să ofere o capacitate de comunicare 
securizată prin satelit, adaptată în mod 
specific la nevoile utilizatorilor 
guvernamentali în materie de gestionare a 
situațiilor de urgență. Galileo este prima 
infrastructură globală de navigare și de 
poziționare prin satelit concepută special 
pentru scopuri civile în Europa și în 
întreaga lume și poate fi utilizată și în alte 
domenii, cum ar fi gestionarea situațiilor de 
urgență, inclusiv activitățile de alertă 
timpurie. Serviciile relevante ale 
programului Galileo vor include un 
serviciu de urgență, care transmite, prin 
emiterea de semnale, avertizări privind 
dezastrele naturale sau alte situații de 
urgență în anumite zone. Statele membre ar 
trebui să fie în măsură să utilizeze acest 
serviciu. În cazul în care decid să îl 
utilizeze, pentru a valida sistemul, acestea 
ar trebui să identifice care sunt autoritățile 
naționale competente să utilizeze 
respectivul serviciu de urgență și să le 
notifice Comisiei.

(9) Mecanismul Uniunii ar trebui să 
utilizeze infrastructurile spațiale ale 
Uniunii, cum ar fi Programul european de 
observare a Pământului (Copernicus), 
Galileo, Cunoașterea situației spațiale și 
GOVSATCOM, care oferă instrumente 
importante la nivelul Uniunii pentru a 
răspunde la situațiile de urgență interne și 
externe. Sistemele de gestionare a 
situațiilor de urgență ale programului 
Copernicus oferă sprijin ERCC în diferitele 
etape ale situațiilor de urgență, de la alerta 
timpurie și prevenire până la recuperarea în 
caz de dezastru. GOVSATCOM urmează 
să ofere o capacitate de comunicare 
securizată prin satelit, adaptată în mod 
specific la nevoile utilizatorilor 
guvernamentali în materie de gestionare a 
situațiilor de urgență. Galileo este prima 
infrastructură globală de navigare și de 
poziționare prin satelit concepută special 
pentru scopuri civile în Europa și în 
întreaga lume și poate fi utilizată și în alte 
domenii, cum ar fi gestionarea situațiilor de 
urgență, inclusiv activitățile de alertă 
timpurie. Serviciile relevante ale 
programului Galileo vor include un 
serviciu de urgență, care 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 acest 
serviciu, având în vedere potențialul 
acestuia de a salva vieți și de a facilita 
coordonarea acțiunilor de urgență. În 
cazul în care decid să îl utilizeze, pentru a 
valida sistemul, acestea ar trebui să 
identifice care sunt autoritățile naționale 
competente să utilizeze respectivul serviciu 
de urgență și să le notifice Comisiei.
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Amendamentul 9

Propunere de decizie
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Mecanismul Uniunii și rescEU ar 
trebui să fie dezvoltate pentru a răspunde 
în mod eficace la o gamă largă de 
urgență, multe dintre acestea fiind 
cauzate de schimbările climatice. 
Frecvența și intensitatea dezastrelor 
naturale au crescut în ultimii ani în 
Uniune și în afara acesteia, inclusiv în 
regiuni unde anterior nu erau semnalate. 
Prin urmare, este imperios necesar ca 
mecanismul Uniunii să includă capacități 
suficiente pentru a face față dezastrelor 
naturale care survin tot mai des, cum ar fi 
incendiile forestiere și inundațiile.

Amendamentul 10

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 

(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 
și justificate în mod corespunzător, prin 
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încredere de centre, cum ar fi depozitele 
de materiale pentru acțiuni umanitare ale 
ONU.

intermediul unor rețele de centre de 
încredere, cum ar fi depozitele de 
materiale pentru acțiuni umanitare ale 
ONU. rescEU ar trebui să îmbunătățească 
sinergiile dintre centrele logistice 
naționale, pentru a facilita o reacție 
operațională mai eficace, pentru a întări 
capacitatea de la nivel regional și pentru a 
contribui la obiectivul pe termen lung 
care vizează garantarea unei flexibilități 
maxime și a capacității de a reacționa la 
numeroase tipuri de dezastre, dincolo de 
pandemia actuală. Profitând de 
colaborarea sa strânsă cu autoritățile 
statelor membre, mecanismul Uniunii ar 
trebui să fie utilizat pentru a colecta 
informații despre capacitățile naționale 
disponibile în statele membre în care sunt 
găzduite centrele și pentru a evalua 
gradul de pregătire al sistemelor naționale 
de gestionare a crizelor și al autorităților 
de protecție civilă, astfel încât să poată 
emite recomandări concrete specifice 
fiecărei țări pentru a le îmbunătăți în 
continuare.

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Dată fiind valoarea solidarității 
convenită în comun, Uniunea trebuie să 
joace un rol central în accelerarea 
progresului înspre atingerea obiectivului 
vizând furnizarea echitabilă și universală 
a unor servicii medicale de calitate ca 
bază a politicilor Uniunii în domeniul 
protecției civile.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Având în vedere faptul că trimiterea 
pe teren a capacităților rescEU pentru 
operațiuni de răspuns în cadrul 
mecanismului Uniunii oferă o valoare 
adăugată semnificativă a Uniunii prin 
asigurarea unui răspuns eficace și rapid în 
sprijinul persoanelor aflate în situații de 
urgență, ar trebui să se prevadă obligații 
suplimentare pentru a asigura vizibilitatea 
Uniunii.

(16) Având în vedere faptul că trimiterea 
pe teren a capacităților rescEU pentru 
operațiuni de răspuns în cadrul 
mecanismului Uniunii oferă o valoare 
adăugată semnificativă a Uniunii prin 
asigurarea unui răspuns eficace și rapid în 
sprijinul persoanelor aflate în situații de 
urgență, ar trebui să se prevadă obligații 
suplimentare pentru a furniza informații 
cetățenilor și mass-mediei din Uniune și 
pentru a asigura, de asemenea, 
vizibilitatea Uniunii. Autoritățile naționale 
ar trebui să primească din partea 
Comisiei, pentru fiecare intervenție 
specială, orientări în materie de 
comunicare, pentru a se asigura că rolul 
Uniunii este reflectat în mod adecvat.

Amendamentul13

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a spori flexibilitatea, precum 
și pentru a realiza o execuție bugetară 
optimă, gestiunea indirectă ar trebui 
inclusă ca metodă de execuție bugetară.

(17) Pentru a spori flexibilitatea, precum 
și pentru a realiza o implementare bugetară 
optimă, prezenta decizie ar trebui să 
prevadă gestiunea indirectă ca metodă de 
execuție a bugetului, la care să se recurgă 
doar atunci când natura și conținutul 
acțiunii vizate justifică acest lucru.

Justificare

Gestiunea directă de către Comisie, inclusiv delegațiile Uniunii, ar trebui să fie privilegiată, 
ori de câte ori este posibil. Gestiunea indirectă ar trebui folosită numai atunci când se poate 
demonstra clar că este o modalitate mai eficace și mai eficientă de implementare pentru tipul 
de acțiune în cauză.

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Considerentul 17 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În conformitate cu articolul 155 
din Regulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului1a („Regulamentul 
financiar”), entitățile enumerate la 
articolul 62 alineatul (1) litera (c) din 
respectivul regulament și la articolul 25 
alineatul (2) din prezenta decizie ar trebui 
să își îndeplinească în fiecare an 
obligațiile de raportare. Cerințele de 
raportare aplicabile respectivelor entități 
sunt stabilite în acordul de verificare 
menționat la articolul 130 alineatul (3) 
din Regulamentul financiar.
____________________
1a 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).

Justificare

Întrucât gestiunea indirectă este un nou mod de implementare în cadrul UCPM, este 
important să se reamintească obligațiile de raportare ale entităților care își desfășoară 
activitatea în temeiul gestiunii indirecte, astfel cum se prevede la articolul 155 din 
Regulamentul financiar.

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(18) Pentru a promova previzibilitatea și 
eficacitatea pe termen lung, atunci când 
pune în aplicare Decizia nr. 1313/2013/UE, 
Comisia ar trebui să adopte programe de 
lucru anuale sau multianuale care să indice 
alocările planificate. Acest demers ar trebui 
să contribuie la sporirea flexibilității de 
care dispune Uniunea în execuția bugetară 
și, prin urmare, să consolideze acțiunile de 
prevenire și de pregătire.

(18) Pentru a promova previzibilitatea și 
eficacitatea pe termen lung, atunci când 
pune în aplicare Decizia nr. 1313/2013/UE, 
consultându-se cu părțile interesate și cu 
instituțiile competente, Comisia ar trebui 
să adopte programe de lucru anuale sau 
multianuale care să indice alocările 
planificate. Acest demers ar trebui să 
contribuie la sporirea flexibilității de care 
dispune Uniunea în execuția bugetară și, 
prin urmare, să consolideze acțiunile de 
prevenire și de pregătire.

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Crearea și gestionarea rezervelor 
strategice suplimentare ale Uniunii și ale 
stocurilor de produse relevante în caz de 
criză în cadrul programului de acțiune al 
Uniunii în domeniul sănătății 
(EU4Health) ar trebui să fie 
complementare rezervelor reactive ale 
rescEU.

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Mecanismul Uniunii ar trebui să 
ofere, de asemenea, posibilitatea unor 
contribuții suplimentare voluntare din 
partea statelor membre.

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Considerentul 23
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Deși măsurile de prevenire și de 
pregătire sunt esențiale pentru consolidarea 
robusteții Uniunii în fața dezastrelor 
naturale și a celor provocate de om, 
apariția, momentul producerii și amploarea 
dezastrelor sunt, prin natura lor, 
imprevizibile. După cum a arătat recenta 
criză provocată de pandemia de COVID-
19, resursele financiare solicitate pentru a 
asigura un răspuns adecvat pot varia în 
mod semnificativ de la un an la altul și ar 
trebui să fie puse la dispoziție imediat. 
Reconcilierea principiului previzibilității 
cu necesitatea de a reacționa rapid la noile 
necesități presupune, în consecință, 
adaptarea execuției financiare a 
programelor. Prin urmare, este oportun să 
se autorizeze reportarea creditelor 
neutilizate, limitate la exercițiul următor și 
dedicate exclusiv acțiunilor de răspuns, în 
plus față de dispozițiile de la articolul 12 
alineatul (4) din Regulamentul financiar.

(23) Deși măsurile de prevenire și de 
pregătire sunt esențiale pentru consolidarea 
robusteții Uniunii în fața dezastrelor 
naturale și a celor provocate de om, 
apariția, momentul producerii și amploarea 
dezastrelor sunt, prin natura lor, 
imprevizibile. După cum a arătat recenta 
criză provocată de pandemia de COVID-
19, resursele financiare solicitate pentru a 
asigura un răspuns adecvat pot varia în 
mod semnificativ de la un an la altul și ar 
trebui să fie puse la dispoziție imediat. 
Reconcilierea principiului previzibilității 
cu necesitatea de a reacționa rapid la noile 
necesități presupune, în consecință, 
adaptarea execuției financiare a 
programelor. Prin urmare, este oportun să 
se autorizeze reportarea creditelor 
neutilizate, limitate la exercițiul următor și 
dedicate acțiunilor de prevenire, pregătire 
și răspuns, în plus față de dispozițiile de la 
articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul 
financiar.

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Anexa I la Decizia nr. 
1313/2013/UE nu este suficient de 
flexibilă pentru a permite Uniunii să 
ajusteze în mod corespunzător investițiile 
în acțiuni de prevenire, pregătire și 
răspuns și, prin urmare, ar trebui să fie 
eliminată. Nivelurile investiților care 
urmează să fie alocate diferitelor etape ale 
ciclului de gestionare a riscurilor de 
dezastre trebuie stabilite în prealabil. Din 
cauza lipsei de flexibilitate, Uniunea nu 
poate reacționa la caracterul imprevizibil 
al dezastrelor.

eliminat
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Justificare

Colegiuitorii ar trebui să urmărească repartizarea relativă a finanțării pentru fiecare pilon 
(prevenire, pregătire și răspuns). Posibilitatea de a modifica anexa prin intermediul unui act 
delegat garantează suficientă flexibilitate.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 4, se introduce 
următorul punct:
„4a. «obiective ale Uniunii în materie de 
reziliență la dezastre» înseamnă obiective 
care vizează acțiuni de prevenire și 
pregătire pentru a consolida capacitățile 
Uniunii și ale statelor sale membre de a 
răspunde la dezastre, asigurând în același 
timp funcționarea corespunzătoare a 
pieței în situația în care un dezastru sau o 
criză poate avea efecte transfrontaliere 
negative.”

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.  Comisia definește obiectivele 
Uniunii în materie de reziliență la dezastre, 
pentru a sprijini acțiunile de prevenire și de 
pregătire. Obiectivele în materie de 
reziliență la dezastre asigură un nivel de 
referință comun pentru menținerea 
funcțiilor societale critice în fața efectelor 
în cascadă ale unui dezastru cu impact 
ridicat și pentru asigurarea funcționării 

5. Comisia definește obiectivele 
Uniunii în materie de reziliență la dezastre, 
pentru a sprijini acțiunile de prevenire și de 
pregătire. Obiectivele în materie de 
reziliență la dezastre asigură un nivel de 
referință comun pentru menținerea 
funcțiilor societale critice în fața efectelor 
în cascadă ale unui dezastru cu impact 
ridicat și pentru asigurarea funcționării 
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pieței interne. Obiectivele se bazează pe 
scenarii orientate spre viitor, inclusiv pe 
impactul schimbărilor climatice asupra 
riscurilor de dezastre, pe date privind 
evenimentele trecute și pe studii de impact 
transsectoriale, acordându-se o atenție 
deosebită persoanelor vulnerabile.

pieței interne. Obiectivele se bazează pe 
scenarii orientate spre viitor, inclusiv pe 
impactul schimbărilor climatice și al 
pierderii biodiversității asupra riscurilor de 
dezastre, pe date privind evenimentele 
trecute și pe studii de impact 
transsectoriale și pe analize ale impactului 
pe termen lung al regiunilor afectate, 
acordându-se o atenție deosebită 
persoanelor vulnerabile. La elaborarea 
obiectivelor în materie de reziliență la 
dezastre, Comisia pune accentul în mod 
specific pe dezastrele recurente care 
afectează regiunile statelor membre și 
propune autorităților naționale măsuri 
concrete pentru a consolida reziliența la 
crize, inclusiv măsuri pentru a căror 
punere în aplicare este necesară utilizarea 
fondurilor UE.

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

ERCC coordonează, monitorizează și 
sprijină în special răspunsul în timp real la 
situații de urgență la nivelul Uniunii. 
ERCC își desfășoară activitatea în strânsă 
legătură cu sistemele naționale de 
gestionare a crizelor, cu autoritățile de 
protecție civilă și cu organismele relevante 
ale Uniunii.

ERCC coordonează, monitorizează și 
sprijină în special răspunsul în timp real la 
situații de urgență la nivelul Uniunii. 
ERCC își desfășoară activitatea în strânsă 
legătură cu sistemele naționale de 
gestionare a crizelor, cu autoritățile de 
protecție civilă, cu grupurile de voluntari 
de la nivelul comunității și cu organismele 
relevante ale Uniunii.

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 8 – litera c – liniuța 3 a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- pentru a oferi comunităților locale 
asistență la formarea tehnică în scopul 
îmbunătățirii capacităților lor de reacție 
inițială fără asistență la o criză;

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare adoptate în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 33 alineatul (2), Comisia definește 
capacitățile rescEU, pe baza obiectivelor în 
materie de reziliență menționate la articolul 
6 alineatul (5) și a elaborării de scenarii, 
astfel cum se menționează la articolul 10 
alineatul (1), ținând seama de riscurile 
identificate și emergente și de capacitățile 
generale și de lacunele de la nivelul 
Uniunii, în special în domeniile combaterii 
aeriene a incendiilor forestiere, al 
incidentelor chimice, biologice, radiologice 
și nucleare și al răspunsului medical de 
urgență.

2. Prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare adoptate în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 33 alineatul (2), Comisia definește 
capacitățile rescEU, pe baza obiectivelor în 
materie de reziliență menționate la articolul 
6 alineatul (5) și a elaborării de scenarii, 
astfel cum se menționează la articolul 10 
alineatul (1), ținând seama de riscurile 
identificate și emergente și de capacitățile 
generale și de lacunele de la nivelul 
Uniunii, în special în domeniile combaterii 
aeriene a incendiilor forestiere, al 
seismelor, al incidentelor chimice, 
biologice, radiologice și nucleare și al 
răspunsului medical de urgență. Comisia 
actualizează periodic informațiile privind 
numărul și clasificarea capacităților 
rescEU și pune aceste informații direct la 
dispoziția altor instituții ale Uniunii.

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește capacitățile de a 
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răspunde la urgențele medicale, cum ar fi 
stocurile strategice și echipele medicale de 
urgență, Comisia asigură coordonarea 
acestora și realizarea de sinergii cu alte 
programe relevante ale UE, în special cu 
programul „UE pentru sănătate”, cu 
scopul de a oferi un răspuns coerent și de 
a evita duplicarea activităților, generând 
astfel posibile economii financiare.

Amendamentul 26

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capacitățile rescEU se achiziționează, se 
închiriază, se dețin în sistem de leasing 
și/sau sunt contractate în alt mod de către 
Comisie sau de către statele membre. 
Comisia poate achiziționa, închiria, deține 
în sistem de leasing sau contracta în alt 
mod capacități rescEU pentru a stoca și a 
distribui echipamente sau pentru a furniza 
servicii statelor membre, prin proceduri de 
achiziții publice conforme cu normele 
financiare ale Uniunii. În cazul în care 
capacitățile rescEU sunt achiziționate, 
închiriate, deținute în sistem de leasing sau 
contractate în alt mod de către statele 
membre, Comisia poate acorda granturi 
directe statelor membre, fără o cerere de 
propuneri.

Capacitățile rescEU se achiziționează, se 
închiriază, se dețin în sistem de leasing 
și/sau sunt contractate în alt mod de către 
Comisie sau de către statele membre. 
Comisia poate achiziționa, închiria, deține 
în sistem de leasing sau contracta în alt 
mod capacități rescEU pentru a stoca și a 
distribui echipamente de înaltă calitate sau 
pentru a furniza servicii statelor membre, 
prin proceduri de achiziții publice 
conforme cu normele financiare ale 
Uniunii. În cazul în care capacitățile 
rescEU sunt achiziționate, închiriate, 
deținute în sistem de leasing sau 
contractate în alt mod de către statele 
membre, Comisia poate acorda granturi 
directe statelor membre, fără o cerere de 
propuneri.

Justificare

Criza COVID-19 a demonstrat clar că este important să se verifice calitatea produselor și 
echipamentelor medicale, în special dacă sunt achiziționate din afara Uniunii.

Amendamentul 27

Propunere de decizie
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capacitățile rescEU sunt găzduite de 
statele membre care le achiziționează, le 
închiriază, le dețin în sistem de leasing sau 
le contractează în alt mod. Pentru a spori 
reziliența Uniunii, capacitățile rescEU 
achiziționate, închiriate, deținute în sistem 
de leasing sau contractate în alt mod de 
către Comisie trebuie să fie prepoziționate 
în mod strategic în interiorul Uniunii. În 
consultare cu statele membre, capacitățile 
rescEU achiziționate, închiriate, deținute în 
sistem de leasing sau contractate în alt mod 
de către Comisie ar putea fi, de asemenea, 
localizate în țări terțe prin intermediul unor 
rețele de încredere gestionate de organizații 
internaționale relevante.”

Capacitățile rescEU sunt găzduite de 
statele membre care le achiziționează, le 
închiriază, le dețin în sistem de leasing sau 
le contractează în alt mod. Pentru a spori 
reziliența Uniunii, capacitățile rescEU 
achiziționate, închiriate, deținute în sistem 
de leasing sau contractate în alt mod de 
către Comisie trebuie să fie prepoziționate 
în mod strategic în interiorul Uniunii. În 
consultare cu statele membre și cu 
Parlamentul European, capacitățile 
rescEU achiziționate, închiriate, deținute în 
sistem de leasing sau contractate în alt mod 
de către Comisie ar putea fi, de asemenea, 
localizate în țări terțe prin intermediul unor 
rețele de încredere gestionate de organizații 
internaționale relevante.”

Amendamentul 28

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 12 – alineatul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capacitățile rescEU pot fi trimise pe teren 
în afara Uniunii în conformitate cu 
alineatele (6)-(9) din prezentul articol.;

Capacitățile rescEU pot fi trimise pe teren 
în afara Uniunii în conformitate cu 
alineatele (6)-(9) din prezentul articol. 
Comisia instituie dispoziții specifice 
pentru a garanta responsabilitatea și 
utilizarea corectă a capacităților rescEU 
în țări terțe, inclusiv asigurarea accesului 
pentru agenții responsabili cu controlul 
din partea Uniunii. Vizibilitatea 
mecanismului Uniunii în țările terțe este 
asigurată în conformitate cu articolul 20a 
alineatele (1) și (2) din prezenta decizie.
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Amendamentul 29

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera d
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 19 – alineatele 5 și 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Alineatele (5) și (6) se elimină. (d) Alineatele (5) și (6) se înlocuiesc 
cu următorul text:
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 în lumina unor evenimente 
neprevăzute care afectează execuția 
bugetului sau în lumina instituirii 
capacităților rescEU, acte delegate în 
conformitate cu articolul 30 în vederea 
modificării anexei I pentru a ajusta 
fiecare dintre cifrele din anexa I cu mai 
mult de 10 puncte procentuale. În plus, 
Comisia este încurajată să organizeze 
evaluări ale impactului pentru orice 
propunere de modificare a anexei I și 
consultări ale părților interesate relevante 
în acest sens.
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 din anexa I cu 
mai mult de 10 puncte procentuale în 
limitele alocărilor bugetare disponibile și 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 31.”

Amendamentul 30

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera da (nouă)
Decizia nr. 1313/2013/UE
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Articolul 19 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) La articolul 19, se adaugă 
următorul alineat (6a):
(6a) Parlamentul European și Consiliul 
autorizează creditele anuale disponibile 
fără a aduce atingere dispozițiilor din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. ..../... al 
Consiliului de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2021-2027 și Acordului Interinstituțional 
din ... 2020 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind cooperarea în 
chestiuni bugetare și buna gestiune 
financiară.

Amendamentul 31

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 19 a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la articolul 2 din 
Regulamentul [IER] sunt puse în aplicare 
în temeiul prezentei decizii prin 
intermediul sumelor menționate la 
articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul 
(iv) din regulamentul respectiv, sub rezerva 
articolului 4 alineatul (4) și alineatul (8) 
din același regulament.

Măsurile menționate la articolul 2 din 
Regulamentul [IER] sunt puse în aplicare 
în temeiul prezentei decizii cu o sumă de 
2 187 620 000 EUR la prețuri actuale, 
astfel cum se menționează la articolul 3 
alineatul (2) litera (a) punctul (iv) din 
regulamentul respectiv, sub rezerva 
articolului 4 alineatul (4) și alineatul (8) 
din același regulament.

Justificare

Din motive de claritate și de transparență, ar fi de preferat să se menționeze în temeiul juridic 
al UCPM suma exactă care urmează să fie pusă la dispoziția UCPM prin intermediul 
instrumentului de redresare.

Amendamentul 32

Propunere de decizie
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 20 a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice asistență sau finanțare acordată în 
temeiul prezentei decizii beneficiază de o 
vizibilitate adecvată. În special, statele 
membre se asigură că, pentru operațiunile 
finanțate în cadrul mecanismului Uniunii, 
comunicarea publică:

Orice asistență sau finanțare acordată în 
temeiul prezentei decizii beneficiază de o 
vizibilitate adecvată, în conformitate cu 
orientările specifice emise de Comisie în 
ceea ce privește intervențiile specifice. În 
special, statele membre se asigură că, 
pentru operațiunile finanțate în cadrul 
mecanismului Uniunii, comunicarea 
publică:

Amendamentul 33

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia pune în aplicare sprijinul 
financiar al Uniunii în conformitate cu 
Regulamentul financiar în cadrul gestiunii 
directe sau al gestiunii indirecte prin 
intermediul organismelor menționate la 
articolul 62 alineatul (1) litera (c) din 
Regulamentul financiar.

2. Comisia pune în aplicare sprijinul 
financiar al Uniunii prin gestiune directă în 
conformitate cu Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046 sau prin gestiune 
indirectă prin intermediul organismelor 
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 în cauză, Comisia 
poate utiliza gestiunea indirectă. Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 30 pentru a 
completa prezenta decizie prin stabilirea 
unor acțiuni desfășurate în cadrul 
mecanismului Uniunii care pot fi puse în 
aplicare prin gestiune indirectă.

Justificare

Gestiunea directă de către Comisie, inclusiv delegațiile Uniunii, ar trebui să fie privilegiată, 
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ori de câte ori este posibil. Gestiunea indirectă ar trebui folosită numai atunci când se poate 
demonstra clar că este o modalitate mai eficace și mai eficientă de implementare pentru tipul 
de acțiune în cauză.

Amendamentul 34

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În plus față de dispozițiile de la 
articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul 
financiar, creditele de angajament și de 
plată care nu au fost utilizate până la 
sfârșitul exercițiului financiar pentru care 
au fost înscrise în bugetul anual sunt 
reportate automat și pot fi angajate și 
plătite până la data de 31 decembrie a 
exercițiului financiar următor. Creditele 
reportate se utilizează exclusiv pentru 
acțiuni de răspuns. Creditele reportate 
trebuie să fie utilizate primele în exercițiul 
financiar următor.

5. În plus față de dispozițiile de la 
articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul 
financiar, creditele de angajament și de 
plată care nu au fost utilizate până la 
sfârșitul exercițiului financiar pentru care 
au fost înscrise în bugetul anual sunt 
reportate automat și pot fi angajate și 
plătite până la data de 31 decembrie a 
exercițiului financiar următor. Creditele 
reportate se utilizează pentru acțiuni de 
prevenire, pregătire și răspuns. Creditele 
reportate trebuie să fie utilizate primele în 
exercițiul financiar următor.

Amendamentul 35

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20 – litera a
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 6 
alineatul (5) și la articolul 21 alineatul (3) 
al doilea paragraf se conferă Comisiei până 
la 31 decembrie 2027.

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 6 
alineatul (5), articolul 19 alineatele (5) 
și (6), articolul 21 alineatul (3) al doilea 
paragraf și la articolul 25 alineatul (2) se 
conferă Comisiei până la 31 decembrie 
2027.

Amendamentul 36
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Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23
Decizia nr. 1313/2013/UE
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Anexa I se elimină. eliminat

Justificare

Colegiuitorii ar trebui să urmărească repartizarea relativă a finanțării pentru fiecare pilon 
(prevenire, pregătire și răspuns). Posibilitatea de a modifica anexa prin intermediul unui act 
delegat garantează suficientă flexibilitate.
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