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Amendamentul 11
Eero Heinäluoma

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 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. 
Statele membre sunt cele responsabile în 
primul rând de îmbunătățirea 
capabilităților lor de salvare și a gradului 
de pregătire, iar acțiunile Comisiei 
sprijină și completează acest demers. 
Competența Comisiei nu ar trebui extinsă 
pentru a se aplica sarcinilor legate de 
gradul de pregătire la nivel național.

Or. fi

Amendamentul 12
Erik Bergkvist

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 mai eficace, în cazul în care 
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capacitățile acestora nu sunt suficiente.

Or. en

Amendamentul 13
Erik Bergkvist

Propunere de decizie
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, s-a 
dovedit că Uniunea și statele membre nu 
sunt pregătite suficient pentru a face față 
unei pandemii la scară largă. Prin 
urmare, consolidarea rescEU este 
esențială.

Or. en

Amendamentul 14
Elisabetta Gualmini

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În plus, având în vedere că, în 
ultimii ani, au crescut în mod semnificativ 
numărul dezastrelor naturale, precum și 
gravitatea acestora, și în situația în care 
viitoarele dezastre vor deveni din ce în ce 
mai extreme și mai complexe, cum ar fi 
cea a urgenței sanitare provocate de 
pandemia de COVID-19, cu consecințe 
profunde la nivel mondial pe termen mai 
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îndelungat, integrarea unui răspuns 
colectiv și coordonat pentru gestionarea 
dezastrelor la nivelul Uniunii este din ce 
în ce mai importantă. În acest scop, este 
necesar ca Uniunea să includă și să 
faciliteze coordonarea acțiunilor statelor 
membre în domeniul protecției civile, prin 
crearea unor sinergii mai bune cu actorii 
regionali și locali și cu organizațiile de 
voluntari care activează în domeniu, 
pentru a consolida eficacitatea sistemelor 
de prevenire, pregătire și răspuns la 
dezastre și la situații de urgență grave.

Or. en

Amendamentul 15
Elisabetta Gualmini

Propunere de decizie
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Ca urmare a pandemiei de 
COVID-19 și luând în considerare 
necesitatea de a spori capacitatea de 
răspuns a Uniunii în domeniul sănătății și 
al protecției civile, rescEU ar trebui 
consolidată în mod semnificativ pentru a-i 
îmbunătăți performanța în cadrul 
fiecăruia dintre cei trei piloni: prevenire, 
pregătire și răspuns.

Or. en

Amendamentul 16
Eero Heinäluoma

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. 
Mecanismul ar trebui să fie instituit 
pentru crize transfrontaliere la scară 
largă, precum actuala pandemie de 
COVID-19 și situații similare, dezastrele 
naturale cu un grad mai ridicat de 
probabilitate și cele cu un impact mai 
mare din cauza schimbărilor climatice, 
alte crize generate de condiții 
meteorologice extreme și accidente 
industriale. Solidaritatea între statele 
membre este esențială în situațiile de criză 
la scară largă, în care resursele unui 
singur stat membru nu sunt suficiente.

Or. fi

Amendamentul 17
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Pentru a garanta o mai bună 
pregătire pentru astfel de evenimente în 
viitor, sunt necesare acțiuni urgente pentru 
consolidarea mecanismului Uniunii. 
Consolidarea mecanismului Uniunii 
completează dar nu înlocuiește integrarea 
principiului rezilienței la dezastre în toate 
politicile și fondurile Uniunii.

Or. en

Amendamentul 18
Victor Negrescu

Propunere de decizie
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Pentru a garanta o mai bună 
pregătire pentru astfel de evenimente în 
viitor, este necesar să se prevadă 
realizarea unor acțiuni urgente pentru 
consolidarea mecanismului Uniunii și 
crearea unor unități medicale de urgență 
europene permanente, comune, denumite 
Corpul medical albastru al UE.

Or. en

Amendamentul 19
Elisabetta Gualmini

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 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, 
cu autoritățile regionale și locale, care 
sunt actori-cheie în cadrul ciclului de 
gestionare a dezastrelor. 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.

Or. en
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Amendamentul 20
Elisabetta Gualmini

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 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, 
implicând inclusiv sectorul terțiar și 
organizațiile de voluntariat prezente la 
fața locului. 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.

Or. it

Amendamentul 21
Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Moritz Körner, Martin Hojsík

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a îmbunătăți planificarea în 
materie de prevenire și de pregătire, 

(6) Pentru a îmbunătăți planificarea în 
materie de prevenire și de pregătire, 
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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.

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 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 și cu Parlamentul European 
pentru a defini obiectivele de reziliență la 
nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 22
Elisabetta Gualmini

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În faza de gestionare a situațiilor 
de urgență și a situațiilor de criză, 
integrarea măsurilor prevăzute în cadrul 
mecanismului de protecție civilă al 
Uniunii în planurile și în programele 
operaționale de intervenție în situații de 
urgență deja existente la nivel național, 
regional și local reprezintă o prioritate. 
Prin urmare, mecanismul UE trebuie să 
funcționeze în coordonare cu diverșii 
actori locali, în special cu regiunile, 
îmbunătățind sinergiile cu diferitele 
componente instituționale și operaționale 
din teritoriu, cu organizațiile de 
voluntariat și cu comunitatea științifică 
aflate la fața locului, acestea având o 
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contribuție indispensabilă în gestionarea 
situațiilor de urgență înainte și după 
declanșarea acestora. Acolo unde există, 
planurile locale de intervenție în situații 
de urgență pot să identifice resursele 
umane și materiale necesare pentru a face 
față situațiilor de urgență și pentru a 
stabili responsabilitățile, acțiunile și 
coordonarea organizațională la nivel 
teritorial.

Or. it

Amendamentul 23
Clotilde Armand, Moritz Körner, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, 
Valérie Hayer

Propunere de decizie
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Pentru a asigura o prevenire 
eficientă a dezastrelor, simulările de criză 
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, inundații sau 
incendii forestiere frecvente. Evaluările ar 
trebui să aibă în vedere, de asemenea, 
nivelul cooperării transfrontaliere pentru 
ca mecanismul Uniunii să dispună de 
informații detaliate cu privire la 
capacitățile disponibile la nivel local 
pentru o intervenție mai specifică.

Or. en
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Amendamentul 24
Elisabetta Gualmini

Propunere de decizie
Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. it

Amendamentul 25
Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Mecanismul Uniunii ar trebui să 
exploateze în continuare sinergiile cu 
Programul european privind protecția 
infrastructurilor critice, iar cadrul Uniunii 
privind protecția și reziliența 
infrastructurilor critice ar trebui să justifice 
stabilirea unor astfel de obiective în 
materie de reziliență la nivelul Uniunii.

(7) Mecanismul Uniunii ar trebui să 
exploateze în continuare sinergiile cu 
Programul european privind protecția 
infrastructurilor critice, iar cadrul Uniunii 
privind protecția și reziliența 
infrastructurilor critice ar trebui să justifice 
stabilirea unor astfel de obiective în 
materie de reziliență la nivelul Uniunii. În 
cazul în care, în cadrul procesului de 
verificare a adecvării, se constată că unui 
stat membru îi lipsește infrastructura 
critică sau că această infrastructură nu 
are calitatea adecvată pentru a garanta 
mobilizarea rapidă a asistenței și în cazul 
în care un stat membru s-a dovedit a fi 
incapabil de a garanta calitatea 
infrastructurii critice, Uniunea va lua 
măsuri pentru a remedia și pentru a 
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construi elementele de infrastructură care 
lipsesc, cum ar fi autostrăzile.

Or. en

Amendamentul 26
Victor Negrescu

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Programul EU4Health ar trebui să 
sprijine crearea unor unități medicale de 
urgență europene permanente, comune, 
denumite Corpul medical albastru al UE. 
Corpul medical albastru al UE ar trebui 
să fie alcătuit din profesioniști în 
domeniul medical și al intervențiilor de 
urgență din diferite state membre, iar 
unitățile medicale de urgență ar trebui să 
aibă sarcina de a oferi sprijin pentru 
situații sau crize medicale la nivel 
transfrontalier și paneuropean. Noile 
unități permanente ar trebui să fie create 
pe baza rezultatelor pozitive ale mobilității 
medicale realizate cu succes pe bază de 
voluntariat, finanțată prin mecanismul de 
protecție civilă al Uniunii.

Or. en

Amendamentul 27
Elisabetta Gualmini

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), 

(9) Mecanismul Uniunii ar trebui să 
utilizeze infrastructurile spațiale ale 
Uniunii, cum ar fi Programul european de 
observare a Pământului (Copernicus), 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 28
Silvia Modig

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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 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. Cele mai înalte niveluri 
posibile de protecție a vieții private și 
Regulamentul (UE) 2016/679 ar trebui să 
se aplice în cazul acțiunilor legate de toate 
aceste programe. 1a

_________________
1a Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 



AM\1210322RO.docx 15/33 PE655.689v01-00

RO

de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Or. fi

Amendamentul 29
Erik Bergkvist

Propunere de decizie
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Schimbările climatice au dovedit 
că mecanismul Uniunii și rescEU trebuie 
dezvoltate pentru a răspunde în mod 
eficace la o gamă largă de urgențe. 
Frecvența și intensitatea dezastrelor 
naturale au crescut în ultimii ani în 
Uniune și în afara acesteia. În fiecare an, 
numeroase state membre se confruntă cu 
incendii forestiere devastatoare care 
distrug mii de hectare și care conduc la 
pierderea a numeroase vieți. Prin urmare, 
este imperativ ca mecanismul Uniunii să 
includă capacități suficiente pentru a 
combate incendiile forestiere și alte 
dezastre naturale.

Or. en

Amendamentul 30
Silvia Modig

Propunere de decizie
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Mecanismul Uniunii și rescEU ar 
trebui concepute într-un mod care să 
permită Uniunii să răspundă în mod 
eficace la situații de urgență noi și fără 
precedent. Diversele dezastre naturale 
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cauzate de schimbările climatice, precum 
incendiile forestiere și inundațiile, devin, 
de asemenea, obișnuite și se intensifică în 
zone în care nu existau anterior. Prin 
urmare, este esențial ca mecanismul 
Uniunii să aibă, de asemenea, capacitatea 
adecvată pentru a răspunde manifestările 
tot mai frecvente ale dezastrelor naturale.

Or. fi

Amendamentul 31
Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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 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. Profitând de colaborarea sa strânsă 
cu autoritățile statelor membre, 
mecanismul Uniunii ar trebui să fie 
utilizat pentru a colecta informații cu 
privire la capacitățile naționale 
disponibile în statele membre în care sunt 
găzduite centrele și pentru a evalua 
gradul de pregătire al sistemelor naționale 
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de gestionare a crizelor și al autorităților 
de protecție civilă, astfel încât să poată 
emite, pe baza datelor colectate, 
recomandări concrete de îmbunătățire, 
specifice pentru fiecare țară.

Or. en

Amendamentul 32
Eero Heinäluoma

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 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. Este important să se 
îmbunătățească capacitatea regională. 
Îmbunătățirea capacității ar trebui, de 
asemenea, să țină seama de obiectivul pe 
termen lung potrivit căruia aceasta ar 
trebui să fie pe cât de flexibilă posibil și să 
poată răspunde în multiple moduri la 
numeroase tipuri de criză și dezastru, fără 
a se axa numai pe pandemia actuală.

Or. fi
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Amendamentul 33
Elisabetta Gualmini

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 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. RescEU ar trebui să 
coordoneze și să sporească sinergiile între 
centrele logistice de la nivel național, 
astfel încât să faciliteze un răspuns 
operațional în cazul unei situații de 
urgență. Aceste capacități trebuie 
prepoziționate în centre logistice de pe 
teritoriul Uniunii sau, din motive strategice 
justificate în mod corespunzător, prin 
intermediul unor rețele de încredere de 
centre, cum ar fi depozitele de materiale 
pentru acțiuni umanitare ale ONU.

Or. en

Amendamentul 34
Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík

Propunere de decizie
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Având în vedere valorile convenite 
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de comun acord ale solidarității, Uniunea 
joacă un rol central în accelerarea 
progreselor în vederea atingerii 
obiectivului unei asigurări medicale de 
calitate, echitabile și universale, ca bază 
pentru politicile Uniunii în domeniul 
protecției civile.

Or. en

Amendamentul 35
Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță

Propunere de decizie
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Serviciile de transport joacă un rol 
esențial în operațiunile de asistență 
internațională de mare anvergură. Prin 
urmare, normele Uniunii privind sectorul 
logistic ar trebui să permită gradul maxim 
de flexibilitate și de capacitate de reacție 
în situații de criză. Astfel cum s-a 
demonstrat în contextul pandemiei de 
COVID-19, deficitul de conducători auto 
în sectorul transporturilor din Uniune, 
precum și restricțiile legate de cabotaj, 
reprezintă un obstacol semnificativ în 
calea furnizării rapide a asistenței. Prin 
urmare, Comisia ar trebui să revizuiască 
legislația în vigoare a Uniunii privind 
sectorul logistic, pe baza criteriilor 
referitoare la pregătirea și răspunsul în 
caz de criză, să introducă dispoziții prin 
care să fie suspendate restricțiile în 
sectorul transporturilor în caz de dezastre 
naturale sau provocate de om și, după caz, 
să propună modificări ale legislației în 
vigoare a Uniunii privind sectorul 
transporturilor.

Or. en
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Amendamentul 36
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Propunere de decizie
Considerentul 16

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 asigura 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.

Or. en

Amendamentul 37
Victor Negrescu

Propunere de decizie
Considerentul 16

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.
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Or. en

Amendamentul 38
Elisabetta Gualmini

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 execuție bugetară 
optimă, luând în considerare resursele 
suplimentare alocate, ar trebui să se 
înființeze o agenție a UE pe deplin 
responsabilă de execuția bugetară.

Or. en

Amendamentul 39
Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík

Propunere de decizie
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, 
Comisia, în consultare cu părțile 
interesate și cu instituțiile relevante, ar 
trebui să adopte programe de lucru anuale 
și 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.

Or. en

Amendamentul 40
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Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík

Propunere de decizie
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Competențele consolidate ale 
principalilor actori ai Uniunii de a 
gestiona capacitățile rescEU, de a 
conduce procedurile de achiziții publice și 
de a oferi recomandări cu privire la 
cantitățile și la produsele specifice care 
urmează a fi plasate în centre logistice 
dispersate din punct de vedere geografic 
ar trebui să fie definite prin intermediul 
actelor delegate.

Or. en

Amendamentul 41
Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík

Propunere de decizie
Considerentul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 42
Victor Negrescu

Propunere de decizie
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(20a) Mecanismul Uniunii ar trebui 
extins la țările terțe prin intermediul 
politicii europene de vecinătate.

Or. en

Amendamentul 43
Victor Negrescu

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.

Or. en

Amendamentul 44
Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel

Propunere de decizie
Considerentul 23

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 45
Erik Bergkvist

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:
„4 a (nou) «obiective 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, 
asigurând în același timp faptul că piața 
internă funcționează în mod 
corespunzător în situația în care un 
dezastru sau o criză poate avea efecte 
transfrontaliere negative;”

Or. en

Amendamentul 46
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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

„(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 
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. 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.”

Or. en

Amendamentul 47
Elisabetta Gualmini

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

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 

(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 
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în cascadă ale unui dezastru cu impact 
ridicat și pentru asigurarea funcționării 
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.

în cascadă ale unui dezastru cu impact 
ridicat și pentru asigurarea funcționării 
pieței interne. Obiectivele se bazează pe 
scenarii orientate spre viitor, inclusiv pe 
impactul schimbărilor climatice asupra 
riscurilor de dezastre, pe date privind 
evenimentele trecute, pe studii de impact 
transsectoriale și pe analiza impactului 
social pe termen lung asupra teritoriilor 
afectate, acordându-se o atenție deosebită 
persoanelor vulnerabile.

Or. it

Amendamentul 48
Silvia Modig

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

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 
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.

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 
pieței interne. Obiectivele se bazează pe 
scenarii orientate spre viitor, inclusiv pe 
impactul schimbărilor climatice și al 
declinului biodiversității asupra riscurilor 
de dezastre, pe date privind evenimentele 
trecute și pe studii de impact 
transsectoriale, acordându-se o atenție 
deosebită persoanelor vulnerabile.

Or. fi

Amendamentul 49
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3



AM\1210322RO.docx 27/33 PE655.689v01-00

RO

Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 7 – alineatul 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.

Or. en

Amendamentul 50
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- pentru a oferi comunităților locale 
asistență în ceea ce privește formarea 
tehnică în vederea îmbunătățirii 
capacităților lor pentru prima reacție 
independentă la o criză;

Or. en

Amendamentul 51
Stanislav Polčák

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia și statele membre 
cooperează pentru a îmbunătăți 
planificarea rezilienței transsectoriale, atât 
pentru dezastrele naturale, cât și pentru 
cele provocate de om, care ar putea avea un 
efect transfrontalier, inclusiv pentru 
efectele negative ale schimbărilor 
climatice. Planificarea rezilienței include 
elaborarea de scenarii la nivelul Uniunii de 
prevenire a dezastrelor și de răspuns pe 
baza evaluărilor riscurilor menționate la 
articolul 6 alineatul (1) litera (a) și a 
analizei generale a riscurilor menționate la 
articolul 5 alineatul (1) litera (c), a 
planificării managementului riscurilor de 
dezastre menționate la articolul 6 alineatul 
(1) litera (c), a datelor privind pierderile 
cauzate de dezastre menționate la articolul 
6 alineatul (1) litera (f), a cartografierii 
activelor și a elaborării de planuri pentru 
trimiterea pe teren a capacităților de 
răspuns, ținând seama de obiectivele 
Uniunii în materie de reziliență la dezastre 
menționate la articolul 6 alineatul (5).

1. (Nu privește versiunea în limba 
română.) 

Or. cs

Amendamentul 52
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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 

„(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 
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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.

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 seismice, chimice, biologice, 
radiologice și nucleare și al răspunsului 
medical de urgență. Informațiile cu privire 
la numărul și la clasificarea capacităților 
rescEU sunt actualizate periodic de către 
Comisie și sunt puse în mod direct la 
dispoziția altor instituții ale UE.

Or. en

Amendamentul 53
Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík

Propunere de decizie
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.”

Or. en

Amendamentul 54
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Elisabetta Gualmini

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 care 
vizează urgențele medicale, cum ar fi 
stocurile strategice și echipele medicale de 
urgență, Comisia asigură coordonarea și 
realizarea sinergiilor cu alte programe 
relevante ale UE, în special cu programul 
EU4Health, cu scopul de a oferi un 
răspuns coerent și de a evita duplicarea 
activităților, generând astfel posibile 
economii financiare.

Or. en

Amendamentul 55
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel

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. 
Sunt prevăzute dispoziții specifice pentru 
a garanta răspunderea și utilizarea 
corectă a capacităților rescEU în țările 
terțe, inclusiv în ceea ce privește 
posibilitatea de acces a agenților de 
control ai UE. Vizibilitatea mecanismului 
Uniunii în țările terțe este asigurată în 
conformitate cu articolul 20a alineatele 
(1) și (2) din prezenta decizie.”

Or. en
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Amendamentul 56
Elisabetta Gualmini

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, numai din motive 
strategice și în cazuri justificate în mod 
corespunzător, în conformitate cu 
alineatele (6)-(9) din prezentul articol.”

Or. en

Amendamentul 57
Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík

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:
„Procentajele și principiile de alocare a 
pachetului financiar pentru punerea în 
aplicare a mecanismului Uniunii se 
stabilesc în urma unei evaluări a 
impactului și a consultării părților 
interesate relevante.”

Or. en

Amendamentul 58
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner
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Propunere de decizie
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 concrete. În 
special, statele membre se asigură că, 
pentru operațiunile finanțate în cadrul 
mecanismului Uniunii, comunicarea 
publică:

Or. en

Amendamentul 59
Elisabetta Gualmini

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 în conformitate cu 
Regulamentul financiar în cadrul gestiunii 
directe și înființează o agenție a UE care 
să fie responsabilă de execuția și punerea 
în aplicare a bugetului alocat. Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 30 pentru a 
completa prezenta decizie prin stabilirea 
acțiunilor și a activităților realizate de 
agenția UE.

Or. en

Amendamentul 60
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță
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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.”

Or. en


