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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 
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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 
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 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.

Or. en
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Justificare

Atunci când este posibil, ar trebui să se acorde preferință gestiunii directe de către Comisie, 
inclusiv delegațiile Uniunii. 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 2

Propunere de decizie
Considerentul 17 a (nou)

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).

Or. en
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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 3

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

Or. en

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 4

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 Capacitățile rescEU se achiziționează, se 
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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.

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.

Or. en

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 5

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 
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fiecare dintre cifrele din anexa I cu mai 
mult de 10 puncte procentuale.
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.”

Or. en

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 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) 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.
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Amendamentul 7

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

Or. en

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 8

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 cu organismele menționate la 
articolul 62 alineatul (1) litera (c) din 
regulamentul respectiv. La alegerea 
modului de punere în aplicare a 
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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.

Or. en

Justificare

Atunci când este posibil, ar trebui să se acorde preferință gestiunii directe de către Comisie, 
inclusiv delegațiile Uniunii. 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 9

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.

Or. en

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Anexa I se elimină. eliminat

Or. en

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.


