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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Europa și lumea, în general, se confruntă cu un număr din ce în ce mai mare de dezastre, cu 

importante costuri umane și materiale. De asemenea, dezastrele provocate de fenomene 

meteorologice sunt în creștere din cauza schimbărilor climatice, atât ca frecvență, cât și ca 

intensitate, în special inundațiile și incendiile forestiere. Mecanismul de protecție civilă al 

Uniunii Europene (EUCPM)1 are scopul de a sprijini, completa și facilita coordonarea 

acțiunilor statelor membre, pentru a spori prevenirea, pregătirea și răspunsul la dezastre. 

EUCPM poate fi activat ca răspuns la dezastrele care se produc atât în Uniune, cât și în afara 

ei (acestea din urmă reprezintă mai mult de jumătate din totalul de activări ale mecanismului). 

În ceea ce privește răspunsul la dezastre din afara Uniunii, mecanismul este activat, adesea, în 

paralel cu acordarea de asistență umanitară de către UE. 

Propunerea Comisiei2 de modificare a acestei decizii, în curs de examinare de către 

Parlamentul European și Consiliu, vizează: 1) consolidarea capacităților UE și ale statelor 

membre de a răspunde la dezastre prin crearea unei rezerve specifice de mijloace de 

intervenție la nivelul UE (rescEU), care va fi trimisă pe teren la decizia Comisiei, și de 

asemenea prin solicitarea unei contribuții mai eficace a statelor membre la Rezerva europeană 

de protecție civilă; 2) creșterea accentului pus pe acțiuni de prevenire și coerența cu alte 

politici ale UE; și 3) promovarea unei proceduri administrative simplificate și eficace pentru 

operațiunile mecanismului. 

În acest aviz DEVE destinat Comisiei ENVI, raportoarea susține consolidarea capacităților 

statelor membre și ale UE de răspuns la dezastre, și în același timp subliniază faptul că 

principiul subsidiarității trebuie respectat în totalitate. În acest sens, raportoarea dorește să 

introducă o serie de modificări la propunerea Comisiei și la decizia actuală, pe baza 

constatărilor efectuate în urma evaluărilor recente, printre altele3.  

Obiectivele celor mai importante modificări sunt următoarele: 

 consolidarea dimensiunii de cooperare internațională a EUCPM, inclusiv prin 

extinderea capacităților de formare și prin schimbul de cunoștințe. Acest lucru ar 

trebui, în plus, să sprijine angajamentele internaționale de reducere a riscului de 

dezastre (în special Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre pentru 

perioada 2015-2030). 

 sublinierea necesității de definire clară a domeniului de aplicare al operațiunilor 

EUCPM la situațiile de urgență complexe sau provocate de om, în conformitate cu 

Consensul european privind ajutorul umanitar. Se subliniază că aceste activități - și 

instrumentele de finanțare a acestora - ar trebui să rămână complet diferențiate, chiar și 

atunci când se urmărește obținerea de sinergii și de complementaritate între 

instrumente. 

                                                 
1 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 

privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii 
2  Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE 

privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii 2017/0309 (COD) 
3 Evaluarea intermediară a mecanismului de protecție civilă al Uniunii, 2014-2016 (Raport final), august 2017 

Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea intermediară a mecanismului de 

protecție civilă al Uniunii pentru perioada 2014-2016 (SWD(2017) 287 final) 

Raportul special 33/2017 al Curții de Conturi Europene „Mecanismul de protecție civilă al Uniunii: coordonarea 

răspunsului la dezastre survenite în afara UE a fost, în linii mari, eficace” 
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 asigurarea faptului că aceste capacități de la nivelul UE (rescEU) sunt complementare 

la dezvoltarea capacităților de protecție civilă la nivel național, fără a le înlocui, prin 

menținerea cofinanțării costurilor de transport pentru mijloacele de intervenție care nu 

fac parte din Rezerva europeană de protecție civilă. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru dezvoltare 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 9 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Pentru a crește eficiența și 

eficacitatea activităților de formare și a 

exercițiilor, precum și pentru a consolida 

cooperarea între autoritățile și serviciile 

naționale de protecție civilă ale statelor 

membre, este necesar să se instituie o 

Rețea de cunoștințe în materie de protecție 

civilă a Uniunii, care să se bazeze pe 

structurile existente. 

(9) Pentru a crește eficiența și 

eficacitatea activităților de formare și a 

exercițiilor, precum și pentru a consolida 

cooperarea între autoritățile și serviciile 

naționale de protecție civilă ale statelor 

membre, este necesar să se instituie o 

Rețea de cunoștințe în materie de protecție 

civilă a Uniunii, care să se bazeze pe 

structurile existente. Această rețea ar 

trebui să promoveze și să consolideze 

relațiile cu organizațiile internaționale și 

cu statele terțe, pentru a spori cooperarea 

în domeniul reducerii riscului de dezastre, 

și să contribuie la angajamentele asumate 

în Cadrul de la Sendai pentru reducerea 

riscurilor de dezastre pentru perioada 

2015-2030. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de decizie 

Considerentul 12 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Pentru a maximiza utilizarea 

instrumentelor de finanțare existente și 

pentru a sprijini statele membre în 

(12) Pentru a maximiza utilizarea 

instrumentelor de finanțare existente și 

pentru a sprijini statele membre în 
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furnizarea de asistență, în special pentru 

răspunsul la dezastre din afara Uniunii, ar 

trebui să fie prevăzută o derogare de la 

articolul 129 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 

al Parlamentului European și al 

Consiliului14 atunci când finanțarea este 

acordată în temeiul articolelor 21, 22 și 23 

din Decizia nr. 1313/2013/UE. 

furnizarea de asistență, în special pentru 

răspunsul la dezastre din afara Uniunii, ar 

trebui să fie prevăzută o derogare de la 

articolul 129 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 

al Parlamentului European și al 

Consiliului14 atunci când finanțarea este 

acordată în temeiul articolelor 21, 22 și 23 

din Decizia nr. 1313/2013/UE. În pofida 

acestei derogări, finanțarea destinată 

activităților de protecție civilă și în special 

ajutorului umanitar ar trebui să rămână 

în mod clar separată, în orice viitoare 

arhitectură de finanțare a Uniunii, și să 

corespundă pe deplin diferitelor obiective 

și cerințe legale ale acestei arhitecturi.  

__________________ __________________ 

14 Regulamentul (UE, Euratom) 

nr. 966/2012 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 25 octombrie 2012 

privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare 

a Regulamentului (CE, Euratom) 

nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 

26.10.2012, p. 1). 

14 Regulamentul (UE, Euratom) 

nr. 966/2012 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 25 octombrie 2012 

privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare 

a Regulamentului (CE, Euratom) 

nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 

26.10.2012, p. 1). 

 

Amendamentul  3 

Propunere de decizie 

Considerentul 13 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Aceasta este importantă pentru a 

asigura că statele membre iau toate 

măsurile necesare pentru a preveni cu 

eficacitate dezastrele naturale și provocate 

de om și pentru a atenua efectele acestora. 

Dispozițiile ar trebui să consolideze 

legăturile dintre acțiunile de prevenire, de 

pregătire și de răspuns din cadrul 

mecanismului Uniunii. Ar trebui, de 

asemenea, să se asigure coerența cu alte 

acte legislative relevante ale Uniunii 

privind prevenirea și managementul 

riscurilor de dezastre, inclusiv cu privire la 

(13) Aceasta este importantă pentru a 

asigura că statele membre iau toate 

măsurile necesare pentru a preveni cu 

eficacitate dezastrele naturale și provocate 

de om și pentru a atenua efectele acestora. 

Dispozițiile ar trebui să consolideze 

legăturile dintre acțiunile de prevenire, de 

pregătire și de răspuns din cadrul 

mecanismului Uniunii. Ar trebui, de 

asemenea, să se asigure coerența cu alte 

acte legislative relevante ale Uniunii 

privind prevenirea și managementul 

riscurilor de dezastre, inclusiv cu privire la 
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măsurile preventive transfrontaliere și 

răspunsul la amenințări transfrontaliere 

grave la adresa sănătății15. De asemenea, 

ar trebui să se asigure coerența cu 

angajamentele internaționale, precum 

Cadrul de la Sendai pentru reducerea 

riscurilor de dezastre pentru perioada 2015-

2030, Acordul de la Paris și Agenda 2030 

pentru dezvoltare durabilă.  

măsurile preventive transfrontaliere și 

răspunsul la amenințări transfrontaliere 

grave la adresa sănătății15. Mai mult, toate 

acțiunile ar trebui să fie coerente cu 

angajamentele internaționale, precum 

Cadrul de la Sendai pentru reducerea 

riscurilor de dezastre pentru perioada 2015-

2030, Acordul de la Paris și Agenda 2030 

pentru dezvoltare durabilă, și să contribuie 

activ la îndeplinirea acestora.  

__________________ __________________ 

15 Decizia nr. 1082/2013/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 22 octombrie 2013 privind amenințările 

transfrontaliere grave pentru sănătate și de 

abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO 

L 293, 5.11.2013, p. 1). 

15 Decizia nr. 1082/2013/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 22 octombrie 2013 privind amenințările 

transfrontaliere grave pentru sănătate și de 

abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO 

L 293, 5.11.2013, p. 1). 

 

Amendamentul  4 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou) 

Decizia 1313/2013/UE 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (3a) la articolul 5, alineatul (2) se 

înlocuiește cu următorul text: 

2. La solicitarea unui stat membru, a 

unei țări terțe, a Organizației Națiunilor 

Unite sau a agențiilor acesteia, Comisia 

poate trimite o echipă de experți la pe teren 

pentru a oferi consultanță cu privire la 

măsurile în materie de prevenire. 

„2. De asemenea, la solicitarea unui 

stat membru, a unei țări terțe, a 

Organizației Națiunilor Unite sau a 

agențiilor acesteia, sau din proprie 

inițiativă, după obținerea acordului 

părților interesate relevante, Comisia 

poate trimite o echipă de experți pe teren 

pentru a oferi consultanță cu privire la 

măsurile în materie de prevenire.” 

Justificare 

Acest amendament la prezenta decizie urmărește să permită asumarea unui rol mai activ de 

către Comisie în ceea ce privește trimiterea de experți în misiuni de prevenire, inclusiv în 

statele terțe, deoarece acest lucru poate spori vizibilitatea și accesibilitatea acestor misiuni. 

Așa cum s-a subliniat în evaluarea intermediară, aceste misiuni pot contribui - împreună cu 

alte instrumente - la sporirea cooperării internaționale în materie de protecție civilă și la 
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îmbunătățirea coerenței cu Cadrul de la Sendai. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Decizia 1313/2013/UE 

Articolul 12 – alineatul 2 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) combaterea terestră a incendiilor 

forestiere; 

 

Amendamentul  6 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Decizia 1313/2013/UE 

Articolul 12 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Pe baza riscurilor identificate și a 

unei abordări care ia în considerare mai 

multe tipuri de pericole, Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate în 

conformitate cu articolul 30 pentru a defini 

tipurile de capacități de răspuns necesare, 

în plus față de cele menționate la 

alineatul (2) din prezentul articol și pentru 

a revizui componența rescEU în 

consecință. Se asigură coerența cu alte 

politici ale Uniunii. 

4. Pe baza riscurilor identificate, a 

unei abordări care ia în considerare mai 

multe tipuri de pericole și a experienței 

statelor membre în materie de protecție 

civilă, și după consultarea regiunilor 

relevante expuse la riscuri, Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate în 

conformitate cu articolul 30 pentru a defini 

tipurile de capacități de răspuns necesare, 

în plus față de cele menționate la alineatul 

(2) din prezentul articol și pentru a revizui 

componența rescEU în consecință. Se 

asigură coerența cu alte politici ale Uniunii. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Decizia 1313/2013/UE 

Articolul 12 – alineatul 7 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Capacitățile rescEU sunt 

disponibile pentru operațiunile de răspuns 

în cadrul mecanismului Uniunii în urma 

unei solicitări de asistență prin ERCC. 

Decizia referitoare la trimiterea lor pe teren 

este luată de Comisie, care păstrează 

comanda și controlul asupra capacităților 
rescEU. 

7. Capacitățile rescEU sunt 

disponibile pentru operațiunile de răspuns 

în cadrul mecanismului Uniunii în urma 

unei solicitări de asistență prin ERCC. 

Decizia referitoare la trimiterea lor pe teren 

este luată de Comisie, care păstrează 

autoritatea de a trimite pe teren 

capacitățile rescEU. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou) 

Decizia 1313/2013/UE 

Articolul 13 – alineatul 3 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (9a) la articolul 13, alineatul (3) se 

înlocuiește cu următorul text: 

3. La solicitarea unui stat membru, a 

unei țări terțe, sau a Organizației 

Națiunilor Unite sau a agențiilor acesteia, 

Comisia poate trimite pe teren o echipă de 

experți pentru a oferi consultanță cu privire 

la măsurile de pregătire. 

„3. De asemenea, la solicitarea unui 

stat membru, a unei țări terțe, a 

Organizației Națiunilor Unite sau a 

agențiilor acesteia, sau din proprie 

inițiativă, după obținerea acordului 

părților interesate relevante, Comisia 

poate trimite o echipă de experți pe teren 

pentru a oferi consultanță cu privire la 

măsurile de pregătire.” 

Justificare 

Acest amendament la prezenta decizie urmărește să permită asumarea unui rol mai activ de 

către Comisie în ceea ce privește trimiterea de experți în misiuni de pregătire, inclusiv în 

țările terțe, deoarece acest lucru poate spori vizibilitatea și accesibilitatea acestor misiuni. 

Așa cum s-a subliniat în evaluarea intermediară, aceste misiuni pot contribui - împreună cu 

alte instrumente - la sporirea cooperării internaționale în materie de protecție civilă și la 

îmbunătățirea coerenței cu Cadrul de la Sendai. 
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Amendamentul  9 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 b (nou) 

Decizia 1313/2013/UE 

Articolul 13 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9b) la articolul 13 se introduce 

următorul alineat: 

 „3a. Comisia extinde capacitățile de 

formare și sporește schimbul de 

cunoștințe și de experiență între Rețeaua 

de cunoștințe în materie de protecție civilă 

a Uniunii și organizațiile internaționale și 

statele terțe, pentru a contribui la 

îndeplinirea angajamentelor 

internaționale în ceea privește reducerea 

riscurilor, în special a celor din Cadrul de 

la Sendai.” 

Justificare 

Acest alineat suplimentar are scopul de a promova schimbul de cunoștințe și de experiență, 

inclusiv potențialul de extindere a capacităților de formare la state terțe (astfel cum se 

menționează în evaluarea intermediară), de a îmbunătăți viitoarele operațiuni de răspuns și 

de a îmbunătăți coerența cu Cadrul de la Sendai. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou) 

Decizia 1313/2013/UE 

Articolul 16 – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (11a) la articolul 16, alineatul (2) se 

înlocuiește cu următorul text: 

2. Intervențiile efectuate în temeiul 

prezentului articol pot fi realizate fie ca 

intervenții autonome de acordare de 

asistență, fie ca o contribuție în cadrul unei 

intervenții conduse de o organizație 

internațională. Coordonarea la nivelul 

Uniunii se integrează pe deplin în cadrul 

„2. Intervențiile efectuate în temeiul 

prezentului articol pot fi realizate fie ca 

intervenții autonome de acordare de 

asistență, fie ca o contribuție în cadrul unei 

intervenții conduse de o organizație 

internațională. Coordonarea la nivelul 

Uniunii se integrează pe deplin în cadrul 
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coordonării generale efectuate de Oficiul 

Organizației Națiunilor Unite pentru 

coordonarea afacerilor umanitare (OCHA) 

și respectă rolul de lider al acesteia. 

coordonării generale efectuate de Oficiul 

Organizației Națiunilor Unite pentru 

coordonarea afacerilor umanitare (OCHA) 

și respectă rolul de lider al acesteia. În 

cazul dezastrelor provocate de om sau al 

situațiilor de urgență complexe, Comisia 

își definește în mod clar - prin consultare 

cu actorii din domeniul umanitar - sfera 

de intervenție și relația cu actorii implicați 

în răspunsul umanitar mai larg, 

garantând coerența cu Consensul 

european privind ajutorul umanitar și 

respectarea principiilor umanitare.” 

Justificare 

Evaluarea intermediară a mecanismului de protecție civilă a arătat că, într-un context al 

operațiunilor de răspuns în plină schimbare, definiția neclară a intervențiilor de protecție 

civilă în cadrul operațiunilor de răspuns umanitar a afectat capacitatea mecanismului de a-și 

atinge obiectivele. Acest amendament la prezenta decizie are scopul de a contribui la 

clarificarea domeniului de aplicare al intervențiilor de protecție civilă în cazul dezastrelor 

provocate de om și al situațiilor de urgență complexe, în care sunt active și operațiuni de 

ajutor umanitar. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera b 

Decizia 1313/2013/UE 

Articolul 23 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. În ceea ce privește activele 

nealocate Rezervei europene de protecție 

civilă, valoarea sprijinului financiar al 

Uniunii pentru resurse de transport nu 

depășește 55% din costurile eligibile 

totale. Pentru a fi eligibile pentru acest tip 

de finanțare, statele membre creează un 

registru al tuturor activelor de protecție 

civilă pe care le au la dispoziție pentru a 

răspunde la dezastre, pe lângă cele 

alocate rezervei europene. 
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Amendamentul  12 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 

Decizia 1313/2013/UE 

Articolul 26 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Se urmărește crearea de sinergii și 

complementarități cu alte instrumente ale 

Uniunii, cum ar fi cele ce sprijină politicile 

în materie de coeziune, dezvoltare rurală, 

cercetare, sănătate, precum și politicile 

privind migrația și securitatea. În cazul 

unor operațiuni de răspuns la crize 

umanitare în țări terțe, Comisia asigură 

complementaritatea și coerența acțiunilor 

finanțate în temeiul prezentei decizii cu 

acțiunile finanțate în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1257/96. 

2. Se urmărește crearea de sinergii și 

complementarități cu alte instrumente ale 

Uniunii, cum ar fi cele ce sprijină politicile 

în materie de coeziune, dezvoltare rurală, 

cercetare, sănătate, precum și politicile 

privind migrația și securitatea. În cazul 

unor operațiuni de răspuns la crize 

umanitare în țări terțe, Comisia asigură 

complementaritatea și coerența acțiunilor 

finanțate în temeiul prezentei decizii cu 

acțiunile finanțate în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1257/96, și în 

același timp respectă natura distinctă și 

independentă a acțiunilor și a finanțării 

acestora și garantează că sunt în 

conformitate cu Consensul european 

privind ajutorul umanitar. 

Justificare 

Având în vedere propunerea Comisiei de la articolul 26 alineatul (1), care permite finanțarea 

din diferite surse pentru acțiunile de protecție civilă, amendamentul propus are ca scop să 

asigure o diferențiere clară între operațiunile umanitare și cele de protecție civilă și 

finanțarea acestora. 
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