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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Ca urmare a Deciziei (UE) 2019/420 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 martie 
2019, care a adus modificări semnificative Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism 
de protecție civilă al Uniunii, domeniul de aplicare al acestui proiect de aviz al Comisiei 
pentru dezvoltare este limitat. Proiectul de aviz urmărește să evidențieze trei aspecte 
importante pentru mecanism în perioada aferentă următorului cadru financiar multianual 
2021-2027, în legătură cu activarea sa în afara Uniunii și în contextul crizelor umanitare.

În primul rând, proiectul de aviz subliniază necesitatea de a consolida capacitatea 
mecanismului în ceea ce privește dezastrele naturale cauzate de schimbările climatice, în 
special incendiile forestiere, față de care țările în curs de dezvoltare sunt deosebit de 
vulnerabile.

În al doilea rând, proiectul de aviz vizează creșterea asistenței financiare din partea Uniunii 
pentru capacitățile angajate în prealabil în Rezerva europeană de protecție civilă, în cazul unor 
dezastre în afara Uniunii. În conformitate atât cu poziția Consiliului, cât și cu proiectul de 
raport al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, se propune ca până 
la 75 % din costurile de exploatare a capacităților, inclusiv transportul acestora, să fie 
finanțate de Uniune (adică același nivel care este prevăzut pentru activările din interiorul 
Uniunii).

În fine, se propune introducerea unei cerințe de consultare a actorilor umanitari înaintea 
intervențiilor în caz de dezastre naturale provocate de om sau în situații de urgență complexe.

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 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Întrucât schimbările climatice 
conduc la o creștere a frecvenței, 
intensității și complexității dezastrelor 
naturale la nivel mondial, iar țările în 
curs de dezvoltare, în special țările cel mai 
puțin dezvoltate și statele insulare mici în 
curs de dezvoltare, sunt deosebit de 
vulnerabile din cauza, pe de o parte, a 
capacității lor limitate de a se adapta la 
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consecințele schimbărilor climatice și de a 
le atenua, precum și de a reacționa la 
dezastrele naturale cauzate de schimbările 
climatice și, pe de altă parte, a expunerii 
lor geografice la inundații, secete și 
incendii forestiere.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Propunerea Comisiei de decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE 
vizează consolidarea capacității colective 
de pregătire și răspuns la dezastre prin 
sporirea posibilităților oferite de Rezerva 
europeană de protecție civilă. Acest lucru 
presupune constituirea unei rezerve de 
capacități de protecție civilă care să fie 
utilizată în cadrul operațiunilor Uniunii 
(„rescEU”) și consolidarea măsurilor 
aplicabile în domeniul prevenirii.

(2) Propunerea Comisiei de decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE 
vizează consolidarea capacității colective 
de pregătire și răspuns adecvat și prompt la 
dezastre prin sporirea posibilităților oferite 
de Rezerva europeană de protecție civilă. 
Acest lucru presupune constituirea unei 
rezerve de capacități de protecție civilă 
care să fie utilizată în cadrul operațiunilor 
Uniunii („rescEU”) și consolidarea 
măsurilor aplicabile în domeniul prevenirii.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Incendiile forestiere nu numai că 
amenință viețile, mijloacele de subzistență 
și biodiversitatea sau le pun capăt, dar 
generează, de asemenea, cantități mari de 
emisii de carbon și reduc capacitatea 
planetei de absorbție a carbonului, 
agravând astfel și mai mult schimbările 
climatice. Situațiile în care pădurea 
virgină este distrusă de incendii, așa cum 
s-a întâmplat recent în anumite regiuni 
ecuatoriale, sunt deosebit de 
îngrijorătoare. Creșterea numărului de 
dezastre naturale cauzate de schimbările 
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climatice, inclusiv de incendii forestiere, 
necesită o consolidarea a operațiunilor 
din afara Uniunii desfășurate în cadrul 
mecanismului de protecție civilă al 
Uniunii.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În scopul de a maximiza 
transparența și răspunderea în fața 
cetățenilor Uniunii, inclusiv în raport cu 
măsurarea progreselor înregistrate de 
Uniune în ceea ce privește atingerea țintei 
de 0,7 % ajutor oficial pentru dezvoltare 
(AOD), Comisia ar trebui să prezinte 
orientări privind procentul de cheltuieli pe 
care îl recomandă a fi efectuat prin 
intermediul mecanismului modificat de 
protecție civilă al Uniunii și care ar trebui 
să fie considerat AOD. Aceste orientări ar 
trebui să reflecte în mod corect și să 
respecte pe deplin normele Comitetului de 
asistență pentru dezvoltare (CAD) al 
OCDE privind AOD și să precizeze dacă 
ar trebui utilizate metodologii cum ar fi 
standardul dezvoltat de Inițiativa 
internațională privind transparența 
ajutorului.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Uniunea, în calitatea sa de 
membru al CAD al OCDE, ar trebui să 
respecte în continuare normele CAD al 
OCDE privind AOD, inclusiv atunci când 
desfășoară activități de acest tip prin 
intermediul mecanismului de protecție 
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civilă al Uniunii.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 16 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(-1) La articolul 16, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

2. Intervențiile 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 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 
asigură coerența cu Consensul european 
privind ajutorul umanitar (*) și respectarea 
principiilor umanitare.

2. Intervențiile 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 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 se 
consultă cu actorii umanitari înaintea 
intervenției și asigură coerența cu 
Consensul european privind ajutorul 
umanitar (*) și respectarea principiilor 
umanitare.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 23 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2a) La articolul 23, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

2. Valoarea asistenței financiare din 
partea Uniunii pentru capacitățile angajate 
în prealabil în Rezerva europeană de 

2. Valoarea asistenței financiare din 
partea Uniunii pentru capacitățile angajate 
în prealabil în Rezerva europeană de 
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protecție civilă nu depășește 75 % din 
costurile de exploatare a capacităților, 
inclusiv transportul acestora, în cazul unui 
dezastru sau al unui dezastru iminent pe 
teritoriul Uniunii sau al unui stat 
participant.

protecție civilă nu depășește 75 % din 
costurile de exploatare a capacităților, 
inclusiv transportul acestora, în cazul unui 
dezastru sau al unui dezastru iminent în 
interiorul sau în afara Uniunii.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) La articolul 23, alineatul (3) se 
elimină.

Justificare

Amendamentul 5 este necesar pentru a evita orice incoerență rezultată din eventuala 
adoptare a amendamentului 4 privind valoarea asistenței financiare pentru capacitățile 
angajate în prealabil în Rezerva europeană de protecție civilă, în cazul unui dezastru în afara 
Uniunii.
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