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Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere O-000063/2017 

adresată Comisiei 
Articolul 130b din Regulamentul de procedură 
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Subiect: Interpelare majoră - incendiile din Uniunea Europeană din această vară 

La începutul verii 2017, UE a suferit un val de incendii devastatoare, în special în Italia, Portugalia, 
Croația, Franța, Spania și Grecia, care au condus la pierderi de vieți și daune materiale la scară largă. 

Statele membre, în special cele care beneficiază de Fondul de coeziune, întâmpină dificultăți în a 
combate singure incendiile la o astfel de scară și, prin urmare, au nevoie de solidaritatea și asistența 
comunitară.  

În plus, după cum s-a subliniat în raportul Curții de Conturi Europene din 24 februarie 20151, 
finanțarea acordată de UE pentru prevenirea incendiilor forestiere și pentru repararea daunelor 
cauzate pădurilor de incendii și de dezastre naturale nu este suficient de bine gestionată. 

Nu există nicio legislație europeană specifică privind combaterea incendiilor și a secetei. 

Prin urmare, intenționează Comisia: 

– să mobilizeze Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) și să îl aplice în mod flexibil 
pentru a repara pagubele importante provocate de incendii? 

– să lanseze mecanisme de intervenție europene prin crearea unor instrumente juridice și bugetare 
adecvate, în special prin intermediul unui organism comunitar pentru protecția pădurilor? 

– să prezinte propuneri specifice de directive pentru combaterea incendiilor și a secetei în UE, cum 
ar fi ajutoarele pentru agricultură în vederea creării și a întreținerii unor linii somiere, pentru o mai 
bună coordonare a politicilor statelor membre în acest domeniu și utilizarea optimă a 
instrumentelor comunitare disponibile? 

                                                      
1  Raportul special nr. 24/2014 intitulat „Este bine gestionat sprijinul acordat de UE pentru prevenirea și 

repararea daunelor cauzate pădurilor de incendii și de dezastre naturale?” 


