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Proiect de aviz al Comitetului Regiunilor – 

Cadrul de acțiune de la Hyogo post-2015: gestionarea riscurilor în vederea obținerii rezilienței 

 

I. RECOMANDĂRI POLITICE 

 

COMITETUL REGIUNILOR 

 

Observaţii generale 

 

1. salută comunicarea Comisiei, întrucât dezastrele au efecte economice, sociale și de securitate 

majore și reprezintă provocări grave pentru autoritățile locale și regionale (ALR); 

 

2. recunoaște că politicile de prevenire și de gestionare a riscurilor sunt esențiale pentru 

garantarea creșterii economice și a dezvoltării durabile, asigurând totodată protecția 

persoanelor, și că un cadru internațional reînnoit pentru reducerea riscului de dezastre va 

contribui în mod semnificativ la abordarea provocărilor viitoare; 

 

3. constată cu îngrijorare faptul că, în ultimii ani, s-a înregistrat o creștere semnificativă a 

dezastrelor, atât în ceea ce privește frecvența, cât și intensitatea. Între 2002 și 2012, 

catastrofele naturale au cauzat, în medie, decesul a mai mult de 100 000 de persoane pe an; se 

înregistrează o tendință de creștere a pierderilor totale directe la nivel mondial, prejudiciul 

economic mediu anual ridicându-se la peste 100 de miliarde de euro. În timp ce toate țările 

sunt vulnerabile, țările în curs de dezvoltare suferă mai multe pierderi de vieți omenești, iar 

națiunile dezvoltate suferă costuri economice mai ridicate. În UE, în cursul ultimului deceniu, 

catastrofele naturale au cauzat decesul a 80 000 de persoane și un prejudiciu economic de 

95 de miliarde de euro; 

 

4. observă că, deși, în prezent, UE joacă un rol mai activ în domeniul protecției civile după 

intrarea în vigoare a mecanismului de protecție civilă al Uniunii, experiențele acumulate de 

UE sunt complexe, dată fiind gama largă, diversificată de sisteme administrative și juridice 

care guvernează diferitele mecanisme naționale de protecție civilă din întreaga UE; 

 

Înțelegerea dezastrelor — date, obiective și indicatori 

 

5. recunoaște că impactul tuturor tipurilor de dezastre poate fi redus prin gestionarea riscului de 

dezastre și prin sporirea rezilienței infrastructurilor existente și viitoare; cu toate acestea, 

factorii de decizie se confruntă cu opțiuni bugetare, de mediu, sociale și culturale dificile cu 

privire la modul în care ar trebui să asigure siguranța de bază și calitatea vieții oamenilor în 

condițiile unor amenințări de dezastre, indiferent dacă este vorba de dezastre naturale sau de 

atacuri deliberate; 
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6. consideră că zonele de coastă și zonele maritime trebuie să facă față unor provocări 

suplimentare în ceea ce privește reducerea riscului de dezastre. Expuse la creșterea nivelului 

mărilor, încălzirea oceanelor, valurile înalte, ploaia prelungită sau la incendiile din spații 

naturale, aceste zone sunt adesea mai greu accesibile și operațiunile de salvare pot fi mai 

complicate decât în altă parte. Invită UE să analizeze cauzele acestei vulnerabilități în 

contextul Strategiei UE pentru turismul costier și maritim. În mod similar, zonele de munte 

izolate se confruntă cu provocări suplimentare; 

 

7. observă că efectele tragice și fatale ale catastrofelor în Europa sunt adesea exacerbate de 

doi factori majori: fragilitatea intrinsecă a teritoriului și dezvoltarea neadecvată din trecut; 

 

8. solicită un angajament reînnoit față de integrarea politicilor de reducere a riscului de dezastre 

în planurile sectoriale și în planurile de dezvoltare, pentru a asigura o abordare cuprinzătoare 

în materie de consolidare a rezilienței; 

 

9. recunoaște că accesul la informații complete, corecte și fiabile este esențial pentru înțelegerea 

dezastrelor și pentru identificarea proceselor de învățare cu privire la punerea în aplicare a 

planurilor de consolidare a rezilienței și de atenuare a impactului evenimentelor ulterioare. 

Deși sunt colectate date privind riscurile și pericolele, integrarea acestora atât la nivel 

național, cât și interstatal necesită îmbunătățiri; 

 

10. solicită autorităților locale și regionale să aplice integral politica datelor deschise și să permită 

interzicerea divulgării informațiilor din motive de apărare, securitate sau comerciale numai în 

cazul în care acest lucru este strict necesar și legitim. Interesele comerciale nu ar trebui să 

prevaleze asupra siguranței și bunăstării publice; 

 

11. recomandă continuarea colaborării între sistemele de informare și a investițiilor în acestea și 

cooperarea cu sectorul privat (care deține informații importante privind dezastrele), astfel 

încât datele privind dezastrele și gestionarea dezastrelor să poată fi înregistrate, extrase, 

analizate și utilizate pentru a planifica și a atenua efectele dezastrelor viitoare; 

 

Responsabilitate, transparență și guvernanță – protocoale de decizie și escaladarea  

 

12. recunoaște că autoritățile locale și regionale sunt responsabile din punct de vedere 

instituțional și politic de protecția cetățenilor lor și că adesea ele reprezintă primul nivel de 

guvernare care reacționează în caz de urgență, furnizând servicii de bază și supraveghind și 

gestionând dezastrele în timpul producerii acestora. Autoritățile locale și regionale sunt în 

prima linie a gestionării dezastrelor, fiind responsabile de prevenire și de reacția imediată și 

de operațiunile de salvare. Ele au nevoie de cunoștințe, instrumente, capacități și resurse 

pentru a îndeplini responsabilitățile care le revin în ceea ce privește protecția vieții, a 

bunurilor, a economiei și a mediului; 
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13. constată că responsabilitatea pentru protecția civilă este adesea transferată către nivelul local 

și regional, fără suficiente mijloace financiare pentru a răspunde nevoilor, și solicită 

guvernelor naționale să pună la dispoziție o finanțare pe măsura sarcinilor; 

 

14. solicită un studiu amplu privind cea mai bună modalitate de a consolida capacitatea 

autorităților locale și de a stimula participarea acestora la procesul decizional cu privire la 

reziliență și reducerea riscurilor de dezastre; 

 

15. recunoaște că dezastrele pot fi locale, regionale, naționale sau internaționale, din punct de 

vedere al amplorii și impactului, și recomandă, prin urmare, să se stabilească protocoale 

pentru a se asigura o mai bună coordonare între politicile și planurile regionale și naționale 

privind riscurile de dezastre, integrarea sporită a factorilor de decizie și a planificatorilor 

locali, precum și proceduri de escaladare convenite în caz de dezastre care au un impact 

asupra mai multor zone regionale; 

 

16. atrage atenția asupra amenințărilor și dezastrelor transfrontaliere care afectează regiuni din 

două sau mai multe state membre ale UE și solicită o mai bună cooperare între regiunile 

învecinate pentru a se asigura că eforturile de prevenire sunt partajate și activitățile de răspuns 

coordonate; 

 

Rolul autorităților locale și regionale în ceea ce privește catastrofele 

 

17. Observă că autoritățile locale și regionale au trei roluri distincte în gestionarea dezastrelor: 

 

 pregătirea/reziliența  

 coordonarea reacției și comunicarea 

 redresarea  

 

A) Pregătire/reziliență 

 

18. susține că investițiile în ameliorarea gradului de pregătire și a rezilienței sunt modalitatea cea 

mai eficace și rentabilă de a reduce impactul dezastrelor și costul răspunsului și al redresării 

în urma acestora. Acestea includ investiții în infrastructură rezistentă care va face față 

catastrofelor, inclusiv clădiri, căi de transport (drumuri, căi ferate, aeroporturi), servicii 

(comunicații, aprovizionarea cu energie, aprovizionarea cu apă, canalizare) și infrastructura 

socială; 

 

19. consideră că o schimbare de abordare care să mute accentul de pe reacție și redresare către 

prevenire, pregătire și reziliență necesită o nouă mentalitate și o nouă abordare cu privire la 

alocarea resurselor financiare. Aceasta necesită investiții inițiale planificate mai degrabă decât 

cheltuieli reactive. O astfel de abordare va fi mai rentabilă și benefică pe termen lung;  
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20. recunoaște dificultățile de cuantificare, măsurare și evaluare a rezilienței comunităților 

(cu excepția cazului când s-a produs deja un dezastru) și de elaborare a unor argumente 

economice în favoarea investițiilor în reziliență; 

 

21. este ferm convins că aplicarea codurilor de construcție, planificarea și monitorizarea atentă a 

utilizării terenurilor pot reduce semnificativ vulnerabilitatea; 

 

22. invită Comisia să realizeze studii și să elaboreze orientări despre modul în care autoritățile 

locale și regionale pot asigura în mod optim că toate dezvoltările (inclusiv clădiri, transporturi 

și servicii) sunt planificate cu noțiunea rezilienței în prim plan, recunoscând faptul că ALR 

sunt responsabile de monitorizarea aplicării și respectării standardelor de proiectare 

rezistentă; 

 

23. recunoaște că, în ciuda faptului că reziliența este rentabilă pe termen lung, dezvoltarea care 

vizează reziliența la dezastre poate presupune o finanțare inițială substanțială. Structurile mai 

sigure necesită modificări ale proiectului care, de obicei, implică creșterea costurilor de 

construcție cu între 10% și 50% (și chiar mai mult dacă trebuie reamplasate rețele de energie, 

transport sau de apă); subliniază că luarea de măsuri în prezent este mult mai rentabilă decât 

reechiparea unor clădiri nesigure. UNISDR estimează că raportul costuri/beneficii este de 1:4. 

În plus, noile sisteme rezistente necesită noi tehnologii și formare, care adesea nu sunt ușor 

disponibile în regiunile mai puțin dezvoltate; 

 

24. solicită autorităților locale și regionale să evalueze reziliența structurilor existente, în special a 

celor care găzduiesc servicii esențiale, cum ar fi spitalele și stațiile de tratare a apei; 

 

25. solicită Comisiei să efectueze un studiu cu privire la cele mai bune modalități de a dezvolta 

comunități rezistente, care să fie pregătite, echipate și capabile să se susțină singure în caz de 

dezastre; 

 

26. salută accentul pus de Comisie pe reziliență și este de acord că aceasta permite autorităților 

naționale, regionale și locale să se pregătească mai bine pentru dezastre prin planificarea 

pentru situații de urgență în vederea reducerii pierderilor cauzate de catastrofe, în loc de a 

aștepta să se producă un eveniment și de a plăti apoi pentru consecințele acestuia; 

 

27. își exprimă sprijinul pentru campania ONU „Orașe rezistente” și pentru instrumentul său de 

autoevaluare, care permite autorităților locale să își evalueze reziliența pe baza unui set de 

10 criterii esențiale; 

 

28. ia notă de declarația de la Veneția a UNISDR din 2012 privind consolidarea rezilienței la 

nivel local în ceea ce privește patrimoniul cultural protejat și strategiile de adaptare la 

schimbările climatice și de necesitatea de a reflecta asupra modului în care se poate asigura o 

mai bună protecție a patrimoniului la dezastre; 
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29. recunoaște că dezastrele vor continua să se producă și pot chiar spori ca număr pe viitor. 

Rapoartele de consens privind schimbările climatice elaborate de Grupul interguvernamental 

privind schimbările climatice indică faptul că există puține îndoieli cu privire la necesitatea de 

a planifica și de a construi infrastructuri care să poată răspunde la realitatea schimbărilor 

climatice; 

 

B) Coordonarea reacției și comunicarea 

 

30. observă că multe dezastre se caracterizează printr-o comunicare și gestionare deficitară. 

Gestionarea unui dezastru este o sarcină interdisciplinară, care implică o serie de organizații. 

Prin urmare, salută călduros includerea în textul mecanismului de protecție civilă al Uniunii a 

unor prevederi prin care se instituie un program de formare pentru membrii echipelor de 

intervenție, precum și ateliere, seminarii și proiecte-pilot pentru formarea de lideri în 

domeniul protecției civile; 

 

31. încurajează autoritățile locale și regionale să recunoască rolul deseori subestimat pe care 

voluntarii și membrii comunităților îl pot juca în asigurarea rezilienței după o catastrofă și să 

creeze posibilități de a apela la această resursă; 

 

32. recunoaște că autoritățile locale și regionale au datoria de a-și informa permanent 

comunitățile cu privire la riscurile potențiale și emergente și de a planifica în prealabil, 

împreună cu părțile interesate relevante, modalitățile de comunicare a acestor amenințări, fără 

a alimenta teama sau a alunga întreprinzătorii prospectivi; 

 

33. recunoaște rolul din ce în ce mai important pe care îl joacă tehnologia mobilă, internetul și 

mediile sociale în comunicarea informațiilor privind dezastrele și solicită elaborarea unor 

studii suplimentare cu privire la cele mai bune practici privitoare la utilizarea comunicațiilor 

digitale în caz de catastrofe. Comunicarea digitală este în măsură din ce în ce mai mare 

mijlocul prin care persoanele individuale și comunitățile au acces la știri și informații și va 

constitui adesea prima sursă de informații. Aceste instrumente de comunicare pot fi, de 

asemenea, căi importante pentru a obține informații din partea victimelor și a coordona 

acțiunile de răspuns; 

 

34. este de acord că activitățile de sensibilizare au un rol esențial în transmiterea mesajului în 

rândul localnicilor. Este important să se implice întreaga comunitate, să se înceapă cât mai 

curând posibil și să se încurajeze comunitățile să facă planuri de autoajutorare, întrucât, 

adesea, este nevoie de o perioadă însemnată de timp până ce sosește ajutorul extern; 
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35. solicită autorităților locale și regionale să creeze canale eficace de comunicare pentru a lua 

contact la timp cu persoanele cele mai vulnerabile și să pună în aplicare mecanisme pentru a 

le aduce pe acestea în siguranță în timpul și după fenomene meteorologice extreme și alte 

catastrofe. Societățile europene îmbătrânesc și proporția populației cu mobilitate redusă sau 

cu handicap crește. În caz de dezastru, astfel de persoane sunt adesea cele mai vulnerabile și 

primele victime; 

 

36. solicită investiții în formare și în exersarea (practicarea) pentru cazurile de dezastre, întrucât 

aceste activități duc la salvarea de vieți omenești și la reducerea perturbărilor. 

Formarea specifică pentru liderii comunităților și pentru profesioniștii din domeniile asistenței 

medicale și al asistenței sociale poate reduce accidentele mortale în timpul și în perioada de 

după criză; 

 

C) Redresarea 

 

37. recunoaște că redresarea în urma unui dezastru poate dura mai mulți ani și că asigurările joacă 

un rol important în asigurarea unei redresări timpurii și eficace. Asigurările private pot 

contribui la sustenabilitatea finanțelor publice și joacă un rol important în gestionarea riscului 

de dezastre. Acestea contribuie la reducerea impactului economic și facilitează redresarea. 

Polițele de asigurare bine concepute pot, de asemenea, descuraja comportamentele riscante și 

promova conștientizarea riscului;  

 

38. își exprimă preocuparea cu privire la faptul că, drept urmare a creșterii riscurilor, asigurarea ar 

putea deveni indisponibilă sau inaccesibilă ca preț în anumite zone. Acest lucru, la rândul său, 

ar putea spori și mai mult vulnerabilitatea și exacerba susceptibilitatea societății, lăsând 

autoritățile publice cu o expunere financiară potențial extinsă; 

 

39. sugerează că redresarea reprezintă o oportunitate de a încorpora reziliența pentru viitor în 

casele și infrastructura reconstruită; 

 

40. observă că, în etapa de redresare, autorităților locale și regionale le revine un rol important în 

gestionarea așteptărilor, dezamăgirilor și problemelor de sănătate ale persoanelor afectate sau 

strămutate și că aceasta presupune ca ele să dispună în permanență de resurse; 

 

Agenda internațională 

 

41. îndeamnă Comisia să integreze ferm consolidarea rezilienței în politicile sale de ajutor 

umanitar și de dezvoltare; 

 

42. solicită ca legătura între risc și reziliență și mobilitatea persoanelor să fie luată în considerare 

în Cadrul de la Hyogo post 2015. Constată că dezastrele conduc adesea la fluxuri de migrație 

și că acestea pot avea efecte negative sistematice asupra comunităților de origine și a celor de 

destinație; 
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43. recunoaște faptul că, în țările în curs de dezvoltare, cadrele de planificare sunt mai puțin 

dezvoltate și că factorii economici duc la presiuni de dezvoltare puternice. 

Organismele guvernamentale de la toate nivelurile trebuie să fie conștiente că dezvoltarea 

poate spori riscurile de dezastre și, în cazul în care permit dezvoltarea, trebuie să accepte o 

creștere concomitentă a acestor riscuri; 

 

Subsidiaritatea și proporționalitatea 

 

44. salută faptul că principiile subsidiarității și proporționalității sunt respectate. Protecția civilă 

este un domeniu de competență partajată între UE și statele membre, în care acțiunile Uniunii 

au menirea să sprijine, să coordoneze sau să completeze acțiunea statelor sale membre. 

De asemenea, caracterul neobligatoriu al comunicării și principiile anunțate în aceasta de 

Comisie confirmă respectarea proporționalității. 

 

Bruxelles, 
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