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C(2021) 6542 final

Stimate domnule președinte,
Comisia dorește să adreseze mulțumiri Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare
la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind acțiunea
umanitară a UE: noi provocări, aceleași principii [COM(2021) 110 final]. De asemenea,
Comisia ar dori să profite de această ocazie pentru a mulțumi guvernului român pentru
sprijinul ferm manifestat cu ocazia răspunsului la diferite crize din interiorul și din afara
Uniunii Europene. Sperăm că, având în vedere creșterea nevoilor umanitare în întreaga
lume, toate statele membre își vor întări și mai mult angajamentul în favoarea ajutorului
umanitar.
Comisia salută sprijinul larg al Camerei Deputaților pentru abordarea stabilită de
Comisie în această comunicare. Într-o lume în care amprenta conflictelor și a
dezastrelor se extinde constant, angajamentul și poziția UE de lider mondial în afaceri
umanitare sunt mai necesare ca oricând. Din acest motiv, comunicarea stabilește modul
în care UE, acționând prin intermediul instituțiilor sale împreună cu partenerii și cu
donatorii, poate obține rezultate mai bune cu ajutorul abordării „Echipa Europa”,
pentru a furniza asistență cu și mai multă eficiență și eficacitate în vederea reducerii
nevoilor umanitare.
În acest scop, se vor stabili legături mai profunde între politicile umanitare, de
dezvoltare și de pace. Prevenirea crizelor și a dezastrelor, inclusiv prin implicare
politică și diplomatică, va constitui o prioritate comună. Dreptul internațional umanitar
se află în centrul acțiunii externe a UE de combatere a încălcărilor grave și persistente
ale acestuia în cursul mai multor crize majore. De asemenea, Comisia se va concentra
mai mult asupra schimbărilor climatice și a consecințelor acestora asupra nevoilor
umanitare.
Ajutorul umanitar al UE este un pilon esențial al acțiunii externe a UE și un element
important al capacității acesteia de a-și proiecta valorile la nivel mondial. Aplicând
politicile schițate mai sus, Comisia dorește să sporească impactul UE asupra ajutorului
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umanitar furnizat la nivel mondial. Comisia apreciază dialogul său cu Camera
Deputaților și ia act cu satisfacție de angajamentul acesteia în chestiunile importante
ridicate în opinie.
Comisia dorește să precizeze că observațiile cu caracter mai tehnic formulate în opinie
sunt tratate în anexa atașată.
Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele semnalate de Camera Deputaților și
așteaptă cu interes continuarea în viitor a dialogului politic.
Cu deosebită considerație,

Maroš Šefčovič
Vicepreședinte

Janez Lenarčič
Membru al Comisiei
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Anexă
Comisia a luat notă de aspectele asupra cărora Camera Deputaților i-a atras în mod
deosebit atenția și are plăcerea de a oferi clarificările de mai jos.
Punctul 3: Comisia sprijină ferm dezvoltarea rezilienței și consideră că pregătirea
pentru răspuns este esențială pentru calitatea și promptitudinea operațiunilor de
răspuns. Pregătirea contribuie la îmbunătățirea anticipării. Aceasta completează
asistența umanitară pentru salvarea vieților omenești, reducerea suferinței și prevenirea
sau reducerea nevoilor umanitare. Comisia a publicat recent noi Orientări privind
pregătirea pentru dezastre1 pentru a facilita și a promova acest tip de pregătire și pentru
a îmbunătăți răspunsul umanitar în contextul riscurilor existente.
Punctul 4: Comisia promovează ferm, în contextul tuturor acțiunilor sale, inclusiv al
operațiunilor umanitare, pregătirea pentru toate tipurile de riscuri (pericole naturale,
violențe legate de conflicte, epidemii și pericole biologice etc.). Va fi efectuată în mod
consecvent o analiză cuprinzătoare a riscurilor și a vulnerabilităților, care furnizează
informații pentru operațiunile de pregătire și pe baza căreia se declanșează acțiunile
anticipative.
Efectele schimbărilor climatice și ale degradării mediului sunt integrate în măsură din
ce în ce mai mare în toate intervențiile, pentru a ține seama de rolul lor de multiplicatori
de risc. Deși continuă să investească în pregătire, Comisia pledează, de asemenea,
pentru o mai bună gestionare a riscurilor tot mai mari legate de schimbările climatice și
de fragilitate. Prevenirea și acțiunile de reducere a riscurilor de dezastre prin orientarea
către dezvoltare sunt instrumente esențiale pentru combaterea cauzelor structurale ale
crizelor umanitare. Prin urmare, Comisia subliniază importanța unei abordări bazate pe
legătura dintre domeniul umanitar, dezvoltare și pace, care contribuie la combaterea
vulnerabilităților în mod integrat și sustenabil.
Comisia salută sprijinul acordat de Camera Deputaților pentru întărirea legăturilor
dintre actorii din domeniul umanitar, al dezvoltării și al păcii. Comisia se angajează să
intensifice eforturile UE de furnizare a ajutorului de urgență, prin colaborarea strânsă
cu actorii din domeniul umanitar, al dezvoltării și al păcii. Această legătură oferă o
oportunitate de a contribui la reducerea decalajului mondial în materie de educație,
alături de sectoare precum sănătatea, securitatea alimentară, pregătirea pentru dezastre
și reziliența la schimbările climatice.
Punctele 3, 4 și 5: Recunoscând importanța legăturii dintre domeniul umanitar,
dezvoltare și pace pentru asigurarea sustenabilității și promovarea rezilienței, toate
serviciile Uniunii Europene vor continua să colaboreze strâns pentru a promova
complementaritatea și consolidarea reciprocă a inițiativelor umanitare și a celor
dedicate dezvoltării.
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Punctele 7, 9 și 13: Comisia recunoaște că un sprijin eficace pentru educație necesită
eforturi comune și o abordare cuprinzătoare a nevoilor copiilor, în special ale celor mai
vulnerabili dintre aceștia, care sunt cei afectați de conflicte și crize. Comisia își menține
angajamentul de a investi în educația de calitate și echitabilă a copiilor aflați în situații
de urgență, de a integra învățarea cu sprijinul și protecția psihosocială și de a asigura
legături eficace între educația nonformală și cea formală.
Punctul 11: Comisia salută sprijinul Camerei Deputaților pentru opinia potrivit căreia
dreptul internațional umanitar trebuie privit ca o prioritate transversală. Uniunea
Europeană se raportează în mod sistematic la dreptul internațional umanitar în
contactele sale cu actorii externi. Comisia își menține angajamentul de a promova
dreptul internațional umanitar prin toate instrumentele de care dispune și așteaptă cu
interes să coopereze cu statele membre, inclusiv cu România, în acest demers.
Punctul 14: Comisia ia act de recomandarea de a actualiza Declarația privind școlile
sigure și de a răspunde noilor provocări care afectează educația, inclusiv atunci când
acestea se intersectează cu nevoile de protecție.
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