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Parlamentul European: Comisia sesizată pentru raport – Comisia pentru afaceri externe 

(AFET). Este solicitat aviz de la Comisia pentru dezvoltare (DEVE), Comisia pentru mediu, 

sănătate publică şi alimentaţie publică (ENVI), Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 

interne (LIBE). A se vedea şi fişa tehnică a „OEIL”. 
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document-  Report on the consultation on Resilience as a strategic priority of the external action of 

the European Union și de SWD (2017)227 - Joint staff working document eu resilience policy 
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I. CONTEXT 

 În ultimii ani, UE a stabilit o agendă ambițioasă pentru acțiunea sa externă, care preia  

obiectivele politicii externe și de securitate din Strategia globală a UE pentru politica externă și de 

securitate
1
, obiectivele dezvoltării internaționale și umanitare convenite în cadrul Agendei 2030 a 

ONU
2
, precum și angajamentele asumate în cadrul Acordului privind clima de la Paris

3
. Astfel, 

preocupările UE în domeniul rezilienței, în sens larg, sunt cuprinse în următoarele documente:  

 Comunicarea ,,Abordarea UE în materie de reziliență: să învățăm din crizele în domeniul 

securității alimentare”[COM(2012) 586] s-a axat pe colaborarea dintre actorii din domeniul 

ajutorului umanitar și cei din domeniul dezvoltării, pentru a consolida rezistența la nivel comunitar și 

individual. Comunicarea fost însoțită de documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 19 iunie 

                                                 
1
 Întâlnită în documente sub denumirea ,,Strategia globală a UE”. Documentul identifică cinci priorități pentru politica 

externă a UE: securitatea Uniunii; reziliența statelor și societăților în vecinătatea de est și de sud a UE; elaborarea unei 

abordări integrate a conflictelor; ordinele regionale de cooperare; guvernare globală pentru secolul 21. În acest sens, a se 

vedea Fișa tehnică a Parlamentului European referitoare la Politica de securitate și apărare comună. 
2
 A se vedea  Răspunsul UE la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – un viitor durabil al Europei. 

3
 A se vedea Concluziile Consiliului European referitoare la Acordul de la Paris privind schimbările climatice, 

22/06/2017.În același sens, a se vedea și Fișa de informare DUE pentru Documentul UE COM (2015)81, precum și 

Hotărâre de adoptare a Opiniei (HCD 67/09.09.2015) și Răspunsul CE (C(2015)7675/16.11.2015) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017JC0021
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=JOIN(2017)0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017SC0226
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1506929165062&uri=CELEX:52017SC0227
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_ro_version.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_ro_version.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0586&qid=1506781010634&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.1.2.html
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/20-2030-agenda-sustainable-development/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2015/fi_1729.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F314403927/HCD_67_com_81.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1487010721/Raspuns_CE_COM(2015)%2081.pdf
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2013 intitulat „Plan de acțiune privind reziliența în țările cu risc ridicat de apariție a unor situații de 

criză, 2013-2020” (SWD(2013)0227); 

 Programul european pentru protecția infrastructurilor critice a folosit, începând cu 2013, 

termenul de ,,reziliență” pentru a dezvolta o abordare comună în UE a protecției și a rezilienței 

infrastructurilor critice, luând în considerare interdependența dintre infrastructurile critice, industrie 

și actorii statali. [SWD(2013) 318] ; 

 Comunicarea privind reziliența pe termen scurt a sistemului gazier european –  Capacitatea 

de reacție în cazul unei posibile întreruperi a aprovizionării cu gaz din est în toamna și în iarna 

2014/2015 [ COM(2014)654] a dezvoltat conceptul de ,,reziliență”, ca urmare a regulamentului 

privind securitatea aprovizionării cu gaze, care include prevederi referitoare la riscurile care decurg 

din țările din afara UE și care includ măsuri transfrontaliere eficiente în planurile naționale de 

urgență și de prevenire; 

 Comunicarea ,,O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică 

prospectivă în domeniul schimbărilor climatice”[COM(2015)80] are în vedere crearea unui sistem 

energetic integrat la nivel continental, în cadrul căruia energia să curgă liber dincolo de frontiere, 

sistem bazat pe concurență și pe utilizarea optimă a resurselor. 

 Strategia revizuită a politicii europene de vecinătate (PEV), adoptată la sfârșitul anului 

2015, este unul dintre primele documente care a introdus obiectivul de consolidare a rezilienței ca 

obiectiv de politică externă. Politica europeană de vecinătate (PEV) revizuită a dus la relansarea 

relațiilor dintre UE și țările vecine din est și din sud, cu un accent puternic pe stabilizare, reziliență și 

securitate. Raportul privind punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate (2017) 

demonstrează că noua abordare în materie de politică asigură o mai mare asumare în comun a 

responsabilităților și mai multă flexibilitate prin recunoașterea aspirațiilor și diversității fiecărui 

partener în parte. 

 Ca urmare a Strategiei globale pentru politica externă și de securitate a UE (iunie 2016) a 

fost lansată Strategia privind rezilienţa în cadrul acţiunii externe a UE
4
, ale cărei elemente urmează 

să le evidențiem.   

 

II. PREZENTAREA PROPUNERII 

 Comunicarea comună examinează diferite aspecte ale rezilienței statului și ale societății: 

societăți inclusive și participative, rezistență economică, rezistență la climă și mediu, prevenirea 

conflictelor violente, crize prelungite, migrație și deplasări forțate și securitate; acestea contribuie la 

definirea unei abordări strategice a rezilienței în cadrul acțiunii externe a Uniunii Europene, care este 

centrată pe optimizarea capacității de pregătire, anticipare și prevenție a situațiilor de criză. 

 Terminologie:  

Reziliență   „capacitatea unei persoane fizice, a unei gospodării, a unei comunități, a 

unei țări sau a unei regiuni de a rezista, de a se adapta și de a-și reveni rapid 

din situații de stres și de șoc”-  (COM(2012) 586). 

 ,,un concept mai larg, cuprinzând toate persoanele și întreaga societate”, 

care se bazează pe „democrație, încredere în instituții și dezvoltare durabilă, 

precum și pe capacitatea de a se reforma”- (strategia globală a UE); de aici și 

,,Reziliența și societățile favorabile incluziunii și participative”, ,,Reziliența și 

prevenirea conflictelor violente”, ,,Reziliența, schimbările climatice și 

degradarea mediului”, ,,Reziliența, migrația și strămutarea forțată”,  

                                                 
4
 În iunie 2017, Înaltul Reprezentant a prezentat un raport privind punerea în aplicare a Strategiei globale . 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130828_epcip_commission_staff_working_document.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0654&qid=1506781394768&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0080&from=en
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint-communication_review-of-the-enp_ro_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2_en_act_part1_v9_3.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_ro_version.pdf
javascript:void(0)
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,,Reziliența și securitatea UE”. 

 Obiectivul principal:  

Un cadru 

ambițios de 

politică, care să 

țină pasul cu 

provocările și 

riscurile mondiale 

pentru a sprijini 

progresul 

 sunt vizate strategiile internaționale privind dezvoltarea durabilă: 

 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă; 

  Acordul de la Paris privind schimbările climatice; 

  Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre; 

  Summit-ul mondial umanitar;  

 sunt vizate revizuirile majore efectuate chiar de către UE: 

 Politica europeană de vecinătate;  

 relațiile UE cu țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific; 

  Consensul european privind dezvoltarea politicii de securitate și apărare a 

UE. 

 Abordarea strategică - 3 axe: 

1.sporirea contribuției pe care o poate aduce 

acțiunea externă a UE:  
 consolidarea rezilienței țărilor partenere și 

a cetățenilor lor; 

 consolidarea și îndeplinirea 

angajamentelor existente în materie de 

reziliență; 

2.îmbogățirea dialogului politic sectorial cu 

țările partenere:  
 prin recurgerea la experiența UE în ceea ce 

privește promovarea rezilienței în politica sa 

internă și la baza sa de cercetare; 

3.garantarea rezultatelor:  asigurarea faptului că politica externă a 

UE contribuie în mod eficace la reziliența din 

cadrul Uniunii. 

 Calea de urmat - 4 componente importante pentru integrarea unei abordări strategice privind 

reziliența în cadrul acțiunilor externe ale UE: 

1. îmbunătățirea 

analizei riscurilor 

la nivel național 

și regional 

 să își îmbunătățească gradul de adaptare la situațiile de conflict și să 

abordeze lacunele în ceea ce privește gradul de înțelegere a riscurilor;  

 să raționalizeze actualele procese de evaluare pentru a se asigura că 

dispune de o evaluare unică succintă a unei țări care identifică atât factorii 

de risc, cât și cei de reziliență în vederea îndrumării diferiților actori din 

cadrul politicii externe a UE; 

  să promoveze realizarea de analize comune cu organizațiile multilaterale 

partenere și, la nivel bilateral, cu partenerii din domeniul dezvoltării care 

împărtășesc aceeași viziune, abordând diversele dimensiuni ale rezilienței. 

2. o monitorizare 

dinamică a 

presiunilor 

externe pentru a 

permite luarea de 

măsuri timpurii 

 să dezvolte sistemul UE de alertă timpurie în caz de conflict; 

 să țină seama de importanța strategică a rezilienței atunci când dezvoltă 

abordarea 

integrată a UE în materie de conflicte și crize externe;  

 să instituie un mecanism de analiză prospectivă minimală pe termen 

scurt pentru a identifica impactul asupra intereselor UE al presiunilor 

externe identificate într-un interval de timp de trei până la șase luni; 

 să sprijine eforturile, inclusiv în cadrul ONU, pentru detectarea timpurie 

și prevenirea atrocităților, inclusiv prin dezvoltarea unui set de instrumente 

pentru prevenirea atrocităților; 

3. integrarea  să actualizeze orientările de programare în cazul în care este necesar, pe 
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abordării privind 

reziliența în 

programarea și 

finanțarea de 

către UE 

baza experienței UE și a lucrărilor metodologice ale altor parteneri 

multilaterali privind reziliența;  

 să ia în considerare în cadrele de monitorizare și evaluare a programelor 

faptul că pentru consolidarea rezilienței sunt necesare intervenții pe termen 

lung, a căror concepere dă dovadă de un grad înalt de inovare și 

flexibilitate, identificarea indicatorilor adecvați și posibilitatea de a 

răspunde provocării privind colectarea de date calitative; 

- să ia în considerare abordarea strategică în materie de reziliență în cadrul 

finanțării actuale și viitoare a acțiunii externe a UE; 

- să exploreze soluții inovatoare și eficiente din punctul de vedere al 

costurilor privind finanțarea de risc la nivel regional, național și local (de 

exemplu, credite contingente, fonduri în caz de catastrofe și asigurări). 

4. dezvoltarea 

unor politici și 

practici 

internaționale 

 să își intensifice cooperarea în materie de politici și practică cu partenerii 

internaționali în scopul schimbului de rezultate ale cercetărilor și cunoștințe 

metodologice și, dacă este posibil, al alinierii abordărilor privind reziliența, 

precum și al schimbului de seturi de date și sisteme de avertizare; 

- să coopereze mai îndeaproape cu organizațiile regionale și subregionale cu 

privire la cadrele de reziliență, prin partajarea și schimbul de probe și 

experiență. 

 

III. POZIŢII ALE ALTOR INSTITUŢII/ PARLAMENTE 

A. Parlamentul European  

 Rezoluţia Parlamentului European din 1 iunie 2017 referitoare la reziliența ca prioritate 

strategică a acțiunii externe a UE (2017/2594(RSP)) evidențiază, printre altele, următoarele aspecte: 

- caracterul multidimensional – uman, economic, de mediu, politic, de securitate și societal - al 

rezilienței și faptul că această noțiune dobândește importanță în politica externă și de securitate a 

UE, în cooperarea pentru dezvoltare și în cadrul ajutorului umanitar;  

- garantarea aplicării principiului coerenței politicilor în favoarea dezvoltării în toate acțiunile 

externe ale UE, prin asigurarea faptului că politicile UE nu subminează eforturile țărilor în curs 

de dezvoltare de a realiza obiectivele de dezvoltare durabilă; 

- consolidarea rezilienței în țările partenere este un proces pe termen lung și trebuie să fie 

integrat în programe de dezvoltare care sunt favorabile incluziunii segmentelor celor mai 

vulnerabile ale populației, precum și în angajamentele financiare;  

- punerea accentului pe rezultate, parteneriate care favorizează incluziunea, pe transparență și 

răspundere;  

- noțiunea de reziliență în acțiunea externă a UE ar trebui să includă o dimensiune geografică 

globală, ș.a.  

 Rezoluţia Parlamentului European din 16 decembrie 2015 referitoare la pregătirea reuniunii 

mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: provocări și oportunități în domeniul ajutorului 

umanitar (2015/2051(INI)) are în vedere, printre altele, următoarele: 

- UE să promoveze și să sprijine o alianță globală a inovației în scopuri umanitare, pentru 

elaborarea unor abordări etice comune la nivel global, în conformitate cu principiile umanitare și 

cu principiile ONU privind inovarea și tehnologia pentru dezvoltare; astfel toate investițiile ar 

putea avea ca efect îmbunătățirea rezultatelor acțiunilor umanitare pentru populațiile afectate; 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0242&language=RO&ring=B8-2017-0381
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0459&language=RO
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- instituirea unui plan de acțiune, în cadrul consensului european privind ajutorul umanitar, 

care să garanteze un răspuns umanitar european imparțial și eficient, adaptat contextului local, 

dar care să țină cont de criteriul de vârstă și gen, care acționează nediscriminatoriu și 

proporțional cu necesitățile identificate. 

B. Consiliul UE 

  Discuțiile din cadrul Eurogrup-ului ,,Economic resilience in emu thematic discussions on 

growth and jobs”, (13 septembrie 2017) au vizat capacitatea unei țări de a rezista unui șoc și de a se 

reface rapid după ce intră în recesiune; de asemenea, au avut în vedere și  construirea unor structuri 

economice rezistente care să prevină efectele șocurilor economice asupra veniturilor cetățenilor.  

  Concluziile Consiliului privind punerea în aplicare a Strategiei globale a UE în domeniul 

securității și apărării (2016) cuprind, printre altele, următoarele subiecte:  

- consolidarea rezilienței și o abordare integrată a conflictelor și crizelor; 

-  consolidarea legăturii dintre politicile interne și cele externe ale UE: 

-  actualizarea strategiilor existente sau pregătirea unora noi, regionale și tematice, și 

intensificarea eforturilor diplomatice publice. 

 În Concluziile Consiliului din 28 mai 2013 privind abordarea UE în materie de reziliență sunt 

prezentate următoarele domenii ca priorități:  

-  promovarea și consolidarea rezistenței pe tot parcursul ciclului de programare și gestionare a 

proiectelor, în special în țările afectate de dezastre și cele afectate de conflicte;  

- o abordare multisectorială a proiectării programelor, cu rezistență la dezastre; în acest 

context, UE și statele sale membre vor colabora cu diverși parteneri (guverne, alți donatori, 

organizații regionale și internaționale și alte părțile interesate, inclusiv comunitățile și autoritățile 

locale, civile locale și internaționale șa.), cu scopul de a consolida proprietatea națională și locală și 

de a dezvolta și sprijini platformele existente pentru a permite analize și acțiuni comune; 

- dezvoltarea unor mecanisme de protecție socială, cum ar fi rețelele de siguranță socială și 

activități sporite în domeniul gestionării riscurilor legate de domeniul asigurărilor și reasigurărilor; 

- UE și statele sale membre vor promova dialogul privind reziliența în cadrul parteneriatelor cu 

țări terțe și în foruri și procese internaționale, cum ar fi ONU, G8, G20, Comitetul pentru Securitate 

Alimentară Mondială (CFS), Convențiile de la Rio, Global Platforma privind reducerea riscului de 

dezastre, Dialogul internațional privind consolidarea păcii și Construirea de stat (IDPS), dezvoltarea 

unei agende post-2015 și urmărirea cadrului de acțiune de la Hyogo din 2005-2015. 

 În Concluziile Consiliului din 5 iunie 2014 privind Cadrul de acțiune de la Hyogo post-2015: 

gestionarea riscurilor în vederea obținerii rezilienței sunt evidențiate următoarele tematici-cheie:  

-  îmbunătățirea responsabilității, a transparenței și a guvernanței; 

- consolidarea contribuției la o creștere durabilă și inteligentă; 

- asigurarea coerenței cu agenda internațională. 

 

C. Comitetul Regiunilor 

 

În cadrul Forumului european pentru reducerea riscului de dezastre (EFDRR) organizat la 

Istanbul, Comitetul Regiunilor (CoR), Comisia Europeană și Biroul Organizației Națiunilor Unite 

pentru reducerea riscurilor de dezastre (UNISDR) și-au exprimat intenția de accelerare a punerii în 

aplicare și a monitorizării Cadrului de la Sendai, scopul fiind reducerea impactului dezastrelor 

naturale. Cu acest prilej, CoR a subliniat că dezvoltarea rezilienței în fața dezastrelor este o 

abordare care trebuie integrată în toate strategiile de investiții publice. În concret, în caz de 

dezastru, se va interveni printr-o reacție localizată, centrată pe comunitățile afectate. Printre măsurile 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2017/09/eurogroup-15-september---item-1---com-note---economic-resilience-in-emu/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2017/09/eurogroup-15-september---item-1---com-note---economic-resilience-in-emu/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/11/14-conclusions-eu-global-strategy-security-defence/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/11/14-conclusions-eu-global-strategy-security-defence/
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209325%202013%20INIT
http://www.preventionweb.net/files/37783_eccommunicationsdgs.pdf
http://www.preventionweb.net/files/37783_eccommunicationsdgs.pdf
http://efdrrturkey.org/About_Conference
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avute în vedere se numără: îmbunătățirea serviciilor de urgență din Europa, a mecanismelor de 

protecție civilă și a standardelor în materie de construcții. Un rol semnificativ în acest proces revine 

întreprinderilor private care pot contribui la finanțarea rezilienței în fața dezastrelor și la facilitarea 

schimburilor de date importante. 

Comitetul Regiunilor a adoptat, în unanimitate, în sesiunea plenară din 22 și 23 martie 2017, 

avizul referitor la ,,Planul de acțiune privind Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de 

dezastre în perioada 2015-2030 ”
5
. Avizul oferă o reflecție asupra principalelor elemente ale planului 

de acțiune, din perspectiva autorităților locale și regionale, cu privire la: colectarea și schimbul de 

date, elaborarea unor strategii privind conștientizarea riscului, cooperarea cu sectorul privat, 

cooperarea transfrontalieră, adaptarea la schimbările climatice, promovarea investițiilor bazate pe 

analiza riscului în cadrul tuturor instrumentelor financiare ale UE, sprijinirea sistemelor de alertă 

timpurie, precum și îmbunătățirea măsurilor de reconstrucție în urma dezastrelor. 

 

D. Preocupările ONU în acest domeniu:  

 

 Rezoluția A/RES/70/1 a Adunării Generale a ONU din 25 septembrie 2015 intitulată 

„Transformarea lumii în care trăim: agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”;  

 

 Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de catastrofe pentru perioada 2015-2030, 

adoptat cu ocazia celei de a treia Conferințe mondiale a ONU privind reducerea riscului de 

catastrofe, organizată în perioada 14-18 martie 2015 la Sendai, Japonia, este succesorul Cadrului de 

acțiune de la Hyogo
6
.  

 

IV. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ  

 Strategia Globală de Politică Externă şi de Securitate a Uniunii Europene – Prezentare pe siteul 

MAE ; 

 România şi Politica de Securitate şi Apărare Comună – Prezentare pe siteul MAE ; 

 Legea 213/2016 privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară; 

 Hotărârea 1006/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Cooperare 

Internațională pentru Dezvoltare . 

 

V. CONCLUZII 

 

Conceptul de reziliență, așa cum  este întâlnit în documentele UE, reprezintă capacitatea 

individului și a statului de a se adapta și de a supraviețui în situații care evoluează într-un ritm alert. 

Rezultatul reacțiilor în fața unei situații deviante, conflictuale sau distructive implică o oarecare 

reziliență. Reziliența se poate aplica în toate domeniile profesionale, sau în spațiul privat, pe fiecare 

nivel al piramidei trebuințelor umane, iar la nivel macro aceasta indică gradul de securitate, de 

protecție și siguranță. Conceptualizarea securității umane a condus la noi abordări a situației 

individului în relațiile internaționale în era globalizării.  

În acest context, reziliența se impune ca o cooperare între state, pentru crearea unei reacții 

comune și a unei poziții comune în cazul unor situații imprevizibile, care se pot ivi în afara UE, 

                                                 
5
 A se vedea și Studiul Comitetului Regiunilor, ,Punerea în aplicare a Cadrului de la Sendai la 

nivelul UE ” (2016). 
6
 În acest sens, a se vedea și Avizul CoR: privind Cadrul de acțiune de la Hyogo post-2015. 

 

https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2016-05035-00-02-PA-TRA-RO.docx
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2016-05035-00-02-PA-TRA-RO.docx
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291
https://www.mae.ro/node/39086
https://www.mae.ro/node/39086
https://www.mae.ro/node/1879
http://www.roaid.ro/uploads/documents/91/Legea%20213%20din%202016.pdf
http://www.roaid.ro/uploads/documents/95/Hotararea_1006_2016.pdf
http://www.roaid.ro/uploads/documents/95/Hotararea_1006_2016.pdf
http://cor.europa.eu/en/events/Documents/NAT/Implementation%20of%20the%20Sendai%20Framework%20at%20the%20EU%20level.pdf
http://cor.europa.eu/en/events/Documents/NAT/Implementation%20of%20the%20Sendai%20Framework%20at%20the%20EU%20level.pdf
http://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/COR-2014-02646-00-01-AC-TRA-RO.doc
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dar care pot afecta climatul de securitate și de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale 

cetățenilor europeni.  

 

VI. LINK-uri: 

 

 Fact sheet – JOIN (2017)21 

 Roadmap – JOIN (2017)21 

 Staff Working Document 1: EU resilience policy framework for cooperation with partner 

countries and evaluation of related implementation actions – SWD (2017) 227 

 Staff Working Document 2: Report on the consultation process -  SWD(2017) 226 

 EU global strategy resilience – Prezentare pe larg  

 Council conclusions on a transformative post-2015 agenda- General Affairs Council meeting, 

Brussels, 16 December 2014 

  Sendai Declaration 

 Coherence and mutual reinforcement between the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 

2015-2030 and international agreements for development and climate action  

 Disaster risk reduction and resilience in the 2030 agenda for sustainable development 

 European Forum for Disaster Risk Reduction (EFDRR) Roadmap 2015-2020 

 Politica europeană de vecinătate revizuită sprijină stabilizarea, reziliența și securitatea – 

Comunicat de presă 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ioana Cristina Vida  

04 octombrie 2017  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1555_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/14428/attachment/090166e5b0bca2a9_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=SWD:2017:227:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0226&from=en
https://europa.eu/globalstrategy/en/state-and-societal-resilience
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/146311.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/146311.pdf
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGmN2d49HWAhVJFMAKHdhDD_AQFghAMAU&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_IP-17-1334_ro.pdf&usg=AOvVaw1PG6rZbamoxnesYOMGO07v

