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N.B. ACEASTĂ TRADUCERE ESTE UN REZUMAT AL UNOR PĂRȚI DIN RAPORTUL DE AUDIT ORIGINAL [NR. REF.
DG(SANTE)/2018-6518]. EA ESTE PUSĂ LA DISPOZIȚIE PENTRU A FI CONSULTATĂ DE VIZITATORII ACESTUI SITE DE
INTERNET, DAR NU ARE NICIUN CARACTER OFICIAL. TREBUIE SĂ SE FACĂ ÎNTOTDEAUNA REFERIRE LA TEXTUL INTEGRAL AL
RAPORTULUI ORIGINAL.

REZUMAT
Acest raport de sinteză privind stadiul de pregătire în caz de dezastre naturale analizează
răspunsurile a 20 de state membre la un chestionar online (2017) și detaliile suplimentare
discutate în cursul misiunilor de informare din Franța și Italia (2018). Anexa II conține
informațiile detaliate privind constatările din Franța și Italia, iar rezultatele chestionarului
online sunt descrise în anexa III.
La nivelul UE, există un cadru bine dezvoltat de cooperare și coordonare a protecției civile și a
ajutorului umanitar, care vine în completarea capacităților naționale. Nivelul de pregătire a
serviciilor veterinare variază substanțial de la un stat membru la altul. Atribuțiile serviciilor
veterinare în caz de dezastru natural variau de la un rol simplu de susținere pentru alte servicii
de salvare, până la un rol activ în planificarea și execuția operațiunilor de salvare și de relocare
a animalelor, constituind un centru de informații pentru deținătorii de animale și producătorii de
alimente și facilitând recuperarea rapidă a mijloacelor de trai în sectorul agricol.

Salvarea animalelor de companie și a celor de producție într-o zonă afectată de un dezastru
(natural) nu se numără întotdeauna printre atribuțiile mecanismelor de protecție civilă de la
nivel național. Într-o situație de urgență, precum un dezastru natural, probabil că deținătorii de
animale vor cere ajutor și vor căuta sprijin de la veterinari. Animalele au o mare valoare
emoțională pentru majoritatea cetățenilor, iar animalele de producție sunt foarte importante
pentru recuperarea rapidă a mijloacelor de trai, mai ales în zonele rurale. Prin urmare, este
important pentru deținătorii de animale, organizațiile părților interesate și serviciile veterinare
să cunoască cine deține responsabilități pe teritoriul lor și să planifice în vremuri liniștite pentru
a fi pregătite pentru situații de criză și pentru a avea așteptări realiste de la serviciile de salvare
și de la autoritățile competente.
Cinci dintre statele membre au redactat planuri specifice de gestionare în caz de dezastre
naturale pentru serviciile veterinare; acestea sunt state membre cu experiență în ceea ce privește
dezastrele naturale în ultimii ani. Serviciile veterinare din șase state membre sunt extrem de bine
pregătite, printr-o combinație de formare și de exerciții, prin acces la planuri de gestionare în
caz de dezastre naturale întocmite de autoritatea proprie sau de alte autorități, și prin testarea
sistemelor pe care le dețin pentru gestionarea animalelor în condiții dificile în situații reale de
dezastre naturale. Serviciile veterinare dintr-un număr de zece state membre dintre cele care au
răspuns la chestionar nu au avut acces la formare sau la exerciții specifice pentru gestionarea în
caz de dezastru natural. Patru dintre aceste servicii veterinare nu dispuneau de alte orientări în
afara planurilor de urgență pentru boli ale animalelor. Deși unele dintre componentele
planurilor de urgență sunt utile și în caz de dezastru natural, cele zece servicii veterinare
probabil că nu vor putea să ofere sprijin rapid și adecvat cetățenilor și serviciilor de salvare în
caz de dezastru natural.
Adesea, organizațiile de voluntari și persoanele private doresc să ajute în cazul unor dezastre
naturale, însă există riscul ca manipularea unor donații neprevăzute, iar uneori inutile (de
exemplu, mâncare pentru animale de companie), precum și voluntarii să consume resurse în
cadrul operațiunilor de salvare organizate oficial. Buna cooperare cu organizațiile
neguvernamentale, cu voluntarii și cu alte părți interesate în vremuri liniștite constituie fundația
pentru măsuri eficace în caz de dezastru natural.
Constatările acestui raport vor fi transmise statelor membre și vor fi discutate în cadrul unui
atelier, organizat în contextul inițiativei „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”, în
decembrie
2018.

