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Auditorii UE vor examina managementul riscului la 
inundații 
Curtea de Conturi Europeană va desfășura un audit în cadrul căruia va evalua dacă prevenirea, 
protecția și pregătirea pentru inundații în UE se bazează pe o analiză temeinică și au potențialul 
de a fi eficace.  

Activitatea de audit a început în această lună, publicarea raportului special aferent fiind 
prevăzută pentru sfârșitul anului 2018. 

Note către editori 

Conform Directivei UE din 2007 privind inundațiile, statele membre au obligația de a evalua riscul 
la inundații pentru toate cursurile de apă și zonele de coastă; de a identifica magnitudinea 
inundațiilor și bunurile și persoanele expuse riscului în zonele vizate; de a elabora planuri de 
management al riscului la inundații; de a lua măsuri adecvate și coordonate pentru diminuarea 
riscului la inundații; de a-și coordona practicile de management al riscului la inundații în bazinele 
hidrografice comune și de a se abține de la luarea oricăror măsuri de natură să crească riscul la 
inundații în țările vecine. Planificările ar trebui să țină seama de evoluțiile pe termen lung, inclusiv 
de schimbările climatice, precum și de practicile sustenabile de utilizare a terenurilor și de 
retenție a apei, cu scopul de a consolida rezistența la inundații într-un mod cuprinzător și durabil. 

Conform Agenției Europene de Mediu (AEM) [Raportul nr. 1/2016 intitulat Flood risks and 
environmental vulnerability (Riscurile la inundații și vulnerabilitatea mediului)], se estimează că 
frecvența crescută a evenimentelor pluviometrice extreme și creșterea nivelului mărilor în anii 
viitori vor mări riscul de inundații fluviale, pluviale și ale zonelor de coastă în Europa. Potrivit unei 
importante societăți de reasigurare, evenimentele hidrologice reprezintă o treime din pierderile 
economice cauzate de fenomene climatice extreme în perioada 1999-2015 în 33 de țări 
europene, cuantumul pierderilor respective fiind estimat la 105 miliarde de euro.  

UE finanțează proiecte din domeniul inundațiilor prin intermediul mai multor instrumente de 
finanțare. De exemplu, în cadrul obiectivului din perioada 2014-2020 referitor la „adaptarea la 
schimbările climatice și la prevenirea riscurilor”, statele membre și regiunile pot aloca finanțare 
europeană pentru proiecte legate de inundații din Fondul european de dezvoltare regională și din 
Fondul de coeziune. 

 
 


