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Pozměňovací návrh 1
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na své usnesení ze dne 16. září 
2009 o lesních požárech v létě 2009; na své 
usnesení ze dne 4. září 2007 o přírodních 
katastrofách ; na své usnesení ze dne 7. září 
2006 o lesních požárech a povodních ; na 
své usnesení ze dne 5. září 2002 
o povodních v Evropě ; na své usnesení ze 
dne 14. dubna 2005 o suchu v Portugalsku; 
na své usnesení ze dne 12. května 2005 
o suchu ve Španělsku; na své usnesení ze 
dne 8. září 2005 o přírodních katastrofách 
(požárech a povodních) v Evropě; na svá 
usnesení ze dne 18. května 2006 
o přírodních katastrofách (lesních 
požárech, suchu a povodních) – aspektech 
týkajících se zemědělství, aspektech 
týkajících se regionálního rozvoje 
a aspektech týkajících se životního 
prostředí; na svá legislativní usnesení ze 
dne 18. května 2006 o návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
zřizuje Fond solidarity Evropské unie;

s ohledem na své usnesení ze dne 16. září 
2009 o lesních požárech v létě 2009 ; na 
své usnesení ze dne 4. září 2007 
o přírodních katastrofách; na své usnesení 
ze dne 7. září 2006 o lesních požárech 
a povodních; na své usnesení ze dne 5. září 
2002 o povodních v Evropě; na své 
usnesení ze dne 14. dubna 2005 o suchu 
v Portugalsku; na své usnesení ze dne 12. 
května 2005 o suchu ve Španělsku; na své 
usnesení ze dne 8. září 2005 o přírodních 
katastrofách (požárech a povodních) 
v Evropě; na svá usnesení ze dne 18. 
května 2006 o přírodních katastrofách 
(lesních požárech, suchu a povodních) –
aspektech týkajících se zemědělství, 
aspektech týkajících se regionálního 
rozvoje a aspektech týkajících se životního 
prostředí; na své usnesení ze dne 8. března 
2010 o závažných přírodních katastrofách 
v autonomní oblasti Madeira a dopadech 
bouře Xynthia v Evropě; na své
legislativní usnesení ze dne 18. května 
2006 o návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond 
solidarity Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění a a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že přírodní 
katastrofy ohrožují ekosystémy 
a biologickou rozmanitost, ovlivňují 
udržitelný rozvoj a narušují sociální 
soudržnost;

Or. pt

Pozměňovací návrh 3
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že změna klimatu 
způsobuje ještě častější přírodní katastrofy 
(záplavy, extrémní sucha a požáry), které 
vedou ke ztrátě lidských životů 
a závažným ekologickým, hospodářským 
a sociálním škodám;

Or. pt

Pozměňovací návrh 4
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že katastrofy mají 
obvykle více příčin, které nelze vždy 
připsat výlučně extrémním 
meteorologickým jevům, a jsou často 
umocněny nevhodným přístupem člověka 
ke konkrétnímu prostředí, které jej 
obklopuje;

C. vzhledem k tomu, že katastrofy mají 
obvykle více příčin, které nelze vždy 
připsat výlučně extrémním 
meteorologickým jevům, a jsou často 
umocněny nevhodným přístupem člověka 
ke konkrétnímu prostředí, které jej 
obklopuje, a vzhledem k technologickým 
a průmyslovým nehodám, které mohou 



AM\809908CS.doc 5/37 PE439.951v01-00

CS

způsobit únik nebezpečných chemických, 
biologických, radiologických a jaderných 
(CBRN) činitelů se zásadními dopady na 
zdraví, úrodu, infrastrukturu či 
hospodářská zvířata;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Michail Tremopoulos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že by se často dalo 
do značné míry předejít škodám 
způsobeným přírodními i člověkem 
způsobenými katastrofami; vzhledem 
k tomu, že také politiky EU musí zajistit 
jednotné pobídky, aby vnitrostátní, 
regionální a místní úřady vypracovaly, 
financovaly a prováděly účinnější politiky 
prevence a zachování;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že komplexní 
a důsledný přístup k prevenci katastrof 
musí zahrnovat spolupráci na různých 
úrovních mezi místními, regionálními 
a vnitrostátními úřady;

D. vzhledem k tomu, že komplexní 
a důsledný přístup k prevenci katastrof 
musí zahrnovat spolupráci na různých 
úrovních mezi místními, regionálními 
a vnitrostátními úřady a měl by také 
zahrnout další subjekty, jež mají vztah 
k půdě, a mají tudíž o půdě znalosti;
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Or. es

Pozměňovací návrh 7
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že komplexní 
a důsledný přístup k prevenci katastrof 
musí zahrnovat spolupráci na různých 
úrovních mezi místními, regionálními 
a vnitrostátními úřady;

D. vzhledem k tomu, že komplexní, 
aktivní, inteligentní a důsledný přístup 
k prevenci katastrof musí zahrnovat 
spolupráci na různých úrovních mezi 
místními, regionálními a vnitrostátními 
úřady;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že opatření pro 
prevenci katastrof, jež jsou v Evropské 
unii v platnosti, se ukázala jako
nedostatečná, neboť neexistuje 
strategický přístup na úrovni EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 9
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že přetrvávající 
sucho a požáry vedou rovněž k urychlení 
procesu dezertifikace, zejména v jižní 
Evropě, a to zejména pokud jde o lesní 
oblasti ve Středomoří a rozlehlé lesní 
plochy zahrnující jedinečné cizí druhy, jež 
jsou vysoce zranitelné vůči požárům, které 
ohrožují životy lidí a kvalitu života 
dotčeného obyvatelstva.

Or. es

Pozměňovací návrh 10
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že vyvážené 
využívání území a hospodářský a sociální 
rozvoj v souladu s přírodou a úsilí 
o soudržnost v EU představují základní 
prvky v oblasti prevence katastrof;

E. vzhledem k tomu, že vyvážené 
využívání území, hospodářský a sociální 
rozvoj v souladu s přírodou, úsilí 
o soudržnost v EU, boj proti vylidňování 
venkova a zachování hospodářsky 
a ekologicky udržitelné zemědělské 
činnosti představují některé ze základních 
prvků v oblasti prevence katastrof;

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že vyvážené 
využívání území a hospodářský a sociální 

E. vzhledem k tomu, že vyvážené 
využívání území, hospodářský a sociální 
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rozvoj v souladu s přírodou a úsilí 
o soudržnost v EU představují základní 
prvky v oblasti prevence katastrof;

rozvoj v souladu s přírodou a právními 
předpisy, ohled k energii, přírodním
zdrojům a životnímu prostředí a úsilí 
o soudržnost v EU představují základní 
prvky v oblasti prevence katastrof;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že lesy hrají zásadní 
úlohu pro zachování životního prostředí, 
neboť vytváření rovnováhu v uhlíkovém 
cyklu i koloběhu vody;  

Or. pt

Pozměňovací návrh 13
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hlavním cílem v prevenci 
katastrof je ochrana lidského života 
a bezpečnost a fyzická nedotčenost osob, 
životního prostředí, ekonomické a sociální 
infrastruktury včetně obydlí, a kulturního 
dědictví;

1. zdůrazňuje, že hlavním cílem v prevenci 
katastrof je ochrana lidského života 
a bezpečnost a fyzická nedotčenost osob, 
základních lidských práv, životního 
prostředí, ekonomické a sociální 
infrastruktury včetně obydlí, a kulturního 
dědictví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vítá závazek přijatý Komisí, spočívající 
v zajištění důslednějšího zohlednění 
otázek souvisejících s prevencí katastrof 
v politikách a programech EU; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. s ohledem na to, že vzhledem k rozsahu 
a/nebo přeshraniční povaze, které mohou 
katastrofy nabýt, je posílení spolupráce 
vhodné a nezbytné, a to na regionální 
úrovni i na úrovni EU, a tato spolupráce 
musí být založena na komplementaritě 
činností a principu solidarity mezi 
členskými státy;

2. s ohledem na to, že vzhledem k rozsahu 
a/nebo přeshraniční povaze, které mohou 
katastrofy nabýt, je posílení spolupráce 
vhodné a nezbytné, a to na regionální 
úrovni i na úrovni EU, a tato spolupráce 
musí být založena na komplementaritě 
činností, šíření osvědčených postupů
a principu solidarity mezi členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že do poskytování pomoci 
musí být začleněna zásada 
nediskriminace; naléhá na Komisi, aby 
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přijala strategie zohledňující rozdíly mezi 
muži a ženami pro řešení potřeb v oblasti 
bezpečnosti osob a ekologických 
a humanitárních krizí vyvolaných 
přírodními a člověkem způsobenými 
katastrofami; zdůrazňuje, že účinná 
operace v oblasti civilní ochrany spočívá 
ve specifických technikách, jako je 
prevence, aktivní účast, zapojení všech, 
připravenost, reakce 
a obnova/rekonstrukce;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Michail Tremopoulos

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že je potřeba vytvořit na 
úrovni EU společnou metodiku 
a minimální požadavky pro mapování 
nebezpečí a rizik; 

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyslovuje se pro podporu jednotné 
strategie pro celou EU prostřednictvím 
přijetí jednotného akčního plánu pro 
každý druh katastrofy, který zajistí plnou 
solidaritu mezi zeměmi při čelení 
následkům katastrof; naléhavě žádá, aby 
byla v rámci této strategie zvláštní 
pozornost věnována nejvíce izolovaným, 
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nejřidšeji osídleným, horským 
a hraničním oblastem Evropy a nejvíce 
hospodářsky znevýhodněným oblastem 
Evropy;

Or. es

Pozměňovací návrh 19
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje důležitost vyrovnávání 
stávajících nerovností mezi regiony 
a členskými státy, co se týče kapacitních 
možností ochrany obyvatelstva, životního 
prostředí a hospodářství, zvláště 
zdůrazňuje význam pomoci ve zlepšování 
v oblasti prevence v regionech a členských 
státech, které jsou více ohroženy 
katastrofami a mají nižší ekonomickou 
výkonnost;

3. zdůrazňuje důležitost vyrovnávání 
stávajících nerovností mezi regiony 
a členskými státy, co se týče kapacitních 
možností ochrany obyvatelstva a jeho 
majetku, včetně kulturního dědictví, 
životního prostředí a hospodářství, zvláště 
zdůrazňuje význam pomoci ve zlepšování 
v oblasti prevence v regionech a členských 
státech, které jsou více ohroženy 
katastrofami a mají nižší ekonomickou 
výkonnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje důležitost vyrovnávání 
stávajících nerovností mezi regiony 
a členskými státy, co se týče kapacitních 
možností ochrany obyvatelstva, životního 
prostředí a hospodářství, zvláště 
zdůrazňuje význam pomoci ve zlepšování 
v oblasti prevence v regionech a členských 

3. zdůrazňuje důležitost vyrovnávání 
stávajících nerovností mezi regiony 
a členskými státy, co se týče kapacitních 
možností ochrany obyvatelstva, životního 
prostředí a hospodářství, a podporuje 
jejich úsilí o zlepšování v oblasti prevence 
v regionech a členských státech, které jsou 
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státech, které jsou více ohroženy 
katastrofami a mají nižší ekonomickou 
výkonnost;

více ohroženy katastrofami;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Zaznamenává návrh na vytvoření sítě 
tvořené zástupci různých oprávněných 
vnitrostátních institucí ze všech členských 
států; zdůrazňuje, že tato síť musí fungovat 
v rámci spolupráce mezi vnitrostátními, 
regionálními a místními úřady 
s odpovědností za cyklus řízení katastrof, 
v územním plánování a v mapování 
a snižování rizik; podtrhuje význam této 
sítě ve výměně zkušeností a preventivních 
opatření; vyzývá k tomu, aby byly 
vyslechnuty i společenské organizace 
zasahující v této oblasti;

4. zaznamenává návrh na vytvoření sítě 
tvořené zástupci různých oprávněných 
vnitrostátních institucí ze všech členských 
států; zdůrazňuje, že tato síť musí fungovat 
v rámci spolupráce mezi vnitrostátními, 
regionálními a místními úřady 
s odpovědností za cyklus řízení katastrof, 
v územním plánování a v mapování 
a snižování rizik; podtrhuje význam této 
sítě ve výměně zkušeností a preventivních 
opatření, neboť je tak členským státům 
umožněno shromažďování informací 
o tuzemském potenciálu v oblasti civilní 
ochrany a lékařských zdrojů; vyzývá 
k tomu, aby byly vyslechnuty i UNEP 
a společenské a nevládní organizace 
zasahující v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Zaznamenává návrh na vytvoření sítě 
tvořené zástupci různých oprávněných 

4. zaznamenává návrh na vytvoření sítě 
tvořené zástupci různých oprávněných 
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vnitrostátních institucí ze všech členských 
států; zdůrazňuje, že tato síť musí fungovat 
v rámci spolupráce mezi vnitrostátními, 
regionálními a místními úřady 
s odpovědností za cyklus řízení katastrof, 
v územním plánování a v mapování 
a snižování rizik; podtrhuje význam této 
sítě ve výměně zkušeností a preventivních 
opatření; vyzývá k tomu, aby byly 
vyslechnuty i společenské organizace 
zasahující v této oblasti;

vnitrostátních institucí ze všech členských 
států; zdůrazňuje, že tato síť musí fungovat 
v rámci spolupráce mezi vnitrostátními, 
regionálními a místními úřady 
s odpovědností za cyklus řízení katastrof, 
v územním plánování a v mapování 
a snižování rizik; podtrhuje význam této 
sítě ve výměně zkušeností a preventivních 
opatření; vyzývá k tomu, aby byly 
vyslechnuty i společenské organizace 
zasahující v této oblasti a další subjekty, 
jež mají vztah k půdě, a mají tudíž o půdě 
znalosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje potřebu pořádání 
informačních kampaní pro prevenci 
a přijímání osvědčených postupů, šíření 
postupů pro případ nutnost řešit situace 
při katastrofách, jako jsou požáry 
a záplavy; naléhavě žádá, aby byla 
v rámci systému přípravy obyvatelstva 
věnována zvláštní pozornost mladým 
lidem, a to již od raného školního věku;

Or. pt

Pozměňovací návrh 24
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje nezbytnost vytvoření 
finančního rámce vhodného pro oblast 
prevence katastrof, který by zlepšoval 
a kombinoval nástroje, jako je politika 
soudržnosti, politika rozvoje venkova 
a regionální politika, Fond solidarity 
a Sedmý rámcový program; žádá, aby 
prevence byla zohledněna v rámci 
finančních perspektiv po roce 2013; 

5. zdůrazňuje nezbytnost vytvoření 
finančního rámce vhodného pro oblast 
prevence katastrof, který by zlepšoval 
a kombinoval nástroje, jako je politika 
soudržnosti, politika rozvoje venkova 
a regionální politika, Fond solidarity 
a Sedmý rámcový program; požaduje, aby 
byly vytvořeny způsoby financování 
podpory prevence katastrof a opatření pro 
posuzování a snižování rizik a aby bylo 
zároveň zohledněno mikrofinancování 
a mikropojištění pro nízkopříjmové 
skupiny obyvatelstva; žádá, aby prevence 
byla zohledněna v rámci finančních 
perspektiv po roce 2013; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 25
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje nezbytnost vytvoření 
finančního rámce vhodného pro oblast 
prevence katastrof, který by zlepšoval 
a kombinoval nástroje, jako je politika 
soudržnosti, politika rozvoje venkova 
a regionální politika, Fond solidarity 
a Sedmý rámcový program; žádá, aby 
prevence byla zohledněna v rámci 
finančních perspektiv po roce 2013;

5. zdůrazňuje nezbytnost vytvoření 
finančního rámce vhodného pro oblast 
prevence katastrof; zdůrazňuje, že 
odpovědnost za prevenci katastrof mají 
především členské státy a že zásada 
subsidiarity v této oblasti by měla být 
nadále brána v potaz;

Or. de
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Pozměňovací návrh 26
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje nezbytnost vytvoření 
finančního rámce vhodného pro oblast 
prevence katastrof, který by zlepšoval 
a kombinoval nástroje, jako je politika 
soudržnosti, politika rozvoje venkova 
a regionální politika, Fond solidarity 
a Sedmý rámcový program; žádá, aby 
prevence byla zohledněna v rámci 
finančních perspektiv po roce 2013;

5. zdůrazňuje nezbytnost vytvoření 
finančního rámce s přiměřenými 
finančními zdroji vhodného pro oblast 
prevence katastrof a řešení jejich 
následků, který by zlepšoval a kombinoval 
nástroje, jako je politika soudržnosti, 
politika rozvoje venkova, politika 
územního rozvoje a regionální politika, 
Fond solidarity a Sedmý rámcový program; 
žádá, aby prevence byla zohledněna 
v rámci finančních perspektiv 2014-2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje nezbytnost vytvoření 
finančního rámce vhodného pro oblast 
prevence katastrof, který by zlepšoval 
a kombinoval nástroje, jako je politika 
soudržnosti, politika rozvoje venkova 
a regionální politika, Fond solidarity 
a Sedmý rámcový program; žádá, aby 
prevence byla zohledněna v rámci 
finančních perspektiv po roce 2013;

5. zdůrazňuje nezbytnost vytvoření rámce 
vhodného pro oblast prevence katastrof, 
který by zlepšoval a kombinoval nástroje, 
jako je politika soudržnosti, politika 
rozvoje venkova a regionální politika, 
Fond solidarity a Sedmý rámcový program;

Or. de
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Pozměňovací návrh 28
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá proto Evropskou komisi, aby 
v rámci budoucí finanční perspektivy 
přezkoumala možnost vytvoření fondu pro 
přizpůsobení změně klimatu, který by 
pomáhal financovat preventivní opatření 
v souvislosti s přírodními katastrofami 
v určitých hospodářských odvětvích;

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Esther Herranz García, Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Philippe Juvin, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Catherine Soullie, Catherine Soullie

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla 
systematičtější využívání stávajících 
vnitrostátních zdrojů prostřednictvím 
vytvoření evropské jednotky civilní 
ochrany ve snaze zvýšit účinnost 
mechanismů prevence EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že předmětem podpory 6. doporučuje, aby EU poskytovala 
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členských států ze strany EU musí x 
kromě jiných opatření zejména být 
následující preventivní opatření:

členským státům podporu a poradenství 
při prevenci v oblastech spadajících do 
jejich příslušnosti;

a) vypracování a revize bezpečnostních 
předpisů týkajících se výstavby a využití 
půdy;
b) náprava situací, které v sobě nesou 
rizika: renaturalizace koryt řek; 
regenerace a ochrana vodních pánví, 
vlhkých zón a s nimi spojených 
ekosystémů; zvýšení kapacity průtokové 
kapacity mostů a vodních cest; čištění 
a nové uspořádání lesů; zásahy k ochraně 
okraje/podpoře pobřeží;
c) ochrana/přestavba obydlených zón, 
zejména městských, které jsou zvláště 
zranitelné určitými typy katastrof, a to 
s účastí obyvatel;
d) údržba a zachování bezpečnosti 
stávajících velkých elementů 
infrastruktury, s důrazem na přehrady, 
potrubí vedoucí pohonné hmoty, silniční 
a železniční mosty;

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 6 – úvodní odstavec

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že předmětem podpory 
členských států ze strany EU musí x kromě 
jiných opatření zejména být následující 
preventivní opatření:

6. domnívá se, že by členské státy měly 
zavést opatření pro upřednostnění 
prevence před nápravou škod, a zároveň, 
že předmětem podpory členských států –
jež by zároveň měly lépe využívat 
stávajících možností, které nabízejí 
strukturální fondy –  ze strany EU musí x 
kromě jiných opatření zejména být 
následující preventivní opatření:

Or. de
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Pozměňovací návrh 32
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 6 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) údržba a zachování bezpečnosti 
stávajících velkých elementů 
infrastruktury, s důrazem na přehrady, 
potrubí vedoucí pohonné hmoty, silniční 
a železniční mosty;

d) údržba a zachování bezpečnosti 
stávajících velkých elementů 
infrastruktury, s důrazem na přehrady, 
potrubí vedoucí pohonné hmoty, silniční 
a železniční mosty a zařízení pro zajištění 
dodávek energie, zásobování vodou 
a hygieny a komunikační 
a telekomunikační zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod 6 – písm. d a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

da) začlenění a provádění opatření pro 
prevenci požárů a záplav v rámci jejich 
plánů rozvoje venkova, se zvláštní 
podporou věnovanou například opatřením 
pro zvýšení ziskovosti lesů;

Or. es

Pozměňovací návrh 34
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod 6 – písm. d a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

da) udržení zemědělské činnosti 
v oblastech, které jsou postiženy 
vylidňováním a jež jsou ohroženy 
přírodními katastrofami, a přispění 
k reintegraci lidské činnosti 
prostřednictvím vytvoření infrastruktur, 
aby ti, kdo v těchto oblastech žijí, zůstali
na tomto území;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Michail Tremopoulos

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. znovu zdůrazňuje potřebu kontrolovat, 
zda byly finanční prostředky EU použity 
řádným způsobem, a v případě jejich 
zneužití požadovat jejich vrácení;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. Podtrhuje význam veřejného výzkumu 
a vývoje v oblasti prevence a zvládání 
katastrof a vyzývá ke zvýšení koordinace 
a kooperace mezi institucemi členských 
států pro výzkum a vývoj, a to zejména 
mezi institucemi těch států, které čelí 
podobným rizikům; vyzývá ke zdokonalení 

7. Podtrhuje význam veřejného výzkumu 
a vývoje v oblasti prevence a zvládání 
katastrof a vyzývá ke zvýšení koordinace 
a kooperace mezi institucemi členských 
států pro výzkum a vývoj, a to zejména 
mezi institucemi těch států, které čelí 
podobným rizikům; vyzývá ke zdokonalení 
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systémů včasného varování v členských 
státech a k zavedení a posílení již 
existujících propojení mezi různými 
systémy včasného varování; doporučuje 
Komisi, aby náležitě zvážila tato nutná 
opatření a jejich patřičné financování;

systémů včasného varování a k podpoře sil 
rychlé reakce v členských státech, jež by 
byly doplněny vhodnými programy 
odborné přípravy a projekty zvyšování 
informovanosti veřejnosti, a k zavedení 
a posílení již existujících propojení mezi 
různými systémy včasného varování; 
doporučuje Komisi, aby náležitě zvážila 
tato nutná opatření a jejich patřičné 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. Podtrhuje význam veřejného výzkumu 
a vývoje v oblasti prevence a zvládání 
katastrof a vyzývá ke zvýšení koordinace 
a kooperace mezi institucemi členských 
států pro výzkum a vývoj, a to zejména 
mezi institucemi těch států, které čelí 
podobným rizikům; vyzývá ke zdokonalení 
systémů včasného varování v členských 
státech a k zavedení a posílení již 
existujících propojení mezi různými 
systémy včasného varování; doporučuje 
Komisi, aby náležitě zvážila tato nutná 
opatření a jejich patřičné financování;

7. Podtrhuje význam veřejného výzkumu 
a vývoje v oblasti prevence a zvládání 
katastrof a vyzývá ke zvýšení koordinace 
a kooperace mezi institucemi členských 
států pro výzkum a vývoj, a to zejména 
mezi institucemi těch států, které čelí 
podobným rizikům; vyzývá ke zdokonalení 
systémů včasného varování v členských 
státech a k zavedení a posílení již 
existujících propojení mezi různými 
systémy včasného varování; doporučuje 
Komisi, aby náležitě zvážila tato nutná 
opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. považuje za zásadní spolupráci na 
šíření informací a zkušeností 
a technických a vědeckých aplikací a také 
koordinaci strategií rozvoje zásahových 
kapacit;

Or. ro

Pozměňovací návrh 39
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje potřebu přípravy systémů 
zdravotnictví členských států z hlediska 
struktury lidských zdrojů, osvědčených 
postupů a informovanosti o rizicích, aby 
se byly schopny vypořádat se situacemi při 
katastrofách;

Or. ro

Pozměňovací návrh 40
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vzhledem k častějšímu výskytu 
extrémních meteorologických jevů 
zdůrazňuje význam adaptačních opatření 
na venkově i ve městech;

8. vzhledem k častějšímu výskytu a větší 
závažnosti extrémních meteorologických 
jevů v různých zeměpisných oblastech 
zdůrazňuje význam adaptačních opatření 
na venkově i ve městech; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje úlohu zemědělců jakožto 
opatrovníků venkova v Evropské unii; 
proto považuje za nezbytné podporovat 
zachování zemědělských činností, a to 
hospodářsky a environmentálně 
udržitelným způsobem, s cílem omezit 
opouštění výroby a vylidňování 
venkovských oblastí, což je jev, který dále 
zvyšuje riziko lesních požárů 
a dezertifikace;

Or. es

Pozměňovací návrh 42
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
členské státy, aby prostřednictvím kanálů, 
jež jsou snadno dostupné všem občanům, 
poskytovaly široké veřejnosti relevantní 
aktualizované informace a odbornou 
přípravu týkající se zjištěných rizik 
a preventivních opatření, včetně pokynů 
o krocích, které je nutné provést v každé 
konkrétní situaci při katastrofě; 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 43
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. znovu opakuje význam vytvoření 
Evropské observatoře pro sledování sucha
jako centra pro získání znalostí o suchu,
zeslabení účinků sucha a kontroly nad 
účinky sucha;

9. znovu opakuje význam vytvoření
Evropské observatoře pro sledování 
katastrof se zvláštními odděleními pro 
sucho a záplavy jako centra pro získání 
znalostí o potenciálních hrozbách 
přírodních a člověkem způsobených 
katastrof a o zeslabení jejich účinků; 
zdůrazňuje, že je důležité mít komplexní 
soubor údajů, statistických záznamů 
a informací o rizicích a nákladech 
katastrof a sdílet je na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. znovu opakuje význam vytvoření 
Evropské observatoře pro sledování sucha 
jako centra pro získání znalostí o suchu, 
zeslabení účinků sucha a kontroly nad 
účinky sucha;

9. znovu opakuje svou výzvu Komisi, aby 
podpořila zahájení činnosti Evropské 
observatoře pro sledování sucha v rámci 
Evropské agentury pro životní prostředí
jako centra pro získání znalostí o suchu, 
zeslabení účinků sucha a kontroly nad 
účinky sucha s cílem zlepšit zdravé 
strategické rozhodování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. znovu opakuje význam vytvoření 
Evropské observatoře pro sledování sucha 
jako centra pro získání znalostí o suchu, 
zeslabení účinků sucha a kontroly nad 
účinky sucha;

9. vzhledem ke vzájemné provázanosti 
sucha, lesních požárů a dezertifikace 
vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
směrnice podobné směrnici o záplavách 
a aby prosazovala přijetí politiky EU 
v oblasti nedostatku vody, sucha 
a přizpůsobování se změně klimatu; za 
tímto účelem také znovu opakuje význam 
vytvoření Evropské observatoře pro 
sledování sucha jako centra pro získání 
znalostí o suchu, zeslabení účinků sucha 
a kontroly nad účinky sucha;

Or. es

Pozměňovací návrh 46
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. znovu opakuje význam vytvoření 
Evropské observatoře pro sledování sucha 
jako centra pro získání znalostí o suchu, 
zeslabení účinků sucha a kontroly nad 
účinky sucha;

9. znovu opakuje význam vytvoření 
Evropské observatoře pro sledování sucha 
a dezertifikace jako centra pro získání 
znalostí o suchu a dezertifikaci, zeslabení 
účinků sucha a dezertifikace a kontroly 
nad účinky sucha a dezertifikace;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 47
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 9 a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby v rámci společného 
legislativního rámce pro řešení a prevenci 
následků přírodních katastrof stanovila 
seriózní cíle založené na solidaritě, 
zejména aby přijala evropskou politiku 
v oblasti prevence a řízení rizika sucha;

Or. pt

Pozměňovací návrh 48
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyslovuje se pro podporu jednotné 
strategie pro celou EU prostřednictvím 
přijetí jednotného akčního plánu pro 
každý druh katastrofy, který zajistí plnou 
solidaritu mezi zeměmi při čelení 
následkům katastrof; naléhavě žádá, aby 
byla v rámci této strategie zvláštní 
pozornost věnována nejvíce izolovaným,
nejřidšeji osídleným, horským 
a hraničním regionům Evropy a nejvíce 
hospodářsky znevýhodněným regionům 
Evropy; 

Or. es
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Pozměňovací návrh 49
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje skutečnost, že přetrvávající 
sucha povzbudila v minulých letech šíření 
lesních požárů v Evropě, což zároveň 
zhoršilo dezertifikaci velkého počtu 
oblastí.

Or. es

Pozměňovací návrh 50
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. vyslovuje se pro vytvoření skutečné 
politiky v oblasti lesnictví, jejímž cílem 
bude zlepšit správu a údržbu lesů 
a zároveň zohledňovat zásadní úlohu, 
kterou lesy hrají v boji proti změně 
klimatu, jež má stále větší vliv na přírodní 
katastrofy; taková politika by měla 
směřovat k ochraně lesa a udržitelnému 
využívání zdrojů dřeva;

Or. es

Pozměňovací návrh 51
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby společně 10. vyzývá Komisi, aby společně 
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s členskými státy uskutečnila specifickou 
iniciativu v ochraně lesa a v prevenci 
požárů; domnívá se, že je nutno 
podporovat projekty 
zalesnění/znovuzalesnění, přičemž 
přednost má být dána autochtonním 
druhům a smíšeným lesům, což přispívá 
k biologické rozmanitosti a větší odolnosti 
vůči požárům, bouřkám a škůdcům; 

s členskými státy uskutečnila specifickou 
iniciativu v ochraně lesa a v prevenci 
požárů, jejíž součástí bude v první řadě 
trvalý sběr a využívání zbytkové lesní 
biomasy, zákaz změny účelového určení 
vypálené půdy a přísnější postihy za 
trestné činy proti životnímu prostředí, 
zejména za ty, jež způsobují lesní požáry; 
domnívá se, že je nutno podporovat 
projekty zalesnění/znovuzalesnění, přičemž 
přednost má být dána autochtonním 
druhům a smíšeným lesům, což přispívá 
k biologické rozmanitosti a větší odolnosti 
vůči požárům, bouřkám a škůdcům; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 52
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby společně 
s členskými státy uskutečnila specifickou 
iniciativu v ochraně lesa a v prevenci
požárů; domnívá se, že je nutno 
podporovat projekty 
zalesnění/znovuzalesnění, přičemž 
přednost má být dána autochtonním 
druhům a smíšeným lesům, což přispívá 
k biologické rozmanitosti a větší odolnosti 
vůči požárům, bouřkám a škůdcům;

10. vzhledem k tomu, že evropské lesy jsou 
čistými úložišti CO2, je skutečnost, že jsou 
ohroženy lesními požáry, problémem pro 
celou EU i pro cíle, jež si EU sama vytkla 
v boji proti změně klimatu; proto vyzývá 
Komisi, aby předložila legislativní návrh 
EU v oblasti ochrany lesa a prevence
požárů; domnívá se, že je nutno 
podporovat projekty 
zalesnění/znovuzalesnění, přičemž 
přednost má být dána autochtonním 
druhům a smíšeným lesům, což přispívá 
k biologické rozmanitosti a větší odolnosti 
vůči požárům, bouřkám a škůdcům;

Or. es
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Pozměňovací návrh 53
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby společně 
s členskými státy uskutečnila specifickou 
iniciativu v ochraně lesa a v prevenci 
požárů; domnívá se, že je nutno 
podporovat projekty 
zalesnění/znovuzalesnění, přičemž 
přednost má být dána autochtonním 
druhům a smíšeným lesům, což přispívá 
k biologické rozmanitosti a větší odolnosti 
vůči požárům, bouřkám a škůdcům; 

10. vyzývá Komisi, aby v rámci skutečné 
evropské politiky v oblasti lesnictví 
společně s členskými státy uskutečnila 
specifickou iniciativu v ochraně lesa 
a v prevenci požárů; domnívá se, že je 
nutno podporovat projekty 
zalesnění/znovuzalesnění, přičemž 
přednost má být dána autochtonním 
druhům a smíšeným lesům, což přispívá 
k biologické rozmanitosti a větší odolnosti 
vůči požárům, bouřkám a škůdcům;

Or. es

Pozměňovací návrh 54
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. připomíná výzvu adresovanou 
Komisi, aby předložila návrh směrnice 
o předcházení požárů a jejich zvládání, 
která bude zahrnovat: pravidelné 
shromažďování údajů, přípravu plánů 
řízení rizika požárů, určení zdrojů 
potřebných a dostupných ve 27 členských 
státech a koordinaci na různých 
úrovních; požárů, určení zdrojů 
potřebných a dostupných ve 27 členských 
státech a koordinaci na různých 
úrovních;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 55
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vzhledem k tomu, že zakládání 
požárů a zvyšování jejich četnosti jsou již 
svou podstatou přečinem proti životnímu 
prostředí, vyzývá Komisi, aby posoudila 
a navrhla Radě a Evropskému 
parlamentu způsoby provedení 
donucovacích opatření, která budou 
odrazovat od nedbalosti a úmyslného 
zakládání požárů;

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Michail Tremopoulos

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. podporuje pokračování pilotního 
projektu boje proti lesním požárům 
v očekávání vytvoření stálé evropské 
jednotky civilní ochrany; naléhá na 
Komisi, aby následovala zprávu Barnier 
obsahující konkrétní návrhy ohledně 
rychlejší evropské spolupráce v případě 
přírodních katastrof;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby posoudily 
možnost zlepšení integrace v oblasti 
prevence katastrof ve vnitrostátním 
operačním plánování pro financování ze 
strany EU; vyzývá Komisi, aby 
podporovala potřebné změny v operačních 
programech určené v této oblasti 
členskými státy;

11. vyzývá členské státy, aby lépe 
využívaly stávajících možností, jež jim 
poskytuje politiky soudržnosti v oblasti 
prevence katastrof;

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Giommaria Uggias

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby posoudily 
možnost zlepšení integrace v oblasti 
prevence katastrof ve vnitrostátním 
operačním plánování pro financování ze 
strany EU; vyzývá Komisi, aby 
podporovala potřebné změny v operačních 
programech určené v této oblasti členskými 
státy;

11. aby se zajistila účinná účast všech 
veřejných subjektů zapojených do 
ochrany životního prostředí, vyzývá 
členské státy, aby na dobrovolném základě 
stanovily v rámci veškerého operačního 
plánování, obecného i individuálního, 
vnitrostátního, regionálního i místního, 
zvláštní bod a rozpočtovou položku 
s názvem „výdaje na předcházení 
následků přírodních jevů a katastrof“; 
vyzývá Komisi, aby podporovala potřebné 
změny v operačních programech určené 
v této oblasti členskými státy;

Or. it

Pozměňovací návrh 59
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby posoudily 
možnost zlepšení integrace v oblasti 
prevence katastrof ve vnitrostátním 
operačním plánování pro financování ze 
strany EU; vyzývá Komisi, aby 
podporovala potřebné změny v operačních 
programech určené v této oblasti členskými 
státy;

11. vyzývá členské státy, aby posoudily 
možnost zlepšení integrace v oblasti 
prevence katastrof ve vnitrostátním 
operačním plánování pro financování ze 
strany EU; vyzývá Radu a Komisi, aby 
podporovala potřebné změny v operačních 
programech určené v této oblasti členskými 
státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. uznává, že některé odvětvové politiky 
vedou k tomu, že určité oblasti jsou více 
vystaveny riziku, neboť je podporováno 
vylidňování venkova a nadměrná 
koncentrace obyvatel v městských 
oblastech; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 61
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. zdůrazňuje důležitost posuzování 
prevence v horizontální perspektivě a její 
začlenění do odvětvových politik 
důležitých pro podporu vyváženého 
využívání území a soudržného 
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hospodářského a sociálního rozvoje, 
v rovnováze s přírodou.

Or. pt

Pozměňovací návrh 62
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. souhlasí s tím, že účinná prevence 
přírodních katastrof vyžaduje 
environmentálně a sociálně vyváženou 
zemědělskou politiku, která zohlední 
potřebu podporovat a stimulovat 
udržitelnou zemědělskou výrobu a rozvoj 
venkova v různých zemích a oblastech; 
podporuje účinné posilování pobídek pro 
pracovní místa v agroenvironmentální 
a zemědělské venkovské oblasti 
prostřednictvím podpory usazování 
obyvatel ve venkovských oblastech jakožto 
klíčového faktoru pro zachování 
ekosystémů, čelení stávajícímu trendu 
vylidňování a chudnutí těchto oblastí 
a zmírnění tlaku na městské oblasti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 63
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. obhajuje nezbytnost revize ustavení 
Fondu solidarity spolu s přizpůsobením 
kritérií způsobilosti charakteristikám 
každého regionu a příslušné katastrofy, se 

12. obhajuje nezbytnost revize ustavení 
Fondu solidarity spolu s přizpůsobením 
kritérií způsobilosti charakteristikám 
každého regionu a příslušné katastrofy, se 
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zvláštní pozorností k produktivním 
odvětvím, zranitelnějším oblastem 
a postiženému obyvatelstvu, a tak umožnit 
pružnější a včasnou mobilizaci;

zvláštní pozorností k produktivním 
odvětvím, zranitelnějším oblastem 
a postiženému obyvatelstvu, a tak umožnit 
pružnější a včasnou mobilizaci, při 
náležitém zohlednění nových výzev 
spojených se změnou klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podtrhuje, že je nutno rozpoznat 
a řádně zvážit charakteristiky a přírodní 
omezení v málo obydlených regionech 
a v nejvzdálenějších regionech;

13. podtrhuje, že je nutno rozpoznat 
a řádně zvážit charakteristiky a přírodní 
omezení v málo obydlených regionech 
a v nejvzdálenějších regionech; 
upozorňuje na dodatečné potíže, s nimiž 
se tyto oblasti potýkají při čelení 
katastrofám; žádá, aby byla těmto 
regionům prostřednictvím různých 
dostupných finančních nástrojů věnována 
zvláštní pozornost, zejména vyzývá k větší 
flexibilitě podmínek pro uvolňování 
prostředků Fondu solidarity pro tyto 
oblasti.

Or. es

Pozměňovací návrh 65
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podtrhuje, že je nutno rozpoznat 
a řádně zvážit charakteristiky a přírodní 
omezení v málo obydlených regionech 

13. podtrhuje, že je nutno rozpoznat 
a řádně zvážit charakteristiky a přírodní 
omezení v izolovaných regionech, 
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a v nejvzdálenějších regionech; horských regionech, regionech s nízkou 
hustotou obyvatelstva a v regionech 
postižených vylidňováním, jakož 
i v okrajových a málo obydlených 
regionech a v nejvzdálenějších regionech;

Or. es

Pozměňovací návrh 66
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podtrhuje, že je nutno rozpoznat 
a řádně zvážit charakteristiky a přírodní 
omezení v málo obydlených regionech 
a v nejvzdálenějších regionech;

13. podtrhuje, že je nutno rozpoznat 
a řádně zvážit charakteristiky a přírodní 
omezení v málo obydlených regionech, 
přírodně znevýhodněných regionech
a v nejvzdálenějších regionech;

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Giommaria Uggias

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podtrhuje, že je nutno rozpoznat 
a řádně zvážit charakteristiky a přírodní 
omezení v málo obydlených regionech 
a v nejvzdálenějších regionech;

13. podtrhuje, že je nutno rozpoznat 
a řádně zvážit charakteristiky a přírodní 
omezení v málo obydlených regionech, 
v nejvzdálenějších regionech
a v ostrovních a izolovaných regionech;

Or. it
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Pozměňovací návrh 68
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. doporučuje, aby se při revizi směrnice 
EIA přikročilo ke komplexnějšímu 
zahrnutí otázek týkajících se oblasti 
prevence katastrof, zejména co se týče 
posouzení, komunikace a zveřejnění rizik;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 69
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. lituje skutečnosti, že Komise dosud 
nevypracovala studii o metodách 
mapování nebezpečí a rizik v členských 
státech, jak je stanoveno v jejím sdělení ze 
dne 23. února 2009 s názvem „Přístup 
Společenství v oblasti prevence přírodních 
katastrof a katastrof způsobených 
člověkem“ (KOM(2009)0082); naléhá na 
Komisi, aby tomuto závazku účinným 
způsobem dostála během první poloviny 
roku 2010;

Or. pt

Pozměňovací návrh 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje význam vypracování 
norem pro analýzu a vyjádření sociálního 
a hospodářského dopadu katastrof na 
komunity.

Or. ro

Pozměňovací návrh 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá členské státy, které jsou 
odpovědné za obhospodařování půdy, aby 
zavedly kritéria a přijaly právní předpisy 
s cílem předcházet katastrofám 
v oblastech, jimž hrozí záplavy, sesuvy 
půdy a další geologická rizika, a aby při 
tom vzaly v úvahu problémy vzniklé 
nerozlišujícím odlesňováním 
a předcházely výstavbě v těchto oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. doporučuje vytvoření programů 
informování veřejnosti a vzdělávacích 
programů institucionální povahy, pokud 
jde o katastrofy a jejich důsledky, postupy 
řízení rizik a preventivní opatření, s cílem 
zvýšit informovanost o rizicích 
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a možnostech zásahu v situacích přírodní, 
technologické a ekologické katastrofy.

Or. ro


