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Τροπολογία 1
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 
16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τις 
δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009, 
της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις 
φυσικές καταστροφές, της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις δασικές 
πυρκαγιές και τις πλημμύρες, της 5ης 
Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τις 
πλημμύρες στην Ευρώπη, της 14ης 
Απριλίου 2005 σχετικά με την ξηρασία 
στην Πορτογαλία, της 12ης Μαΐου 2005 
σχετικά με την ξηρασία στην Ισπανία, της 
8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις 
φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και 
πλημμύρες) στην Ευρώπη, τα ψηφίσματά 
του της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με τις 
φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, ξηρασία 
και πλημμύρες) – γεωργικές πτυχές, πτυχές 
περιφερειακής ανάπτυξης και 
περιβαλλοντικές πτυχές, καθώς και τα 
νομοθετικά του ψηφίσματα της 18ης 
Μαΐου 2006 σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά την ίδρυση του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

-έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 
16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τις 
δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009, 
της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις 
φυσικές καταστροφές, της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις δασικές 
πυρκαγιές και τις πλημμύρες, της 5ης 
Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τις 
πλημμύρες στην Ευρώπη, της 14ης 
Απριλίου 2005 σχετικά με την ξηρασία 
στην Πορτογαλία, της 12ης Μαΐου 2005 
σχετικά με την ξηρασία στην Ισπανία, της 
8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις 
φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και 
πλημμύρες) στην Ευρώπη, τα ψηφίσματά 
του της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με τις 
φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, ξηρασία 
και πλημμύρες) – γεωργικές πτυχές, πτυχές 
περιφερειακής ανάπτυξης και 
περιβαλλοντικές πτυχές, το ψήφισμά του 
της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη 
μεγάλη φυσική καταστροφή στην 
αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και 
τις συνέπειες της καταιγίδας «Xynthia» 
στην Ευρώπη, καθώς και τα νομοθετικά 
του ψηφίσματα της 18ης Μαΐου 2006 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση του 
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

Or. en
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Τροπολογία 2
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικές 
καταστροφές υπονομεύουν τα 
οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, 
επηρεάζουν τη διατηρήσιμη ανάπτυξη 
και διακυβεύουν την κοινωνική συνοχή· 

Or. pt

Τροπολογία 3
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική 
αλλαγή προκαλεί πιο συχνές φυσικές 
καταστροφές από ποτέ άλλοτε 
(πλημμύρες, ακραίες ξηρασίες και 
πυρκαγιές), προκαλώντας απώλειες 
ανθρώπινων ζωών και σοβαρές 
περιβαλλοντικές, οικονομικές και 
κοινωνικές ζημιές· 

Or. pt

Τροπολογία 4
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

C. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστροφές 
οφείλονται γενικώς σε πολλά αίτια και δεν 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστροφές 
οφείλονται γενικώς σε πολλά αίτια και δεν 
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προκαλούνται πάντα αποκλειστικά από 
ακραία φυσικά φαινόμενα αλλά συχνά 
εντείνονται από μια μη ικανοποιητική 
σχέση του ανθρώπου με το φυσικό 
περιβάλλον,

προκαλούνται πάντα αποκλειστικά από 
ακραία φυσικά φαινόμενα αλλά συχνά 
εντείνονται από μια μη ικανοποιητική 
σχέση του ανθρώπου με το φυσικό 
περιβάλλον και από τεχνολογικά και 
βιομηχανικά ατυχήματα που μπορούν να 
συνεπάγονται την έκλυση επικίνδυνων 
χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών ή 
πυρηνικών (ΧΒΡΠ) παραγόντων με 
σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, τις 
καλλιέργειες, τις υποδομές ή το ζωικό 
κεφάλαιο,

Or. en

Τροπολογία 5
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά σε 
μεγάλο βαθμό οι ζημίες που 
προκαλούνται από φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές θα 
μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί· 
λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι οι 
πολιτικές της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν 
συνεπή κίνητρα προκειμένου οι εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
αναπτύξουν, να χρηματοδοτήσουν και να 
εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικές 
πολιτικές πρόληψης και διατήρησης,

Or. en

Τροπολογία 6
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ολοκληρωμένη και συνεπής προσέγγιση 
για την πρόληψη των καταστροφών θα 
πρέπει να περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα 
συνεργασίας μεταξύ τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών αρχών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ολοκληρωμένη και συνεπής προσέγγιση 
για την πρόληψη των καταστροφών θα 
πρέπει να περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα 
συνεργασίας μεταξύ τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών αρχών και θα 
πρέπει επίσης να αφορά και άλλους 
παράγοντες με δεσμούς και επομένως με 
γνώση της γης,

Or. es

Τροπολογία 7
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ολοκληρωμένη και συνεπής προσέγγιση 
για την πρόληψη των καταστροφών θα 
πρέπει να περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα 
συνεργασίας μεταξύ τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών αρχών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ολοκληρωμένη, προορατική, βασιζόμενη 
σε πληροφορίες και συνεπής προσέγγιση 
για την πρόληψη των καταστροφών θα 
πρέπει να περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα 
συνεργασίας μεταξύ τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών αρχών,

Or. en

Τροπολογία 8
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
πρόληψης των καταστροφών που ισχύουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 
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αποδειχτεί ανεπαρκή, χωρίς να υπάρχει 
καμία στρατηγική προσέγγιση σε επίπεδο 
ΕΕ, 

Or. pt

Τροπολογία 9
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίμονη 
ξηρασία και οι πυρκαγιές επίσης 
επιταχύνουν τη διαδικασία της 
απερήμωσης, ειδικά στη νότια Ευρώπη, 
προπάντων επηρεάζοντας τις 
μεσογειακές δασικές εκτάσεις και 
εκτεταμένα δάση που περιλαμβάνει ένα 
μοναδικό, μη αυτόχθον είδος το οποίο 
είναι εξαιρετικά ευάλωτο στη φωτιά, 
απειλώντας τις ζωές πολιτών και την 
ποιότητα ζωής των πληττόμενων 
πληθυσμών·

Or. es

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ισορροπημένη εδαφική κάλυψη και η 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε 
αρμονία με τη φύση, καθώς και η ενίσχυση 
της συνοχής στην ΕΕ, αποτελούν 
θεμελιώδη στοιχεία για την πρόληψη των 
καταστροφών,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ισορροπημένη εδαφική κάλυψη, η 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε 
αρμονία με τη φύση, η ενίσχυση της 
συνοχής στην ΕΕ, η καταπολέμηση της 
εγκατάλειψης της υπαίθρου και η 
διατήρηση των γεωργικών 
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δραστηριοτήτων που είναι οικονομικά 
και περιβαλλοντικά διατηρήσιμες είναι 
κάποια από τα θεμελιώδη στοιχεία για την 
πρόληψη των καταστροφών,

Or. es

Τροπολογία 11
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ισορροπημένη εδαφική κάλυψη και η 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε 
αρμονία με τη φύση, καθώς και η ενίσχυση 
της συνοχής στην ΕΕ, αποτελούν 
θεμελιώδη στοιχεία για την πρόληψη των 
καταστροφών,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ισορροπημένη χρήση της γης και η 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία και σε 
αρμονία με τη φύση, ο σεβασμός για την 
ενέργεια, τους φυσικούς πόρους και το 
περιβάλλον, καθώς και η ενίσχυση της 
συνοχής στην ΕΕ, αποτελούν θεμελιώδεις 
προϋποθέσεις για την πρόληψη των 
καταστροφών,

Or. en

Τροπολογία 12
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση 
παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαφύλαξη του 
περιβάλλοντος μέσω των ισορροπιών που 
δημιουργούν και στον κύκλο του 
διοξειδίου του άνθρακα και στον κύκλο 
του νερού,  

Or. pt
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Τροπολογία 13
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι ο πρωταρχικός στόχος της 
πρόληψης καταστροφών είναι η προστασία 
της ανθρώπινης ζωής, η ασφάλεια και η 
σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων, η 
προστασία του περιβάλλοντος και των 
οικονομικών και κοινωνικών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών, 
καθώς και η προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς·

1. τονίζει ότι ο πρωταρχικός στόχος της 
πρόληψης καταστροφών είναι η προστασία 
της ανθρώπινης ζωής, η ασφάλεια και η 
σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων, η 
προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και των 
οικονομικών και κοινωνικών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών, 
καθώς και η προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς·

Or. en

Τροπολογία 14
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. Χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβε 
η Επιτροπή να εξασφαλίσει να 
λαμβάνονται υπόψη ζητήματα σχετικά με 
την πρόληψη των καταστροφών πιο 
συνεκτικά σε πολιτικές και προγράμματα 
της ΕΕ, 

Or. pt

Τροπολογία 15
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι, λόγω της έκτασης και/ή της 
διασυνοριακής φύσης που μπορεί να 
λάβουν οι καταστροφές, είναι σκόπιμο και 
αναγκαίο να ενισχυθεί η συνεργασία τόσο 
σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο ΕΕ, με βάση τη 
συμπληρωματικότητα των δράσεων και 
την αρχή της αλληλεγγύης των κρατών 
μελών·

2. θεωρεί ότι, λόγω της έκτασης και/ή της 
διασυνοριακής φύσης που μπορεί να 
λάβουν οι καταστροφές, είναι σκόπιμο και 
αναγκαίο να ενισχυθεί η συνεργασία τόσο 
σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο ΕΕ, με βάση τη 
συμπληρωματικότητα των δράσεων, τη 
διάδοση βέλτιστων πρακτικών και την 
αρχή της αλληλεγγύης των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 16
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η αρχή της μη διάκρισης 
πρέπει να συμπεριληφθεί στην παροχή 
βοήθειας· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
στρατηγικές που λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου για την αντίδραση σε 
ανάγκες ανθρώπινης ασφάλειας και 
περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές 
κρίσεις που προκαλούνται από φυσικές 
και ανθρωπογενείς καταστροφές· 
υπογραμμίζει ότι η μια αποτελεσματική 
επιχείρηση πολιτικής προστασίας 
βασίζεται σε συγκεκριμένες κύριες αρχές 
όπως η πρόληψη, η ενεργός συμμετοχή, η 
κινητοποίηση όλων των μερών, η 
ετοιμότητα, η αντίδραση και η 
αποκατάσταση/ανασυγκρότηση·

Or. en
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Τροπολογία 17
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι πρέπει να θεσπιστούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο μια κοινή 
μεθοδολογία και ελάχιστες απαιτήσεις για 
τη χαρτογράφηση της επικινδυνότητας 
και των κινδύνων·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. Υποστηρίζει μια ενιαία στρατηγική 
σε επίπεδο ΕΕ μέσω της εισαγωγής ενός 
ενιαίου σχεδίου δράσης για κάθε τύπο 
καταστροφής, εξασφαλίζοντας πλήρη 
αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών στην 
αντιμετώπιση καταστροφών· συνιστά να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο της 
στρατηγικής στις πιο απομονωμένες, 
αραιοκατοικημένες, ορεινές και ακριτικές 
περιοχές της Ευρώπης και τις οικονομικά 
πιο μειονεκτικές ευρωπαϊκές περιοχές.

Or. es

Τροπολογία 19
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία της μείωσης των 
υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των 
περιφερειών και των κρατών μελών όσον 
αφορά την ικανότητά τους να 
προστατεύσουν τον πληθυσμό τους, το 
περιβάλλον και την οικονομία, κυρίως 
συμβάλλοντας στη βελτίωση της 
πρόληψης στις περιφέρειες και στα κράτη 
μέλη που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο 
καταστροφών και έχουν πιο περιορισμένες 
οικονομικές δυνατότητες·

3. τονίζει τη σημασία της μείωσης των 
υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των 
περιφερειών και των κρατών μελών όσον 
αφορά την ικανότητά τους να 
προστατεύσουν τον πληθυσμό τους και 
την ιδιοκτησία τους, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς τους, το περιβάλλον και την 
οικονομία, κυρίως συμβάλλοντας στη 
βελτίωση της πρόληψης στις περιφέρειες 
και στα κράτη μέλη που παρουσιάζουν 
υψηλό κίνδυνο καταστροφών και έχουν 
πιο περιορισμένες οικονομικές 
δυνατότητες·

Or. en

Τροπολογία 20
Jutta Haug,Constanze Angela Krehl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία της μείωσης 
των υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των 
περιφερειών και των κρατών μελών 
αναφορικά με την αξιόπιστη προστασία 
του πληθυσμού, του περιβάλλοντος και της 
οικονομίας, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται κατά πρώτο λόγο μια 
συνεισφορά για τη βελτίωση της πρόληψης 
καταστροφών στις περιφέρειες και κράτη 
μέλη με μικρότερη οικονομική ισχύ που 
κινδυνεύουν ιδιαίτερα από καταστροφές·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της μείωσης 
των υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των 
περιφερειών και των κρατών μελών 
αναφορικά με την αξιόπιστη προστασία 
του πληθυσμού, του περιβάλλοντος και της 
οικονομίας, και στηρίζει τις προσπάθειές 
τους για βελτίωση της πρόληψης 
καταστροφών στις περιφέρειες και κράτη 
μέλη που κινδυνεύουν ιδιαίτερα από 
καταστροφές·

Or. de



AM\809908EL.doc 13/40 PE439.951v01-00

EL

Τροπολογία 21
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει την πρόταση για τη 
δημιουργία ενός δικτύου που να 
αποτελείται από εκπροσώπους των 
διαφόρων αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών 
όλων των κρατών μελών, υπογραμμίζει ότι 
το εν λόγω δίκτυο πρέπει να λειτουργεί 
στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, με αρμοδιότητες όσον αφορά τον 
κύκλο διαχείρισης καταστροφών, τον 
χωροταξικό σχεδιασμό και τη 
χαρτογράφηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων· υπογραμμίζει τον ρόλο αυτού 
του δικτύου για την ανταλλαγή εμπειριών 
και μέτρων πρόληψης· ζητεί να εξεταστεί 
επίσης το ενδεχόμενο ακρόασης των 
κοινωνικών οργανώσεων που 
παρεμβαίνουν στον τομέα αυτόν·

4. επισημαίνει την πρόταση για τη 
δημιουργία ενός δικτύου που να 
αποτελείται από εκπροσώπους των 
διαφόρων αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών 
όλων των κρατών μελών, υπογραμμίζει ότι 
το εν λόγω δίκτυο πρέπει να λειτουργεί 
στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, με αρμοδιότητες όσον αφορά τον 
κύκλο διαχείρισης καταστροφών, τον 
χωροταξικό σχεδιασμό και τη 
χαρτογράφηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων· υπογραμμίζει τον ρόλο αυτού 
του δικτύου για την ανταλλαγή εμπειριών 
και μέτρων πρόληψης καθιστώντας με τον 
τρόπο αυτόν εφικτό να συγκεντρώσουν τα 
κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με τις 
εθνικές μη στρατιωτικές δυνατότητες και 
τους ιατρικούς πόρους· ζητεί να εξεταστεί 
επίσης το ενδεχόμενο ακρόασης του
UNEP, των κοινωνικών και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων που 
παρεμβαίνουν στον τομέα αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 22
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει την πρόταση για τη 
δημιουργία ενός δικτύου που να 
αποτελείται από εκπροσώπους των 
διαφόρων αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών 

4. επισημαίνει την πρόταση για τη 
δημιουργία ενός δικτύου που να 
αποτελείται από εκπροσώπους των 
διαφόρων αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών 
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όλων των κρατών μελών, υπογραμμίζει ότι 
το εν λόγω δίκτυο πρέπει να λειτουργεί 
στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, με αρμοδιότητες όσον αφορά τον 
κύκλο διαχείρισης καταστροφών, τον 
χωροταξικό σχεδιασμό και τη 
χαρτογράφηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων· υπογραμμίζει τον ρόλο αυτού 
του δικτύου για την ανταλλαγή εμπειριών 
και μέτρων πρόληψης· ζητεί να εξεταστεί 
επίσης το ενδεχόμενο ακρόασης των 
κοινωνικών οργανώσεων που 
παρεμβαίνουν στον τομέα αυτόν·

όλων των κρατών μελών, υπογραμμίζει ότι 
το εν λόγω δίκτυο πρέπει να λειτουργεί 
στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, με αρμοδιότητες όσον αφορά τον 
κύκλο διαχείρισης καταστροφών, τον 
χωροταξικό σχεδιασμό και τη 
χαρτογράφηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων· υπογραμμίζει τον ρόλο αυτού 
του δικτύου για την ανταλλαγή εμπειριών 
και μέτρων πρόληψης· ζητεί να εξεταστεί 
επίσης το ενδεχόμενο ακρόασης των 
κοινωνικών οργανώσεων που 
παρεμβαίνουν στον τομέα αυτόν και 
άλλους παράγοντες με δεσμούς και 
επομένως με γνώση της γης,

Or. es

Τροπολογία 23
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. Επισημαίνει την ανάγκη διοργάνωσης 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης των 
πολιτών για την πρόληψη και υιοθέτηση 
των βέλτιστων πρακτικών, διαδίδοντας 
τις διαδικασίες που πρέπει να 
υιοθετηθούν, όταν αντιμετωπίζονται 
καταστάσεις καταστροφών, όπως 
πυρκαγιές και πλημμύρες· συνιστά σε 
συστήματα εκπαίδευσης των πληθυσμών, 
ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στους νέους 
από τη σχολική ηλικία κι έπειτα,

Or. pt
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Τροπολογία 24
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας 
ενός κατάλληλου χρηματοδοτικού 
πλαισίου για την πρόληψη καταστροφών, 
το οποίο θα ενισχύει και θα συντονίζει 
μέσα όπως η πολιτική συνοχής, η πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης, η περιφερειακή 
πολιτική, το Ταμείο Αλληλεγγύης και το 
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο· ζητεί, σε αυτό 
το πλαίσιο, η πρόληψη να ληφθεί υπόψη 
στις δημοσιονομικές προοπτικές για την 
περίοδο μετά το 2013· 

5. υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας 
ενός κατάλληλου χρηματοδοτικού 
πλαισίου για την πρόληψη καταστροφών, 
το οποίο θα ενισχύει και θα συντονίζει 
μέσα όπως η πολιτική συνοχής, η πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης, η περιφερειακή 
πολιτική, το Ταμείο Αλληλεγγύης και το 
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο· ζητάει τη 
θέσπιση μέσων χρηματοδότησης, 
προκειμένου να στηριχτεί η πρόληψη 
καταστροφών και οι ενέργειες εκτίμησης 
και μείωσης των κινδύνων, λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη τη μικροχρηματοδότηση 
και τη μικροασφάλιση για κατηγορίες 
πληθυσμού χαμηλού εισοδήματος ζητεί, 
σε αυτό το πλαίσιο, η πρόληψη να ληφθεί 
υπόψη στις δημοσιονομικές προοπτικές για 
την περίοδο μετά το 2013· 

Or. ro

Τροπολογία 25
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την ανάγκη επίτευξης ενός 
κατάλληλου χρηματοπιστωτικού πλαισίου 
για την πολιτική προστασία, το οποίο 
ενισχύει τέτοιους μηχανισμούς και τους 
συνδέει μεταξύ τους, όπως η πολιτική 
συνοχής, η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης, η περιφερειακή πολιτική, το 
ταμείο αλληλεγγύης και το έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο· προωθεί το να 

5. υπογραμμίζει την ανάγκη επίτευξης ενός 
κατάλληλου χρηματοπιστωτικού πλαισίου 
για την πολιτική προστασία, τονίζει ότι η  
πολιτική προστασία εμπίπτει κατά κύριο 
λόγο στην ευθύνη των κρατών μελών, και 
ότι η αρχή της επικουρικότητας στον 
τομέα αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να 
χρήζει προσοχής·
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λαμβάνεται υπόψη η πολιτική προστασία 
και στις δημοσιονομικές προοπτικές μετά 
το 2013·

Or. de

Τροπολογία 26
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας 
ενός κατάλληλου χρηματοδοτικού 
πλαισίου για την πρόληψη καταστροφών, 
το οποίο θα ενισχύει και θα συντονίζει 
μέσα όπως η πολιτική συνοχής, η πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης, η περιφερειακή 
πολιτική, το Ταμείο Αλληλεγγύης και το 
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο· ζητεί, σε αυτό 
το πλαίσιο, η πρόληψη να ληφθεί υπόψη 
στις δημοσιονομικές προοπτικές για την 
περίοδο μετά το 2013·

5. υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας 
ενός κατάλληλου χρηματοδοτικού 
πλαισίου με επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση των καταστροφών, το 
οποίο θα ενισχύει και θα συντονίζει μέσα 
όπως η πολιτική συνοχής, η πολιτική 
αγροτικής και αστικής ανάπτυξης, η 
περιφερειακή πολιτική, το Ταμείο 
Αλληλεγγύης και το έβδομο πρόγραμμα 
πλαίσιο· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, η 
πρόληψη να ληφθεί υπόψη στις 
δημοσιονομικές προοπτικές για την 
περίοδο 2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 27
Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την ανάγκη επίτευξης ενός 
κατάλληλου χρηματοπιστωτικού πλαισίου
για την πολιτική προστασία, το οποίο 
ενισχύει τέτοιους μηχανισμούς και τους 
συνδέει μεταξύ τους, όπως η πολιτική 

5. υπογραμμίζει την ανάγκη επίτευξης ενός 
κατάλληλου πλαισίου για την πολιτική 
προστασία, το οποίο ενισχύει τέτοιους 
μηχανισμούς και τους συνδέει μεταξύ 
τους, όπως η πολιτική συνοχής, η πολιτική 
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συνοχής, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, 
η περιφερειακή πολιτική, το ταμείο 
αλληλεγγύης και το έβδομο πρόγραμμα-
πλαίσιο· προωθεί το να λαμβάνεται 
υπόψη η πολιτική προστασία και στις 
δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2013·

αγροτικής ανάπτυξης, η περιφερειακή 
πολιτική, το ταμείο αλληλεγγύης και το 
έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο·

Or. de

Τροπολογία 28
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. Για το λόγο αυτό, καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη 
σκοπιμότητα δημιουργίας ενός ταμείου 
προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές 
στο πλαίσιο της επόμενης οικονομικής 
προοπτικής, προκειμένου να 
υποστηριχτεί η χρηματοδότηση 
προληπτικών μέτρων σχετικών με 
φυσικές καταστροφές σε συγκεκριμένους 
οικονομικούς τομείς.

Or. es

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προτείνει τη συστηματικότερη αμοιβαία 
χρήση των υφιστάμενων εθνικών μέσων, 
μέσω της δημιουργίας μια ευρωπαϊκής 
δύναμης πολιτικής προστασίας, 
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προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των κοινοτικών 
μηχανισμών πρόληψης

Or. fr

Τροπολογία 30
Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος

Άρθρο 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κατά τη λήψη 
των ακόλουθων προληπτικών μέτρων, 
ιδιαίτερη υποστήριξη από την ΕΕ:

6. υποστηρίζει ότι η κοινότητα πρέπει 
αναφορικά με την πολιτική προστασία, 
στους τομείς που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά της, να βοηθάει τα κράτη 
μέλη παρέχοντας τους στήριξη και 
συμβουλές·

α) Προετοιμασία και έλεγχος των 
κανόνων ασφάλειας για την κατασκευή 
και τη χρήση επιφανειών·
β) Διόρθωση συνθηκών που 
επιφυλάσσουν κινδύνους: αποκατάσταση 
κοίτης ποταμών· αποκατάσταση και 
προστασία λεκανών απορροής, 
υγροτόπων και οικοσυστημάτων που 
συνδέονται με αυτά· αύξηση της 
ικανότητας απορροής γεφυρών και 
υδαταγωγών· καθαρισμός και 
αναμόρφωση δασών· παρεμβάσεις για 
την προστασία / διατήρηση των ακτών·
γ) Προστασία / ανακατασκευή 
κατοικημένων περιοχών, κυρίως σε 
πόλεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες 
σε ορισμένα είδη καταστροφών, 
συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων·
δ) Συντήρηση και έλεγχος της ασφάλειας 
των μεγάλων υφισταμένων υποδομών, 
ιδιαίτερα φραγμάτων, αγωγών, οδικών 
και σιδηροδρομικών γεφυρών·

Or. de
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Τροπολογία 31
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – εισαγωγική υποπαράγραφος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κατά τη λήψη 
των ακόλουθων προληπτικών μέτρων, 
ιδιαίτερη υποστήριξη από την ΕΕ:

6. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μέτρα με στόχο να δοθεί 
προτεραιότητα στην πρόληψη έναντι της 
αποκατάστασης ζημιών και ότι κατά τη 
λήψη, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων 
προληπτικών μέτρων, θα πρέπει να 
λαμβάνουν ιδιαίτερη υποστήριξη από την 
ΕΕ, και να κάνουν καλύτερη χρήση των 
υπαρχουσών δυνατοτήτων του 
διαρθρωτικού ταμείου

Or. de

Τροπολογία 32
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – σημείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) συντήρηση και παρακολούθηση της 
ασφάλειας υφιστάμενων μεγάλων 
υποδομών, με έμφαση στα φράγματα, τους 
αγωγούς καυσίμων, τις οδικές και 
σιδηροδρομικές γέφυρες·

δ) συντήρηση και παρακολούθηση της 
ασφάλειας υφιστάμενων μεγάλων 
υποδομών, με έμφαση στα φράγματα, τους 
αγωγούς καυσίμων, τις οδικές και 
σιδηροδρομικές γέφυρες, καθώς και τις 
εγκαταστάσεις ενέργειας, ύδρευσης, 
αποχέτευσης, επικοινωνιών και 
τηλεπικοινωνιών·

Or. en
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Τροπολογία 33
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 - σημείο δ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ α) συμπεριλαμβανομένων και 
εκτελώντας αντιπυρικών και 
αντιπλημμυρικών μέτρων εντός του 
πλαισίου των σχεδίων αγροτικής 
ανάπτυξής τους, με ιδιαίτερη υποστήριξη 
για μέτρα για να ενθαρρύνουν την 
κερδοφορία των δασών, για παράδειγμα,

Or. es

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – σημείο δ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δα) διατήρηση της γεωργικής 
δραστηριότητας σε περιοχές που 
πλήττονται από απερήμωση και 
υπόκεινται σε κίνδυνο φυσικών 
καταστροφών· συμβολή στην εκ νέου 
ενσωμάτωση ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων μέσω της δημιουργίας 
υποδομών που θα δώσουν τη δυνατότητα 
σε όσους διαμένουν στις περιοχές αυτές 
να παραμείνουν εκεί·

Or. en

Τροπολογία 35
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
ελεγχθεί εάν οι πόροι της ΕΕ έχουν 
χρησιμοποιηθεί με αποτελεσματικό 
τρόπο, και να επιστραφούν τυχόν 
καταχρασθέντες πόροι·

Or. en

Τροπολογία 36
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει τη σημασία της δημόσιας 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) για την 
πρόληψη και τη διαχείριση καταστροφών 
και ζητεί την ενίσχυση του συντονισμού 
και της συνεργασίας μεταξύ των φορέων 
Ε&Α των κρατών μελών, ειδικότερα 
εκείνων που αντιμετωπίζουν παρόμοιους 
κινδύνους· ζητεί την ενίσχυση των 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα 
κράτη μέλη και την εδραίωση και ενίσχυση 
των υφιστάμενων δεσμών μεταξύ των 
διαφόρων συστημάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης· συνιστά στην Επιτροπή 
να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ανάγκες 
αυτές και την επαρκή χρηματοδότησή 
τους·

7. τονίζει τη σημασία της δημόσιας 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) για την 
πρόληψη και τη διαχείριση καταστροφών 
και ζητεί την ενίσχυση του συντονισμού 
και της συνεργασίας μεταξύ των φορέων 
Ε&Α των κρατών μελών, ειδικότερα 
εκείνων που αντιμετωπίζουν παρόμοιους 
κινδύνους· ζητεί την ενίσχυση των 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και 
των δυνάμεων ταχείας αντίδρασης στα 
κράτη μέλη τα οποία πρέπει να 
συνοδεύονται από κατάλληλα 
προγράμματα κατάρτισης και σχέδια 
ενημέρωσης του κοινού και την εδραίωση 
και ενίσχυση των υφιστάμενων δεσμών 
μεταξύ των διαφόρων συστημάτων 
έγκαιρης προειδοποίησης· συνιστά στην 
Επιτροπή να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
ανάγκες αυτές και την επαρκή 
χρηματοδότησή τους·

Or. en
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Τροπολογία 37
Richard Seeber
Πρόταση ψηφίσματοςΆρθρο 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει τη σημασία της δημόσιας 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε & Α) για την 
πολιτική προστασία και τη διαχείριση των 
καταστροφών και προτρέπει τον καλύτερο 
συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ τον 
φορέων Ε & Α των κρατών μελών, ιδίως 
εκείνων στα οποία υπάρχουν παρόμοιοι 
κίνδυνοι· ζητεί την ενίσχυση των 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα 
κράτη μέλη και τη δικτύωση των διαφόρων 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης 
καθώς και τη βελτίωση των ήδη 
υπάρχοντων συνδέσεων· συνιστά στην 
Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη αυτές 
τις ανάγκες και την επαρκή 
χρηματοδότησή τους·

7. τονίζει τη σημασία της δημόσιας 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε & Α) για την 
πολιτική προστασία και τη διαχείριση των 
καταστροφών και προτρέπει τον καλύτερο 
συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ τον 
φορέων Ε & Α των κρατών μελών, ιδίως 
εκείνων στα οποία υπάρχουν παρόμοιοι 
κίνδυνοι· ζητεί την ενίσχυση των 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα 
κράτη μέλη και τη δικτύωση των διαφόρων 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης 
καθώς και τη βελτίωση των ήδη 
υπάρχοντων συνδέσεων· συνιστά στην 
Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτές τις 
ανάγκες·

Or. de

Τροπολογία 38
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. Θεωρεί ουσιαστική τη συνεργασία για 
τη διάδοση πληροφοριών και εμπειρίας, 
τεχνικών και επιστημονικών εφαρμογών 
καθώς και το συντονισμό στρατηγικών 
για την ανάπτυξη δυνατοτήτων 
παρέμβασης.

Or. ro
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Τροπολογία 39
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 β. Υπογραμμίζει την ανάγκη 
προετοιμασίας των συστημάτων υγείας 
των κρατών μελών από την οπτική γωνία 
της δομής του ανθρώπινου δυναμικού, 
των ορθών πρακτικών και της επίγνωσης 
των κινδύνων, ούτως ώστε να μπορούν 
να ανταπεξέλθουν σε περιπτώσεις 
καταστροφών.

Or. ro

Τροπολογία 40
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει τη σημασία της εξέτασης μέτρων 
προσαρμογής, αγροτικών και αστικών, 
ενόψει της συχνότερης εμφάνισης ακραίων 
καιρικών φαινομένων·

8. τονίζει τη σημασία της εξέτασης μέτρων 
προσαρμογής, αγροτικών και αστικών, 
ενόψει της συχνότερης εμφάνισης και του 
μεγέθους των ακραίων καιρικών 
φαινομένων σε διάφορες γεωγραφικές 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 41
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. Υπογραμμίζει το ρόλο που παίζουν οι 
αγρότες ως φρουροί της υπαίθρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση· για το λόγο αυτό, 
θεωρεί απαραίτητο να προωθήσει τη 
συντήρηση γεωργικών δραστηριοτήτων 
με έναν οικονομικά και περιβαλλοντικά 
βιώσιμο τρόπο, με σκοπό να καμφθεί η 
εγκατάλειψη της παραγωγής και η 
αστυφιλία, ένα φαινόμενο που αυξάνει 
ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο δασικών 
πυρκαγιών και απερήμωσης.

Or. es

Τροπολογία 42
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. Καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει 
τα κράτη μέλη στο να προσφέρουν 
συναφείς επίκαιρες πληροφορίες και 
εκπαίδευση στο ευρύ κοινό μέσω 
καναλιών που είναι εύκολα προσιτά σε 
όλους τους πολίτες για εντοπισμένους 
κινδύνους και προληπτικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός εγχειριδίου 
για τον τρόπο αντίδρασης σε κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση καταστροφής, 

Or. pt

Τροπολογία 43
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου για την Ξηρασία, ως 
κέντρου γνώσης, παρακολούθησης και 
ελέγχου των επιπτώσεων της ξηρασίας·

9. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου για τις Καταστροφές με 
ειδικές μονάδες για την ξηρασία και τις 
πλημμύρες, ως κέντρου γνώσης και 
παρακολούθησης των ενδεχόμενων 
απειλών φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντική η ολοκληρωμένη 
συγκέντρωση δεδομένων, στατιστικών 
αρχείων και πληροφοριών σχετικά με 
τους κινδύνους και το κόστος των 
καταστροφών, και η ανταλλαγή τους σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 44
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου για την Ξηρασία, ως 
κέντρου γνώσης, παρακολούθησης και 
ελέγχου των επιπτώσεων της ξηρασίας·

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
την Επιτροπή να προωθήσει την έναρξη 
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου για την Ξηρασία στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος, ως κέντρου γνώσης, 
παρακολούθησης και ελέγχου των 
επιπτώσεων της ξηρασίας προκειμένου να 
ενισχυθεί η λήψη ορθών, στρατηγικών 
αποφάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 45
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Επαναλαμβάνει τη σημασία της 
δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου για την Ξηρασία, ως 
κέντρου γνώσης, παρακολούθησης και 
ελέγχου των επιπτώσεων της ξηρασίας·

9. Έχοντας υπόψη την αλληλεξάρτηση 
ανάμεσα στην ξηρασία, τις δασικές 
πυρκαγιές και την απερήμωση, καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει μια πρόταση 
οδηγίας, παρόμοια με την οδηγία για τις 
πλημμύρες, για να προωθήσει τη θέσπιση 
μιας πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τη 
λειψυδρία, την ξηρασία και την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· για 
το σκοπό αυτό, επαναλαμβάνει επίσης τη 
σημασία της δημιουργίας ενός 
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την 
Ξηρασία, ως κέντρου γνώσης, 
παρακολούθησης και ελέγχου των 
επιπτώσεων της ξηρασία·

Or. es

Τροπολογία 46
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Επαναλαμβάνει τη σημασία της 
δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου για την Ξηρασία, ως 
κέντρου γνώσης, παρακολούθησης και 
ελέγχου των επιπτώσεων της ξηρασίας·

9. Επαναλαμβάνει τη σημασία της 
δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου για την Ξηρασία και την 
Απερήμωση, ως κέντρου γνώσης, 
παρακολούθησης και ελέγχου των 
επιπτώσεων της ξηρασίας και της 
απερήμωσης·

Or. pt
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Τροπολογία 47
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. Καλεί την Επιτροπή να θέσει 
σοβαρούς, βασισμένους στην αλληλεγγύη 
στόχους εντός του κοινού νομοθετικού 
πλαισίου για την αντιμετώπιση και την 
πρόληψη των φυσικών καταστροφών και 
ιδιαίτερα τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής 
πολιτικής πρόληψης και διαχείρισης 
κινδύνου ξηρασίας·

Or. pt

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 a. Υποστηρίζει μια ενιαία στρατηγική 
σε επίπεδο ΕΕ μέσω της εισαγωγής ενός 
ενιαίου σχεδίου δράσης για κάθε τύπο 
καταστροφής, εξασφαλίζοντας πλήρη 
αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών στην 
αντιμετώπιση καταστροφών· συνιστά να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο της 
στρατηγικής στις πιο απομονωμένες, 
αραιοκατοικημένες, ορεινές και ακριτικές 
περιοχές της Ευρώπης και τις οικονομικά 
πιο μειονεκτικές ευρωπαϊκές περιοχές. 

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 β. Επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
επίμονες ξηρασίες έχουν ενισχύσει τα 
τελευταία χρόνια τον πολλαπλασιασμό 
των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη, 
επιδεινώνοντας ταυτόχρονα την 
απερήμωση ενός μεγάλου αριθμού 
περιοχών.

Or. es

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 γ. Υπερασπίζεται τη δημιουργία μιας 
γνήσιας πολιτικής περί δασών για να 
βελτιωθεί η διαχείριση και η διατήρηση 
των δασών, λαμβάνοντας υπόψη το 
θεμελιώδη ρόλο που παίζουν στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η 
οποία έχει αυξανόμενες επιπτώσεις από 
φυσικές καταστροφές· μια τέτοια 
πολιτική θα πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη και προς την 
προστασία των δασών και προς τη 
διατηρήσιμη χρήση των πόρων ξυλείας.

Or. es



AM\809908EL.doc 29/40 PE439.951v01-00

EL

Τροπολογία 51
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία στον τομέα 
της προστασίας των δασών και της 
πρόληψης των πυρκαγιών· θεωρεί ότι θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα σχέδια 
δάσωσης/αναδάσωσης, κατά προτίμηση 
στα αυτόχθονα είδη και στα μεικτά δάση, 
προς όφελος της βιοποικιλότητας και για 
περισσότερη αντοχή στις πυρκαγιές, τις 
καταιγίδες και τα παράσιτα· 

10. Καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία στον τομέα 
της προστασίας των δασών και της 
πρόληψης των πυρκαγιών· η οποία 
πρωτίστως συνίσταται σε συνεχή συλλογή 
και χρήση υπολειμμάτων δασικής 
βιομάζας, απαγόρευση της αλλαγής 
χρήσης καμένων εκτάσεων και 
αυστηρότερες κυρώσεις για εγκληματικές 
ενέργειες που στρέφονται κατά του 
περιβάλλοντος, ειδικά εκείνες που 
προκαλούν δασικές πυρκαγιές· θεωρεί ότι 
θα πρέπει να ενισχυθούν τα σχέδια 
δάσωσης/αναδάσωσης, κατά προτίμηση 
στα αυτόχθονα είδη και στα μεικτά δάση, 
προς όφελος της βιοποικιλότητας και για 
περισσότερη αντοχή στις πυρκαγιές, τις 
καταιγίδες και τα παράσιτα· 

Or. pt

Τροπολογία 52
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία στον τομέα 
της προστασίας των δασών και της 
πρόληψης των πυρκαγιών· θεωρεί ότι θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα σχέδια 
δάσωσης/αναδάσωσης, κατά προτίμηση 

10. Δεδομένου ότι τα ευρωπαϊκά δάση 
είναι καθαρές δεξαμενές CO2 , το γεγονός 
ότι απειλούνται από τη φωτιά αποτελεί 
λόγω ανησυχίας για ολόκληρη την ΕΕ και 
για τους στόχους που η ΕΕ έχει θέσει 
στην καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής· για το λόγο αυτό καλεί την 
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στα αυτόχθονα είδη και στα μεικτά δάση, 
προς όφελος της βιοποικιλότητας και για 
περισσότερη αντοχή στις πυρκαγιές, τις 
καταιγίδες και τα παράσιτα·

Επιτροπή να παρουσιάσει μια νομοθετική 
πρόταση της ΕΕ στον τομέα της 
προστασίας των δασών και της πρόληψης 
των πυρκαγιών· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
ενισχυθούν τα σχέδια 
δάσωσης/αναδάσωσης, κατά προτίμηση 
στα αυτόχθονα είδη και στα μεικτά δάση, 
προς όφελος της βιοποικιλότητας και για 
περισσότερη αντοχή στις πυρκαγιές, τις 
καταιγίδες και τα παράσιτα·

Or. es

Τροπολογία 53
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία στον τομέα 
της προστασίας των δασών και της 
πρόληψης των πυρκαγιών· θεωρεί ότι θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα σχέδια 
δάσωσης/αναδάσωσης, κατά προτίμηση 
στα αυτόχθονα είδη και στα μεικτά δάση, 
προς όφελος της βιοποικιλότητας και για 
περισσότερη αντοχή στις πυρκαγιές, τις 
καταιγίδες και τα παράσιτα· 

10. Καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 
μιας γνήσιας ευρωπαϊκής δασικής 
πολιτικής, μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
στον τομέα της προστασίας των δασών και 
της πρόληψης των πυρκαγιών· θεωρεί ότι 
θα πρέπει να ενισχυθούν τα σχέδια 
δάσωσης/αναδάσωσης, κατά προτίμηση 
στα αυτόχθονα είδη και στα μεικτά δάση, 
προς όφελος της βιοποικιλότητας και για 
περισσότερη αντοχή στις πυρκαγιές, τις 
καταιγίδες και τα παράσιτα·

Or. es

Τροπολογία 54
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. Επαναλαμβάνει να κληθεί η 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία για την 
πρόληψη και τη διαχείριση πυρκαγιών 
που να περιλαμβάνει: την τακτική 
συλλογή στοιχείων, την κατάρτιση 
χαρτών κινδύνων, την κατάρτιση σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνου πυρκαγιάς, τον 
προσδιορισμό των απαιτούμενων πόρων 
και εκείνων που διαθέτουν τα 27 κράτη 
μέλη και συντονισμό σε διάφορα επίπεδα·

Or. pt

Τροπολογία 55
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. Δεδομένου ότι το ξεκίνημα των 
πυρκαγιών και η αύξηση της συχνότητάς 
τους είναι εκ φύσεως περιβαλλοντικά 
αδικήματα, καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει και να προτείνει στο Συμβούλιο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τρόπους 
υλοποίησης μέτρων καταναγκασμού τα 
οποία θα αποθαρρύνουν την αμέλεια και 
τις ηθελημένες ενέργειες που οδηγούν στο 
ξεκίνημα πυρκαγιών·

Or. es

Τροπολογία 56
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. στηρίζει τη συνέχιση του 
δοκιμαστικού σχεδίου για την 
καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών 
εν αναμονή της δημιουργίας μιας μόνιμης 
Ευρωπαϊκής Δύναμης Πολιτικής 
Προστασίας· προτρέπει την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στην έκθεση Barnier με 
συγκεκριμένες προτάσεις για ταχύτερη 
ευρωπαϊκή ικανότητα συνεργασίας έναντι 
των φυσικών καταστροφών·

Or. en

Τροπολογία 57
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11.καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη 
δυνατότητα για καλύτερη ενσωμάτωση 
της πολιτικής προστασίας στον εθνικό 
επιχειρησιακό προγραμματισμό της 
χρηματοδότησης από την ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποστηρίξει την 
αναθεώρηση των προγραμματισμών των 
κρατών μελών στον τομέα αυτό που θα 
αποδειχθεί απαραίτητη·

11.καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν 
καλύτερα τις υφιστάμενες δυνατότητες 
που παρέχει η πολιτική συνοχής στον 
τομέα της πρόληψης και της πολιτικής 
προστασίας·

Or. de

Τροπολογία 58
Giommaria Uggias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν 
τη δυνατότητα βελτίωσης της 
ενσωμάτωσης της πρόληψης 
καταστροφών στον εθνικό επιχειρησιακό 
προγραμματισμό των χρηματοδοτήσεων 
της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει 
τις ανάγκες αναδιαμόρφωσης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη στον εν 
λόγω τομέα·

11. Με σκοπό να διασφαλιστεί ότι όλοι οι 
δημόσιοι φορείς που εμπλέκονται στην 
περιβαλλοντική προστασία συμμετέχουν 
αποτελεσματικά, καλεί τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν, σε υποχρεωτική βάση, σε 
κάθε γενικό ή συγκεκριμένο, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επιχειρησιακό 
προγραμματισμό ένα συγκεκριμένο 
στοιχείο και τίτλο δαπάνης καλούμενο 
«δαπάνες για την πρόληψη φυσικών 
φαινομένων και καταστροφών»· καλεί την 
Επιτροπή να στηρίξει τις ανάγκες 
αναδιαμόρφωσης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη στον εν λόγω τομέα·

Or. lt

Τροπολογία 59
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν 
τη δυνατότητα βελτίωσης της 
ενσωμάτωσης της πρόληψης καταστροφών 
στον εθνικό επιχειρησιακό 
προγραμματισμό των χρηματοδοτήσεων 
της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις 
ανάγκες αναδιαμόρφωσης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη στον εν 
λόγω τομέα·

11. καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν 
τη δυνατότητα βελτίωσης της 
ενσωμάτωσης της πρόληψης καταστροφών 
στον εθνικό επιχειρησιακό 
προγραμματισμό των χρηματοδοτήσεων 
της ΕΕ· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να στηρίξει τις ανάγκες 
αναδιαμόρφωσης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη στον εν λόγω τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 60
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 a. Αναγνωρίζει ότι ορισμένες τομεακές 
πολιτικές έχουν οδηγήσει ορισμένες 
περιοχές να είναι πιο εκτεθειμένες στον 
κίνδυνο ενθαρρύνοντας την εγκατάλειψη 
της υπαίθρου και την υπερβολική 
συγκέντρωση του πληθυσμού σε αστικές 
περιοχές· 

Or. pt

Τροπολογία 61
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 β. Επισημαίνει τη σημασία της 
αντιμετώπισης της πρόληψης με μια 
οριζόντια προσέγγιση, ενσωματώνοντάς 
την στις συναφείς τομεακές πολιτικές για 
την προώθηση μιας ισορροπημένης 
εδαφικής κάλυψης και μιας συνεκτικής 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, 
σε αρμονία με τη φύση·

Or. pt

Τροπολογία 62
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 γ. Υποστηρίζει ότι η αποτελεσματική 
πρόληψη των φυσικών καταστροφών 
απαιτεί μια περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά ισορροπημένη γεωργική 
πολιτική η οποία λαμβάνει υπόψη της την 
ανάγκη υποστήριξης και τόνωσης της 
διατηρήσιμης γεωργικής παραγωγής και 
της αγροτικής ανάπτυξης στις διάφορες 
χώρες και περιοχές· υποστηρίζει 
αποτελεσματικά την ενίσχυση 
πρωτοβουλιών για γεωργο-
περιβαλλοντικές και γεωργο-αγροτικές 
θέσεις εργασίας, παροτρύνοντας τους 
ανθρώπους να εγκατασταθούν σε 
αγροτικές περιοχές, ως καίριο παράγοντα 
για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων, 
αντιμετωπίζοντας την τρέχουσα τάση 
μείωσης του πληθυσμού και ενδημικής 
φτώχειας αυτών των περιοχών και 
ανακουφίζοντας τις πιέσεις που δέχονται 
οι αστικές περιοχές·

Or. pt

Τροπολογία 63
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υποστηρίζει την ανάγκη αναθεώρησης 
του κανονισμού του Ταμείου 
Αλληλεγγύης, προσαρμόζοντας τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας στα 
χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας και 
καταστροφής, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στους παραγωγικούς τομείς και 
στις πλέον ευάλωτες περιοχές και 
πληθυσμούς και καθιστώντας δυνατή την 
πιο ευέλικτη και έγκαιρη κινητοποίηση του 
Ταμείου·

12. υποστηρίζει την ανάγκη αναθεώρησης 
του κανονισμού του Ταμείου 
Αλληλεγγύης, προσαρμόζοντας τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας στα 
χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας και 
καταστροφής, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στους παραγωγικούς τομείς και 
στις πλέον ευάλωτες περιοχές και 
πληθυσμούς και καθιστώντας δυνατή την 
πιο ευέλικτη και έγκαιρη κινητοποίηση του 
Ταμείου, δείχνοντας τον δέοντα σεβασμό 
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στις νέες προκλήσεις που σχετίζονται με 
την αλλαγή του κλίματος·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αναγνωριστούν και να ληφθούν δεόντως 
υπόψη τα χαρακτηριστικά και οι φυσικοί 
περιορισμοί των αραιοκατοικημένων 
περιοχών και των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών·

13. Υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αναγνωριστούν και να ληφθούν δεόντως 
υπόψη τα χαρακτηριστικά και οι φυσικοί 
περιορισμοί των αραιοκατοικημένων 
περιοχών και των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών· εφιστά την προσοχή στις 
πρόσθετες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
αυτές οι περιοχές στην αντιμετώπιση 
καταστροφών· ζητά ειδικά να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις περιοχές 
μέσω των διαφόρων διαθέσιμων 
χρηματοπιστωτικών μέσων και, 
συγκεκριμένα, καλεί οι συνθήκες 
κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης 
για αυτές τις περιοχές να καταστούν πιο 
ευέλικτες

Or. es

Τροπολογία 65
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αναγνωριστούν και να ληφθούν δεόντως 
υπόψη τα χαρακτηριστικά και οι φυσικοί 
περιορισμοί των αραιοκατοικημένων 

13. Υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αναγνωριστούν και να ληφθούν δεόντως 
υπόψη τα χαρακτηριστικά και οι φυσικοί 
περιορισμοί των απομονωμένων 



AM\809908EL.doc 37/40 PE439.951v01-00

EL

περιοχών και των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών·

περιοχών, των ορεινών περιοχών, των 
αραιοκατοικημένων περιοχών και εκείνων 
που υποφέρουν από τη μείωση του 
πληθυσμού, καθώς και των ακριτικών και 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

Or. es

Τροπολογία 66
Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι πρέπει να εντοπιστούν και 
να ληφθούν δεόντως υπόψη τα 
χαρακτηριστικά και οι εγγενείς 
περιορισμοί των αραιοκατοικημένων 
περιοχών και των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών·

13. τονίζει ότι πρέπει να εντοπιστούν και 
να ληφθούν δεόντως υπόψη τα 
χαρακτηριστικά και οι εγγενείς 
περιορισμοί των αραιοκατοικημένων 
περιοχών, των περιοχών με φυσικά 
μειονεκτήματα και των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών·

Or. de

Τροπολογία 67
Giommaria Uggias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αναγνωριστούν και να ληφθούν δεόντως 
υπόψη τα χαρακτηριστικά και οι φυσικοί 
περιορισμοί των αραιοκατοικημένων 
περιοχών και των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών·

13. Υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αναγνωριστούν και να ληφθούν δεόντως 
υπόψη τα χαρακτηριστικά και οι φυσικοί 
περιορισμοί των αραιοκατοικημένων 
περιοχών και των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, νησιών και απομονωμένων 
περιοχών·

Or. it
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Τροπολογία 68
Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συνιστά την ευρύτερη ενσωμάτωση 
προβλημάτων που συνδέονται με την 
πολιτική προστασία στην αναθεώρηση 
της οδηγίας ΕΠΕ, ιδίως όσον αφορά την 
αξιολόγηση, την κοινοποίηση και τη 
γνωστοποίηση των κινδύνων·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 69
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. Εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν έχει ακόμα διενεργήσει 
κάποια μελέτη για πρακτικές 
χαρτογράφησης των κινδύνων και των 
απειλών στα κράτη μέλη, όπως 
προβλέπεται στην ανακοίνωση της 23ης 
Φεβρουαρίου 2009 για «Κοινοτική 
προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών» 
(COM(2009)0082)· καλεί την Επιτροπή 
να τηρήσει το λόγο της σε αυτήν τη 
δέσμευση με αποτελεσματικό τρόπο μέσα 
στο πρώτο μισό του 2010

Or. pt
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Τροπολογία 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. Υπογραμμίζει τη σημασία 
κατάρτισης προτύπων για την ανάλυση 
και έκφραση της κοινωνικο-οικονομικής 
επίδρασης των καταστροφών στις 
τοπικές κοινωνίες.

Or. ro

Τροπολογία 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί τα κράτη μέλη που είναι 
υπεύθυνα για τη διαχείριση της γης να 
θεσπίσουν κριτήρια και νομοθεσία 
προκειμένου να αποτρέψουν τις 
καταστροφές σε περιοχές που διατρέχουν 
κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων 
και λοιπούς γεωλογικούς κινδύνους, 
λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που 
προκαλούνται από την αδιάκριτη 
αποψίλωση και επιπλέον να αποτρέψουν 
την ανέγερση κτιρίων στις εν λόγω 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 72
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 β. Συνιστά την ανάπτυξη 
προγραμμάτων ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης των πολιτών από θεσμικούς 
φορείς σε σχέση με τις καταστροφές και 
τις επιπτώσεις τους, τις πρακτικές 
διαχείρισης του κινδύνου και τις 
δραστηριότητες πρόληψης ούτως ώστε 
να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τους 
κινδύνους και τα μέσα παρέμβασης σε 
καταστάσεις φυσικών, τεχνολογικών και 
περιβαλλοντικών καταστροφών.

Or. ro


