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Grozījums Nr. 1
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
2. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2009. gada 16. septembra rezolūciju par 
mežu ugunsgrēkiem 2009. gada vasarā, 
2007. gada 4. septembra rezolūciju par 
dabas katastrofām, 2006. gada 
7. septembra rezolūciju par mežu 
ugunsgrēkiem un plūdiem, 2002. gada 
5. septembra rezolūciju par plūdiem 
Eiropā, 2005. gada 14. aprīļa rezolūciju par 
sausumu Portugālē, 2005. gada 12. maija 
rezolūciju par sausumu Spānijā, 2005. gada 
8. septembra rezolūciju par dabas 
katastrofām (ugunsgrēki un sausums) 
Eiropā, 2006. gada 18. maija rezolūcijas 
par dabas katastrofām (mežu ugunsgrēki, 
sausums un plūdi) — lauksaimniecības 
aspektiem, reģionālās attīstības aspektiem 
un vides aspektiem un Eiropas Parlamenta 
2006. gada 18. maija normatīvo rezolūciju 
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas 
Savienības Solidaritātes fondu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2009. gada 16. septembra rezolūciju par 
mežu ugunsgrēkiem 2009. gada vasarā, 
2007. gada 4. septembra rezolūciju par 
dabas katastrofām, 2006. gada 
7. septembra rezolūciju par mežu 
ugunsgrēkiem un plūdiem, 2002. gada 
5. septembra rezolūciju par plūdiem 
Eiropā, 2005. gada 14. aprīļa rezolūciju par 
sausumu Portugālē, 2005. gada 12. maija 
rezolūciju par sausumu Spānijā, 2005. gada 
8. septembra rezolūciju par dabas 
katastrofām (ugunsgrēki un sausums) 
Eiropā, 2006. gada 18. maija rezolūcijas 
par dabas katastrofām (mežu ugunsgrēki, 
sausums un plūdi) — lauksaimniecības 
aspektiem, reģionālās attīstības aspektiem 
un vides aspektiem, tās 2010. gada 
8. marta rezolūciju par lielajām dabas 
katastrofām Madeiras autonomajā 
apgabalā un vētras „Ksintija” izraisītajām 
sekām Eiropā un Eiropas Parlamenta 
2006. gada 18. maija normatīvo rezolūciju 
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas 
Savienības Solidaritātes fondu,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)



PE439.951v01-00 4/35 AM\809908LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā dabas katastrofas apdraud 
ekosistēmas un bioloģisko daudzveidību, 
iespaido ilgtspējīgu attīstību un apdraud 
sociālo kohēziju;

Or. pt

Grozījums Nr. 3
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā klimata pārmaiņas aizvien 
biežāk izraisa dabas katastrofas (plūdus, 
pārmērīgu sausumu un ugunsgrēkus), kā 
rezultātā cilvēki zaudē dzīvību un veidojas 
nopietns kaitējums vides, ekonomikas un 
sociālajā jomā;

Or. pt

Grozījums Nr. 4
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā katastrofām parasti ir vairāki 
izraisītāji, kas ne vienmēr ir saistīti tikai ar 
ārkārtējiem laika apstākļiem, un bieži vien 
tās veicina cilvēku neatbilstīga rīcība vidē;

C. tā kā katastrofām parasti ir vairāki 
izraisītāji, kas ne vienmēr ir saistīti tikai ar 
ārkārtējiem laika apstākļiem, un bieži vien 
tās veicina cilvēku neatbilstīga rīcība vidē, 
kā arī tehnoloģiskās un rūpnieciskās 
avārijas, kas var būt saistītas ar bīstamu 
ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo vai 
kodola (CBRN) vielu noplūdi, kura 
nopietni ietekmē veselību, ražu, 
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infrastruktūru vai mājdzīvniekus;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Michail Tremopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā bieži vien lielā mērā dabas un 
cilvēka izraisītās katastrofas būtu bijis 
iespējams novērst; tā kā arī ar ES politiku 
pastāvīgi ir jānodrošina stimuls valstu, 
reģionālajām un vietējām iestādēm 
izstrādāt, finansēt un īstenot efektīvāku 
katastrofu novēršanas un vides 
aizsardzības politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā pilnvērtīgai un saskanīgai 
katastrofu novēršanas pieejai ir jāietver 
dažādi vietējo, reģionālo un valsts iestāžu 
sadarbības līmeņi;

D. tā kā pilnvērtīgai un saskanīgai 
katastrofu novēršanas pieejai ir jāietver 
dažādi vietējo, reģionālo un valsts iestāžu 
sadarbības līmeņi, kā arī jāiesaista citas 
aprindas, kam ir saistība ar teritoriju un 
līdz ar to arī zināšanas par to;

Or. es
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Grozījums Nr. 7
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā pilnvērtīgai un saskanīgai 
katastrofu novēršanas pieejai ir jāietver 
dažādi vietējo, reģionālo un valsts iestāžu 
sadarbības līmeņi;

D. tā kā pilnvērtīgai, proaktīvai, uz 
izlūkdatiem balstītai un saskanīgai 
katastrofu novēršanas pieejai ir jāietver 
dažādi vietējo, reģionālo un valsts iestāžu 
sadarbības līmeņi;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
D.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā Eiropas Savienībā spēkā esošie 
katastrofu novēršanas pasākumi ir 
izrādījušies nepilnīgi, jo nav bijusi 
stratēģiska pieeja ES mērogā;

Or. pt

Grozījums Nr. 9
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
D.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā pastāvīgais sausums un 
ugunsgrēki arī paātrina pārtuksnešošanās 
procesu, jo īpaši Eiropas dienvidos, 
galvenokārt skarot Vidusjūras mežu 
teritorijas un plašās mežaines, kas ietver 
unikālas un svešzemju sugas, kuras ir 
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īpaši jutīgas pret uguni un tādējādi 
apdraud iedzīvotāju dzīvi un skarto 
iedzīvotāju grupu dzīves kvalitāti;

Or. es

Grozījums Nr. 10
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā līdzsvarota teritorijas apguve un
tāda ekonomikas un sociālā attīstība, kas ir 
līdzsvarā ar dabu, līdz ar kohēzijas 
pastiprināšanu Eiropas Savienībā ir 
katastrofu novēršanas pamatelementi,

E. tā kā līdzsvarota teritorijas apguve, tāda 
ekonomikas un sociālā attīstība, kas ir 
līdzsvarā ar dabu, kohēzijas pastiprināšana
Eiropas Savienībā, cīņa pret lauku 
iedzīvotāju skaita samazināšanos un 
ekonomikas un vides ziņā ilgtspējīgas 
lauksaimnieciskās darbības turpināšana ir 
daži no katastrofu novēršanas 
pamatelementiem;

Or. es

Grozījums Nr. 11
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā līdzsvarota teritorijas apguve un 
tāda ekonomikas un sociālā attīstība, kas ir 
līdzsvarā ar dabu, līdz ar kohēzijas 
pastiprināšanu Eiropas Savienībā ir 
katastrofu novēršanas pamatelementi,

E. tā kā līdzsvarota teritorijas izmantošana
un tāda ekonomikas un sociālā attīstība 
atbilstoši tiesību aktiem, kas ir līdzsvarā ar 
dabu, saudzē enerģiju, dabas resursus un 
vidi, kā arī kohēzijas pastiprināšana
Eiropas Savienībā ir katastrofu novēršanas 
galvenie priekšnosacījumi,

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā mežiem ir ļoti svarīga nozīme 
vides saudzēšanā, pamatojoties uz radīto 
līdzsvaru gan oglekļa, gan ūdens ciklā;

Or. pt

Grozījums Nr. 13
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka galvenais katastrofu 
novēršanas mērķis ir aizsargāt cilvēku 
dzīvību, personu fizisko drošību un 
veselumu, vidi, ekonomikas un sociālās 
infrastruktūras, tostarp dzīvojamās mājas 
un kultūras mantojumu;

1. uzsver, ka galvenais katastrofu 
novēršanas mērķis ir aizsargāt cilvēku 
dzīvību, personu fizisko drošību un 
veselumu, pamata cilvēktiesības, vidi, 
ekonomikas un sociālās infrastruktūras, 
tostarp dzīvojamās mājas un kultūras 
mantojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos 
nodrošināt, lai ES politikā un 
programmās saskaņotāk vērā tiktu ņemti 
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jautājumi, kas saistīti ar katastrofu 
novēršanu;

Or. pt

Grozījums Nr. 15
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata, ka, ņemot vērā katastrofu 
apmēru un/vai pārrobežu dabu, ir atbilstīgi 
un nepieciešami pastiprināt sadarbību gan 
reģionālā, gan ES līmenī, pamatojoties uz 
papildu darbībām un solidaritātes principu 
dalībvalstu vidū;

2. uzskata, ka, ņemot vērā katastrofu 
apmēru un/vai pārrobežu dabu, ir atbilstīgi 
un nepieciešami pastiprināt sadarbību gan 
reģionālā, gan ES līmenī, pamatojoties uz 
papildu darbībām, labākās prakses 
izplatīšanu un solidaritātes principu 
dalībvalstu vidū;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver, ka atbalsta sniegšanā ir 
jāiekļauj nediskriminācijas princips; 
mudina Komisiju pieņemt stratēģijas, 
kurās vērā ņemtas dzimumu atšķirības, lai 
reaģētu uz cilvēku drošības vajadzībām un 
vides un humānajām krīzēm, ko radījušas 
dabas un cilvēka izraisītās katastrofas; 
uzsver, ka efektīva civilā aizsardzība 
pamatojas uz tādiem īpašiem galvenajiem 
veidiem kā riska novēršana, aktīva 
līdzdalība, visu personu iesaistīšana, 
gatavība, reaģēšana un 
atveseļošana/atjaunošana;
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Or. en

Grozījums Nr. 17
Michail Tremopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzskata, ka kopēja metodoloģija un 
minimālās prasības postījumu un riska 
kartēšanai ir jāizveido ES mērogā; 

Or. en

Grozījums Nr. 18
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a atbalsta vienotu ES mēroga stratēģiju, 
ieviešot vienotu rīcības plānu katra 
katastrofas veida gadījumā, lai 
nodrošinātu pilnīgu valstu solidaritāti 
cīņā pret katastrofām; mudina saistībā ar 
stratēģiju īpašu uzmanību pievērst 
Eiropas visizolētākajiem, visretāk 
apdzīvotajiem, kalnainajiem un 
pierobežas reģioniem, kā arī ekonomiski 
visnelabvēlīgākajiem Eiropas reģioniem;

Or. es

Grozījums Nr. 19
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver nepieciešamību samazināt 
atšķirības, kas pastāv starp reģioniem un 
dalībvalstīm iedzīvotāju, vides un 
ekonomikas aizsardzības spēju ziņā, tostarp 
palīdzēt uzlabot aizsardzību reģionos un 
dalībvalstīs, kuras ir īpaši pakļautas 
katastrofu riskam un kuru rīcībā nav 
nekādu finansiālu iespēju;

3. uzsver nepieciešamību samazināt 
atšķirības, kas pastāv starp reģioniem un 
dalībvalstīm iedzīvotāju un viņu īpašuma, 
kā arī kultūras mantojuma, vides un 
ekonomikas aizsardzības spēju ziņā, tostarp 
palīdzēt uzlabot aizsardzību reģionos un 
dalībvalstīs, kuras ir īpaši pakļautas 
katastrofu riskam un kuru rīcībā nav 
nekādu finansiālu iespēju;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Jutta Haug,Constanze Angela Krehl

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver nepieciešamību samazināt 
atšķirības, kas pastāv starp reģioniem un 
dalībvalstīm iedzīvotāju, vides un 
ekonomikas aizsardzības spēju ziņā, 
tostarp palīdzēt uzlabot aizsardzību 
reģionos un dalībvalstīs, kuras ir īpaši 
pakļautas katastrofu riskam un kuru rīcībā 
nav nekādu finansiālu iespēju;

3. uzsver nepieciešamību samazināt 
atšķirības, kas pastāv starp reģioniem un 
dalībvalstīm iedzīvotāju, vides un 
ekonomikas aizsardzības spēju ziņā, un 
atbalsta to centienus uzlabot aizsardzību 
reģionos un dalībvalstīs, kuras ir īpaši 
pakļautas katastrofu riskam;

Or. de

Grozījums Nr. 21
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda uz priekšlikumu izveidot tīklu, 
kurā ietilptu dažādu dalībvalstu 

4. norāda uz priekšlikumu izveidot tīklu, 
kurā ietilptu dažādu dalībvalstu 
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kompetento valsts dienestu pārstāvji; 
uzsver, ka šā tīkla ietvaros sadarbosies tās 
valsts, reģionālās un vietējās iestādes, kas 
ir atbildīgas par katastrofu pārvaldības 
ciklu, teritorijas attīstību, kā arī 
kartogrāfiju un risku pārvaldību; pievērš 
uzmanību šā tīkla nozīmei pieredzes un 
novēršanas pasākumu apmaiņā; aicina 
paredzēt arī nozarē aktīvo sabiedrisko 
organizāciju viedokļa uzklausīšanu;

kompetento valsts dienestu pārstāvji; 
uzsver, ka šā tīkla ietvaros sadarbosies tās 
valsts, reģionālās un vietējās iestādes, kas 
ir atbildīgas par katastrofu pārvaldības 
ciklu, teritorijas attīstību, kā arī 
kartogrāfiju un risku pārvaldību; pievērš 
uzmanību šā tīkla nozīmei pieredzes un 
novēršanas pasākumu apmaiņā, tādējādi 
sniedzot dalībvalstīm iespēju apkopot 
informāciju par valstu civilās aizsardzības 
spējām un medicīnas resursiem; aicina 
paredzēt arī ANO Vides programmas,
nozarē aktīvo sabiedrisko un nevalstisko
organizāciju viedokļa uzklausīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda uz priekšlikumu izveidot tīklu, 
kurā ietilptu dažādu dalībvalstu 
kompetento valsts dienestu pārstāvji; 
uzsver, ka šā tīkla ietvaros sadarbosies tās 
valsts, reģionālās un vietējās iestādes, kas 
ir atbildīgas par katastrofu pārvaldības 
ciklu, teritorijas attīstību, kā arī 
kartogrāfiju un risku pārvaldību; pievērš 
uzmanību šā tīkla nozīmei pieredzes un 
novēršanas pasākumu apmaiņā; aicina 
paredzēt arī nozarē aktīvo sabiedrisko 
organizāciju viedokļa uzklausīšanu;

4. norāda uz priekšlikumu izveidot tīklu, 
kurā ietilptu dažādu dalībvalstu 
kompetento valsts dienestu pārstāvji; 
uzsver, ka šā tīkla ietvaros sadarbosies tās 
valsts, reģionālās un vietējās iestādes, kas 
ir atbildīgas par katastrofu pārvaldības 
ciklu, teritorijas attīstību, kā arī 
kartogrāfiju un risku pārvaldību; pievērš 
uzmanību šā tīkla nozīmei pieredzes un 
novēršanas pasākumu apmaiņā; aicina 
paredzēt arī nozarē aktīvo sabiedrisko 
organizāciju un citu aprindu, kam ir 
saistība ar teritoriju un līdz ar to arī 
zināšanas par to, viedokļa uzklausīšanu;

Or. es
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Grozījums Nr. 23
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzsver nepieciešamību īstenot 
informatīvās kampaņas par katastrofu 
novēršanu un pārņemt labākās prakses 
veidus, izplatot informāciju par 
procedūrām, kas jāpieņem katastrofu 
situācijās, piemēram, ugunsgrēku un 
plūdu gadījumā; mudina iedzīvotāju 
apmācību programmās īpašu uzmanību 
pievērst jauniem cilvēkiem, sākot no 
skolas vecuma;

Or. pt

Grozījums Nr. 24
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver nepieciešamību izveidot 
katastrofu novēršanai paredzētu finanšu 
shēmu, kas veicina un paredz tādus 
instrumentus kā kohēzijas, lauku attīstības 
un reģionālā politika, Solidaritātes fonds 
un Septītā pamatprogramma; pieprasa 
attiecīgajā kontekstā ņemt vērā novēršanu 
finanšu plānos pēc 2013. gada; 

5. uzsver nepieciešamību izveidot 
katastrofu novēršanai paredzētu finanšu 
shēmu, kas veicina un paredz tādus 
instrumentus kā kohēzijas, lauku attīstības 
un reģionālā politika, Solidaritātes fonds 
un Septītā pamatprogramma; pieprasa 
sagatavot finanšu līdzekļus, ar ko atbalstīt 
katastrofu novēršanu un riska 
novērtēšanu, kā arī seku mazināšanas 
pasākumus, ņemot vērā arī 
mikrofinansējumu un 
mikroapdrošināšanu tām iedzīvotāju 
kategorijām, kuru ienākumi ir zemi; 
pieprasa attiecīgajā kontekstā ņemt vērā 
novēršanu finanšu plānos pēc 2013. gada; 

Or. ro
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Grozījums Nr. 25
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver nepieciešamību izveidot 
katastrofu novēršanai paredzētu finanšu 
shēmu, kas veicina un paredz tādus 
instrumentus kā kohēzijas, lauku 
attīstības un reģionālā politika, 
Solidaritātes fonds un Septītā 
pamatprogramma; pieprasa attiecīgajā 
kontekstā ņemt vērā novēršanu finanšu 
plānos pēc 2013. gada;

5. uzsver nepieciešamību izveidot 
katastrofu novēršanai paredzētu finanšu 
shēmu; uzsver, ka katastrofu novēršana 
galvenokārt ir dalībvalstu kompetencē un 
ka arī turpmāk šajā jomā ir jāievēro 
subsidiaritātes princips;

Or. de

Grozījums Nr. 26
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver nepieciešamību izveidot 
katastrofu novēršanai paredzētu finanšu 
shēmu, kas veicina un paredz tādus 
instrumentus kā kohēzijas, lauku attīstības 
un reģionālā politika, Solidaritātes fonds 
un Septītā pamatprogramma; pieprasa 
attiecīgajā kontekstā ņemt vērā novēršanu 
finanšu plānos pēc 2013. gada;

5. uzsver nepieciešamību izveidot 
piemērotu finanšu shēmu ar atbilstošiem 
finanšu resursiem katastrofu novēršanai 
un cīņai pret tām, kas veicina un paredz 
tādus instrumentus kā kohēzijas, lauku un 
pilsētu attīstības un reģionālā politika, 
Solidaritātes fonds un Septītā 
pamatprogramma; pieprasa attiecīgajā 
kontekstā ņemt vērā novēršanu 2014.–
2020. gada finanšu plānos;

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver nepieciešamību izveidot 
katastrofu novēršanai paredzētu finanšu 
shēmu, kas veicina un paredz tādus 
instrumentus kā kohēzijas, lauku attīstības 
un reģionālā politika, Solidaritātes fonds 
un Septītā pamatprogramma; pieprasa 
attiecīgajā kontekstā ņemt vērā novēršanu 
finanšu plānos pēc 2013. gada;

5. uzsver nepieciešamību izveidot 
katastrofu novēršanai paredzētu shēmu, kas 
veicina un paredz tādus instrumentus kā 
kohēzijas, lauku attīstības un reģionālā 
politika, Solidaritātes fonds un Septītā 
pamatprogramma;

Or. de

Grozījums Nr. 28
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a tāpēc aicina Eiropas Komisiju, 
sagatavojot nākamo finanšu plānu, 
pārbaudīt iespēju izveidot klimata 
pārmaiņu izraisītās pielāgošanās fondu, 
lai noteiktās ekonomikas nozarēs 
palīdzētu finansēt preventīvos pasākumus 
saistībā ar dabas katastrofām;

Or. es

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

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a aicina Eiropas Komisiju ierosināt 
sistemātiskāku valstu pieejamo resursu 
apkopošanu, izveidojot Eiropas civilās 
aizsardzības spēkus, lai stiprinātu ES 
aizsargmehānismu efektivitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzskata, ka Eiropas Savienībai īpaši 
jāatbalsta dalībvalstis, piemērojot šādus 
novēršanas pasākumus:

6. atbalsta, ka attiecībā uz katastrofu 
novēršanu Kopiena nozarēs, kas ietilpst 
tās kompetencē, palīdz dalībvalstīm ar 
atbalstu un padomu;

a) būvniecības drošības un augsnes 
izmantošanas tiesību aktu izstrādi un 
pārskatīšanu;
b) tādu situāciju novēršanu, kuras sekmē 
risku: ūdenstilpju atjaunošanu, upju 
baseinu, mitro zonu un saistīto 
ekosistēmu atjaunošanu un aizsardzību, 
tiltu un hidraulisko pārvadu 
caurlaidspējas palielināšanu, mežu 
attīrīšanu un atjaunošanu, piekrastes 
aizsardzības pasākumus;
c) tādu apdzīvoto zonu, jo īpaši pilsētu, 
aizsardzību/reorganizāciju, kuras var 
īpaši negatīvi ietekmēt atsevišķi katastrofu 
veidi, un iedzīvotāju iesaistīšanu šajā 
procesā;
d) esošo lielo infrastruktūru uzturēšanu 
un drošības kontroli, jo īpaši attiecībā uz 
dambjiem, naftas vadiem, ceļu un 
dzelzceļa tiltiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 31
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts - ievadteikums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzskata, ka Eiropas Savienībai īpaši 
jāatbalsta dalībvalstis, piemērojot šādus 
novēršanas pasākumus:

6. uzskata, ka dalībvalstīm jāievieš 
pasākumi, lai preventīvajiem pasākumiem 
noteiktu prioritāti attiecībā pret seku 
novēršanu, kā arī cita starpā labāk 
jāizmanto struktūrfondu jau piedāvātās 
iespējas un jāsaņem no ES īpašs atbalsts, 
piemērojot šādus novēršanas pasākumus:

Or. de

Grozījums Nr. 32
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – d) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

d) esošo lielo infrastruktūru uzturēšanu un 
drošības kontroli, jo īpaši attiecībā uz 
dambjiem, naftas vadiem, ceļu un dzelzceļa 
tiltiem;

d) esošo lielo infrastruktūru uzturēšanu un 
drošības kontroli, jo īpaši attiecībā uz 
dambjiem, naftas vadiem, ceļu un dzelzceļa 
tiltiem, kā arī enerģijas padeves, 
ūdensapgādes, kanalizācijas, sakaru un 
telesakaru iekārtām;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – da) apakšpunkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

da) ugunsdrošības un plūdu novēršanas 
pasākumu iekļaušanu un īstenošanu 
saskaņā ar to lauku attīstības plāniem, 
īpaši atbalstot, piemēram, pasākumus 
mežu rentabilitātes veicināšanai;

Or. es

Grozījums Nr. 34
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – da) apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

da) lauksaimnieciskās darbības 
turpināšanu apgabalos, kuros 
samazinājies iedzīvotāju skaits un kas 
pakļauti dabas katastrofu riskam, un 
cilvēku darbības atkārtotas uzsākšanas 
veicināšanu, izveidojot infrastruktūras, 
kas ļautu tiem, kuri dzīvo šādos 
apgabalos, tur palikt;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Michail Tremopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a atkārto nepieciešamību pārbaudīt, vai 
ES finansējums ir izmantots piemēroti, 
un atmaksāt jebkādus ļaunprātīgi 
izmantotus līdzekļus;

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver valstu īstenoto pētniecības un 
attīstības (R&D) pasākumu svarīgumu 
attiecībā uz katastrofu novēršanu un 
pārvaldību un iestājas par ciešāku 
koordinēšanu un sadarbību starp dažādu 
dalībvalstu pētniecības un attīstības 
iestādēm, jo īpaši tām, kuras saskaras ar 
šāda veida risku; mudina pilnveidot agrīnās 
brīdināšanas sistēmas dalībvalstīs un 
izveidot jaunas, kā arī stiprināt esošās 
saites starp dažādām agrīnās brīdināšanas 
sistēmām; iesaka Komisijai ņemt vērā šīs 
vajadzības un to attiecīgo finansējumu;

7. uzsver valstu īstenoto pētniecības un 
attīstības (R&D) pasākumu svarīgumu 
attiecībā uz katastrofu novēršanu un 
pārvaldību un iestājas par ciešāku 
koordinēšanu un sadarbību starp dažādu 
dalībvalstu pētniecības un attīstības 
iestādēm, jo īpaši tām, kuras saskaras ar 
šāda veida risku; mudina pilnveidot agrīnās 
brīdināšanas sistēmas un ātrās reaģēšanas 
spēkus dalībvalstīs, izvēršot piemērotas 
apmācību programmas un sabiedrības 
informēšanas projektus, un izveidot 
jaunas, kā arī stiprināt esošās saites starp 
dažādām agrīnās brīdināšanas sistēmām; 
iesaka Komisijai ņemt vērā šīs vajadzības 
un to attiecīgo finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver valstu īstenoto pētniecības un 
attīstības (R&D) pasākumu svarīgumu 
attiecībā uz katastrofu novēršanu un 
pārvaldību un iestājas par ciešāku 
koordinēšanu un sadarbību starp dažādu 
dalībvalstu pētniecības un attīstības 
iestādēm, jo īpaši tām, kuras saskaras ar 
šāda veida risku; mudina pilnveidot agrīnās 
brīdināšanas sistēmas dalībvalstīs un 

7. uzsver valstu īstenoto pētniecības un 
attīstības (R&D) pasākumu svarīgumu 
attiecībā uz katastrofu novēršanu un 
pārvaldību un iestājas par ciešāku 
koordinēšanu un sadarbību starp dažādu 
dalībvalstu pētniecības un attīstības 
iestādēm, jo īpaši tām, kuras saskaras ar 
šāda veida risku; mudina pilnveidot agrīnās 
brīdināšanas sistēmas dalībvalstīs un 
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izveidot jaunas, kā arī stiprināt esošās 
saites starp dažādām agrīnās brīdināšanas 
sistēmām; iesaka Komisijai ņemt vērā šīs 
vajadzības un to attiecīgo finansējumu;

izveidot jaunas, kā arī stiprināt esošās 
saites starp dažādām agrīnās brīdināšanas 
sistēmām; iesaka Komisijai ņemt vērā šīs 
vajadzības;

Or. de

Grozījums Nr. 38
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzskata par būtisku sadarbību 
informācijas un pieredzes izplatīšanas 
jomā, tehnikas un zinātnes atziņu 
piemērošanu, kā arī stratēģiju 
saskaņošanu iejaukšanās spēju 
pilnveidošanai;

Or. ro

Grozījums Nr. 39
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b uzsver nepieciešamību sagatavot 
dalībvalstu veselības aprūpes sistēmas no 
cilvēkresursu sistēmas, labas prakses un 
riska apzināšanās viedokļa, lai tās spētu 
rīkoties katastrofu gadījumā;

Or. ro
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Grozījums Nr. 40
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver lauku un pilsētu pielāgošanas 
pasākumu izpētes svarīgumu, ņemot vērā, 
ka ārkārtēji laika apstākļi ir aizvien biežāka 
parādība;

8. uzsver lauku un pilsētu pielāgošanas 
pasākumu izpētes svarīgumu, ņemot vērā, 
ka ārkārtēji laika apstākļi ir aizvien biežāka 
un nopietnāka parādība dažādos 
ģeogrāfiskajos apgabalos; 

Or. en

Grozījums Nr. 41
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzsver lauksaimnieku kā Eiropas 
Savienības lauku apvidu uzturētāju 
nozīmi; tāpēc uzskata par nepieciešamu 
veicināt lauksaimniecisko darbību 
saglabāšanu ekonomiski dzīvotspējīgā un 
videi draudzīgā veidā ar mērķi apturēt 
ražošanas pārtraukšanu un iedzīvotāju 
skaita samazināšanos lauku apvidos —
parādību, kas turpina palielināt mežu 
ugunsgrēku un pārtuksnešošanās risku;

Or. es

Grozījums Nr. 42
João Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a aicina Komisiju atbalstīt dalībvalstis, 
sniedzot plašai sabiedrībai svarīgu, 
atjauninātu informāciju un apmācību 
veidos, kas ir viegli pieejami visiem 
iedzīvotājiem, par konstatētajiem riskiem 
un preventīvajiem pasākumiem, ieskaitot 
rokasgrāmatu par rīcību katrā īpašā 
katastrofas gadījumā;

Or. pt

Grozījums Nr. 43
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. vēlreiz atgādina, ka ir svarīgi izveidot 
Eiropas sausuma uzraudzības iestādi, kas 
pildītu zināšanu uzkrāšanas, sausuma
mazināšanas un ietekmes kontroles 
funkcijas;

9. vēlreiz atgādina, ka ir svarīgi izveidot 
Eiropas katastrofu novērošanas centru ar 
īpašām sausuma un plūdu novērošanas 
nodaļām, kas pildītu dabas un cilvēka 
izraisīto katastrofu iespējamā 
atdraudējuma pētījumu un mazināšanas 
funkcijas; uzsver, ka liela nozīme ir 
visaptverošai datu, statistikas un 
informācijas apkopošanai par katastrofu 
riskiem un izmaksām un minētās 
informācijas izplatīšanai ES mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. vēlreiz atgādina, ka ir svarīgi izveidot
Eiropas sausuma uzraudzības iestādi, kas 
pildītu zināšanu uzkrāšanas, sausuma 
mazināšanas un ietekmes kontroles 
funkcijas;

9. vēlreiz atgādina savu aicinājumu 
Komisijai atbalstīt Eiropas sausuma 
novērošanas centra darbības uzsākšanu 
Eiropas Vides aģentūras pakļautībā, kas 
pildītu sausuma ietekmes mazināšanas
pētījumu un kontroles funkcijas, lai 
uzlabotu pareizu, stratēģisku lēmumu 
pieņemšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. vēlreiz atgādina, ka ir svarīgi izveidot 
Eiropas sausuma uzraudzības iestādi, kas 
pildītu zināšanu uzkrāšanas, sausuma 
mazināšanas un ietekmes kontroles 
funkcijas;

9. ņemot vērā sausuma, mežu ugunsgrēku 
un pārtuksnešošanās savstarpējo 
sakarību, aicina Komisiju iesniegt 
priekšlikumu direktīvai, līdzīgu direktīvai 
par plūdiem, lai veicinātu ES politikas 
pieņemšanu par ūdens nepietiekamību, 
sausumu un pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, tāpēc arī vēlreiz atgādina, ka 
ir svarīgi izveidot Eiropas sausuma 
novērošanas centru, kas pildītu zināšanu 
uzkrāšanas un sausuma ietekmes 
mazināšanas un kontroles funkcijas;

Or. es

Grozījums Nr. 46
João Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. vēlreiz atgādina, ka ir svarīgi izveidot 
Eiropas sausuma uzraudzības iestādi, kas 
pildītu zināšanu uzkrāšanas, sausuma 
mazināšanas un ietekmes kontroles 
funkcijas;

9. vēlreiz atgādina, ka ir svarīgi izveidot 
Eiropas sausuma un pārtuksnešošanās
novērošanas centru, kas pildītu zināšanu 
uzkrāšanas, sausuma un pārtuksnešošanās 
ietekmes mazināšanas un kontroles 
funkcijas;

Or. pt

Grozījums Nr. 47
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina Komisiju noteikt nopietnus, uz 
solidaritāti balstītus mērķus atbilstoši 
kopējam tiesiskajam pamatam par cīņu 
pret dabas katastrofām un to novēršanu 
un jo īpaši pieņemt Eiropas sausuma 
riska novēršanas un pārvaldības politiku;

Or. pt

Grozījums Nr. 48
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a atbalsta vienotu ES mēroga stratēģiju, 
ieviešot vienotu rīcības plānu katra 
katastrofas veida gadījumā, lai 
nodrošinātu pilnīgu valstu solidaritāti 
cīņā pret katastrofām; mudina saistībā ar 
stratēģiju īpašu uzmanību pievērst 
Eiropas visizolētākajiem, visretāk 
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apdzīvotajiem, kalnainajiem un 
pierobežas reģioniem, kā arī ekonomiski 
visnelabvēlīgākajiem Eiropas reģioniem;

Or. es

Grozījums Nr. 49
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b uzsver, ka pastāvīgais sausums 
pēdējos gados Eiropā ir veicinājis mežu 
ugunsgrēku skaita palielināšanos, 
vienlaikus paātrinot daudzu reģionu 
pārtuksnešošanos;

Or. es

Grozījums Nr. 50
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
9.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.c atbalsta patiesas mežu politikas izveidi, 
kas paredzēta, lai uzlabotu mežu 
apsaimniekošanu un saglabāšanu, ņemot 
vērā to svarīgo nozīmi cīņā pret klimata 
pārmaiņām, kam ir pieaugoša ietekme 
attiecībā uz dabas katastrofām; šāda 
politika būtu jāvirza gan attiecībā uz mežu 
aizsardzību, gan attiecībā uz kokmateriālu 
resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

Or. es
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Grozījums Nr. 51
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. lūdz Komisiju kopīgi ar dalībvalstīm 
īstenot specifisku iniciatīvu mežu 
aizsardzības un ugunsgrēku novēršanas 
jomā; uzskata, ka ir jāatbalsta mežu 
stādījumu/apmežošanas projekti, dodot 
priekšroku pamatsugām un jauktu koku 
mežiem, lai uzlabotu bioloģisko 
daudzveidību un nodrošinātu lielāku 
noturību pret ugunsgrēkiem, vētrām un 
parazītiem; 

10. lūdz Komisiju kopīgi ar dalībvalstīm 
īstenot specifisku iniciatīvu mežu 
aizsardzības un ugunsgrēku novēršanas 
jomā, kas galvenokārt ietver noturīgu 
atlikušās meža biomasas savākšanu un 
izmantošanu, aizliegumu mainīt nodegušo 
teritoriju izmantošanas veidu un bargākus 
sodus par krimināli sodāmu darbību pret 
vidi, jo īpaši par darbību, kas izraisa mežu 
ugunsgrēkus; uzskata, ka ir jāatbalsta 
mežu stādījumu/apmežošanas projekti, 
dodot priekšroku pamatsugām un jauktu 
koku mežiem, lai uzlabotu bioloģisko 
daudzveidību un nodrošinātu lielāku 
noturību pret ugunsgrēkiem, vētrām un 
parazītiem; 

Or. pt

Grozījums Nr. 52
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. lūdz Komisiju kopīgi ar dalībvalstīm 
īstenot specifisku iniciatīvu mežu 
aizsardzības un ugunsgrēku novēršanas 
jomā; uzskata, ka ir jāatbalsta mežu 
stādījumu/apmežošanas projekti, dodot 
priekšroku pamatsugām un jauktu koku 
mežiem, lai uzlabotu bioloģisko 
daudzveidību un nodrošinātu lielāku 
noturību pret ugunsgrēkiem, vētrām un 
parazītiem;

10. tā kā Eiropas meži ir tīri CO2
piesaistītāji, fakts, ka tos apdraud 
ugunsgrēki, ir satraukuma pilns 
jautājums ES kopumā, kā arī attiecībā uz 
mērķiem, ko ES sev noteikusi cīņā pret 
klimata pārmaiņām, tāpēc lūdz Komisiju 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu mežu 
aizsardzības un ugunsgrēku novēršanas 
jomā; uzskata, ka ir jāatbalsta mežu 
stādījumu/apmežošanas projekti, dodot 
priekšroku pamatsugām un jauktu koku 
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mežiem, lai uzlabotu bioloģisko 
daudzveidību un nodrošinātu lielāku 
noturību pret ugunsgrēkiem, vētrām un 
parazītiem;

Or. es

Grozījums Nr. 53
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. lūdz Komisiju kopīgi ar dalībvalstīm 
īstenot specifisku iniciatīvu mežu 
aizsardzības un ugunsgrēku novēršanas 
jomā; uzskata, ka ir jāatbalsta mežu 
stādījumu/apmežošanas projekti, dodot 
priekšroku pamatsugām un jauktu koku 
mežiem, lai uzlabotu bioloģisko 
daudzveidību un nodrošinātu lielāku 
noturību pret ugunsgrēkiem, vētrām un 
parazītiem; 

10. lūdz Komisiju kopīgi ar dalībvalstīm 
saskaņā ar patiesu Eiropas mežu politiku
īstenot specifisku iniciatīvu mežu 
aizsardzības un ugunsgrēku novēršanas 
jomā; uzskata, ka ir jāatbalsta mežu 
stādījumu/apmežošanas projekti, dodot 
priekšroku pamatsugām un jauktu koku 
mežiem, lai uzlabotu bioloģisko 
daudzveidību un nodrošinātu lielāku 
noturību pret ugunsgrēkiem, vētrām un 
parazītiem;

Or. es

Grozījums Nr. 54
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a atkārto Komisijai izteikto aicinājumu 
iesniegt direktīvu par ugunsgrēku 
novēršanu un pārvaldību, iekļaujot 
regulāru informācijas apkopošanu, riska 
karšu sagatavošanu, ugunsgrēka riska 
pārvaldības plānu sagatavošanu, 
vajadzīgo un 27 dalībvalstīs pieejamo 
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resursu apzināšanu un koordinēšanu 
dažādos līmeņos;

Or. pt

Grozījums Nr. 55
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a tā kā ugunsgrēku sākšanās un to 
skaita palielināšanās būtībā ir pārkāpumi 
vides jomā, aicina Komisiju izpētīt un 
ierosināt Padomei un Eiropas 
Parlamentam veidus, kā īstenot piespiedu 
pasākumus, kas izskaudīs nevērību un 
tīšu rīcību, sākoties ugunsgrēkam;

Or. es

Grozījums Nr. 56
Michail Tremopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a atbalsta, ka tiek turpināts 
izmēģinājuma projekts cīņai pret mežu 
ugunsgrēkiem, cerot uz pastāvīgu Eiropas 
civilās aizsardzības spēku izveidi; mudina 
Komisiju turpināt Barnier ziņojumu, 
ierosinot konkrētus priekšlikumus ātrākai 
Eiropas sadarbības spējai dabas 
katastrofu gadījumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina dalībvalstis paredzēt iespēju 
uzlabot katastrofu novēršanas integrāciju 
ES finanšu valsts darbības programmās;
lūdz Komisiju atbalstīt darbības 
programmu pārstrādi pēc dalībvalstu 
ieteikumiem šajā jomā;

11. aicina dalībvalstis labāk izmantot jau 
esošo iespēju, ko piedāvā kohēzijas 
politika katastrofu novēršanas un civilās 
aizsardzības jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 58
Giommaria Uggias

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina dalībvalstis paredzēt iespēju 
uzlabot katastrofu novēršanas integrāciju 
ES finanšu valsts darbības programmās;
lūdz Komisiju atbalstīt darbības 
programmu pārstrādi pēc dalībvalstu 
ieteikumiem šajā jomā;

11. lai nodrošinātu visu vides aizsardzībā 
iesaistīto sabiedrisko personu efektīvu 
līdzdalību, aicina dalībvalstis visās 
vispārējās vai īpašajās, valsts, 
reģionālajās un vietējās darbības 
programmās obligāti noteikt īpašu budžeta 
posteni un izdevumu kategoriju „izmaksas 
laika apstākļu un dabas katastrofu seku 
novēršanai”; lūdz Komisiju atbalstīt
darbības programmu pārstrādi pēc 
dalībvalstu ieteikumiem šajā jomā;

Or. it

Grozījums Nr. 59
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts



PE439.951v01-00 30/35 AM\809908LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina dalībvalstis paredzēt iespēju 
uzlabot katastrofu novēršanas integrāciju 
ES finanšu valsts darbības programmās; 
lūdz Komisiju atbalstīt darbības 
programmu pārstrādi pēc dalībvalstu 
ieteikumiem šajā jomā;

11. aicina dalībvalstis paredzēt iespēju 
uzlabot katastrofu novēršanas integrāciju 
ES finanšu valsts darbības programmās; 
lūdz Padomi un Komisiju atbalstīt 
darbības programmu pārstrādi pēc 
dalībvalstu ieteikumiem šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 60
João Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a atzīst, ka konkrēti reģioni ir vairāk 
pakļauti riskam dažu nozaru politikas dēļ, 
kas mudināja pamest lauku apvidus un 
veicināja iedzīvotāju pārmērīgu 
koncentrāciju pilsētu teritorijās;

Or. pt

Grozījums Nr. 61
João Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
11.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.b uzsver, ka ir svarīgi paredzēt 
katastrofu novēršanu pārnozaru plānos, 
ietverot to attiecīgajās nozaru politikās, 
kuras sekmē līdzsvarotu darbību teritorijā 
un saskaņotu ekonomikas un sociālo 
attīstību, kas ir līdzsvarā ar dabu;

Or. pt
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Grozījums Nr. 62
João Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
11.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.c piekrīt, ka dabas katastrofu efektīvai 
novēršanai ir vajadzīga vides un sociālā 
ziņā līdzsvarota lauksaimniecības politika, 
kurā vērā ņemta nepieciešamība atbalstīt 
un veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecisko 
ražošanu un lauku attīstību dažādās 
valstīs un reģionos; piekrīt, ka stimulu 
efektīva stiprināšana darbavietu izveidei 
agrovides un lauku nozarē, mudinot 
cilvēkus apmesties lauku teritorijās, ir 
galvenais faktors, lai saglabātu 
ekosistēmas, cīnītos pret pašreizējo lauku 
iedzīvotāju skaita samazināšanās tendenci 
un šo teritoriju izputināšanu un mazinātu 
spiedienu uz pilsētu teritorijām;

Or. pt

Grozījums Nr. 63
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aizstāv nepieciešamību pārskatīt 
Solidaritātes fonda nolikumu, lai pieņemtu 
atbilstības kritērijus attiecībā uz katru 
reģionu un katastrofu, īpašu uzmanību 
pievēršot ražošanas nozarēm un mazāk 
aizsargātiem reģioniem, kā arī skartajiem 
iedzīvotājiem un nodrošinot elastīgāku un 
ātrāku mobilizāciju;

12. aizstāv nepieciešamību pārskatīt 
Solidaritātes fonda nolikumu, lai pieņemtu 
atbilstības kritērijus attiecībā uz katru 
reģionu un katastrofu, īpašu uzmanību 
pievēršot ražošanas nozarēm un mazāk 
aizsargātiem reģioniem, kā arī skartajiem 
iedzīvotājiem un nodrošinot elastīgāku un 
ātrāku mobilizāciju, pienācīgu uzmanību 
pievēršot jaunajām problēmām saistībā ar 
klimata pārmaiņām;
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Or. en

Grozījums Nr. 64
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pieprasa atzīt mazāk apdzīvotu un ļoti 
nomaļu reģionu specifiskās iezīmes un 
dabas ierobežojumus un attiecīgi ņemt tos 
vērā;

13. pieprasa atzīt mazāk apdzīvotu un ļoti 
nomaļu reģionu specifiskās iezīmes un 
dabas ierobežojumus un attiecīgi ņemt tos 
vērā; vērš uzmanību uz papildu grūtībām, 
ar ko saskaras minētie reģioni, cīnoties 
pret katastrofām; lūdz pievērst īpašu 
uzmanību šiem reģioniem, izmantojot 
dažādos pieejamos finanšu instrumentus, 
un jo īpaši aicina padarīt elastīgākus 
nosacījumus Solidaritātes fonda līdzekļu 
piesaistīšanai attiecībā uz minētajām 
teritorijām;

Or. es

Grozījums Nr. 65
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pieprasa atzīt mazāk apdzīvotu un ļoti 
nomaļu reģionu specifiskās iezīmes un 
dabas ierobežojumus un attiecīgi ņemt tos 
vērā;

13. pieprasa atzīt izolētu reģionu, kalnainu 
reģionu, reģionu ar zemu iedzīvotāju 
blīvumu un reģionu, kuros iedzīvotāju 
skaits samazinās, kā arī attālu un ļoti 
nomaļu reģionu specifiskās iezīmes un 
dabas ierobežojumus un attiecīgi ņemt tos 
vērā;

Or. es
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Grozījums Nr. 66
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pieprasa atzīt mazāk apdzīvotu un ļoti 
nomaļu reģionu specifiskās iezīmes un 
dabas ierobežojumus un attiecīgi ņemt tos 
vērā;

13. pieprasa atzīt mazāk apdzīvotu, dabiski 
visnelabvēlīgāko reģionu un ļoti nomaļu 
reģionu specifiskās iezīmes un dabas 
ierobežojumus un attiecīgi ņemt tos vērā;

Or. de

Grozījums Nr. 67
Giommaria Uggias

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pieprasa atzīt mazāk apdzīvotu un ļoti 
nomaļu reģionu specifiskās iezīmes un 
dabas ierobežojumus un attiecīgi ņemt tos 
vērā;

13. pieprasa atzīt mazāk apdzīvotu, ļoti 
nomaļu reģionu, salu un izolētu reģionu
specifiskās iezīmes un dabas 
ierobežojumus un attiecīgi ņemt tos vērā;

Or. it

Grozījums Nr. 68
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. iesaka pārskatītajā IVN direktīvā 
vispusīgāk iztirzāt jautājumus, kas 
attiecas uz katastrofu novēršanu, jo īpaši 
saistībā ar novērtēšanu, saziņu un risku 
izplatību;

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 69
João Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a pauž nožēlu, ka Komisija vēl aizvien 
nav veikusi pētījumu par postījumu un 
riska kartēšanas praksi dalībvalstīs, kā 
paredzēts tās 2009. gada 23. februāra 
paziņojumā „Kopienas pieeja dabas un 
cilvēka izraisīto katastrofu novēršanai” 
(COM(2009)0082); mudina Komisiju 
efektīvi izpildīt šo apņemšanos 2010. gada 
pirmajā pusē;

Or. pt

Grozījums Nr. 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzsver, cik būtiski ir sagatavot 
standartus, lai analizētu un izteiktu 
katastrofu sociālekonomisko ietekmi uz 
sabiedrību;

Or. ro

Grozījums Nr. 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a aicina dalībvalstis, kas atbild par 
zemes apsaimniekošanu, ieviest kritērijus 
un tiesību aktus, lai novērstu katastrofas 
teritorijās, ko apdraud plūdi un zemes 
nogruvumi, kā arī citi ģeoloģiskie riski, 
ņemot vērā problēmas, ko radījusi 
neapdomīga atmežošana, kā arī novērst 
būvniecību minētajās teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rezolūcijas priekšlikums
14.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.b iesaka izstrādāt institucionālas 
programmas sabiedrības informēšanai un 
izglītošanai par katastrofām un to ietekmi, 
riska pārvaldības praksi un 
preventīvajiem pasākumiem, lai 
palielinātu informētību par riskiem un 
iejaukšanās veidiem dabas, tehnoloģisko 
un vides katastrofu gadījumos;

Or. ro


