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Amendement 1
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 
16 september 2009 over de bosbranden 
tijdens de zomer van 2009, van 4 
september 2007 over natuurrampen, van 7 
september 2006 over bosbranden en 
overstromingen, van 5 september 2002 
over overstromingen in Europa, van 14 
april 2005 over de droogte in Portugal, van 
12 mei 2005 over de droogte in Spanje, van 
8 september 2005 over natuurrampen 
(branden en overstromingen) in Europa, 
zijn resoluties van 18 mei 2006 over 
natuurrampen (branden, droogtes en 
overstromingen) – landbouwaspecten, 
regionale-ontwikkelingsaspecten en 
milieuaspecten, alsook naar zijn 
wetgevingsresolutie van 18 mei 2006 over 
het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van het Solidariteitsfonds van de
Europese Unie,

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 
16 september 2009 over de bosbranden 
tijdens de zomer van 2009, van 4 
september 2007 over natuurrampen, van 7 
september 2006 over bosbranden en 
overstromingen, van 5 september 2002 
over overstromingen in Europa, van 14 
april 2005 over de droogte in Portugal, van 
12 mei 2005 over de droogte in Spanje, van 
8 september 2005 over natuurrampen 
(branden en overstromingen) in Europa, 
zijn resoluties van 18 mei 2006 over 
natuurrampen (branden, droogtes en 
overstromingen) – landbouwaspecten, 
regionale-ontwikkelingsaspecten en 
milieuaspecten, zijn resolutie van 8 maart 
2010 over de grote natuurramp in de 
autonome regio Madeira en de gevolgen 
van de storm Xynthia in Europa, alsook 
naar zijn wetgevingsresolutie van 18 mei 
2006 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot oprichting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 2
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat natuurrampen een 
gevaar vormen voor de ecosystemen en de 
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biodiversiteit, gevolgen hebben voor 
duurzame ontwikkeling en een beproeving 
zijn voor de sociale cohesie;

Or. pt

Amendement 3
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de
klimaatverandering verantwoordelijk is 
voor de toename van de frequentie van 
natuurrampen (overstromingen, extreme 
droogten en bosbranden) met alle 
gevolgen van dien, zowel menselijk verlies 
als zware economische, sociale en 
milieuschade;

Or. pt

Amendement 4
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat rampen doorgaans 
meerdere oorzaken hebben en niet steeds 
uitsluitend aan extreme 
natuurverschijnselen toe te schrijven zijn, 
temeer daar deze vaak versterkt worden 
door een ongepaste omgang van de mens 
met zijn natuurlijke omgeving,

C. overwegende dat rampen doorgaans 
meerdere oorzaken hebben en niet steeds 
uitsluitend aan extreme 
natuurverschijnselen toe te schrijven zijn, 
temeer daar deze vaak versterkt worden 
door een ongepaste omgang van de mens 
met zijn natuurlijke omgeving en ook 
kunnen ontstaan als gevolg van 
technologische en industriële ongelukken
waarbij gevaarlijke chemische, 
biologische, radiologische of nucleaire 
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stoffen (NRBC) vrijkomen die ernstige
gevolgen hebben voor de gezondheid, 
gewassen, infrastructuur of levende have,

Or. en

Amendement 5
Michail Tremopoulos

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de schade van 
door de natuur of de mens veroorzaakte 
rampen grotendeels voorkomen had 
kunnen worden; overwegende ook dat het 
EU-beleid een consistent 
stimuleringsbeleid moet omvatten dat 
prikkels biedt voor nationale, regionale en 
lokale autoriteiten om efficiëntere 
beleidsmaatregelen gericht op preventie 
en behoud te ontwikkelen, te financieren 
en ten uitvoer te leggen,

Or. en

Amendement 6
Anders Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een integrale en 
coherente aanpak van de preventie van 
rampen verschillende niveaus van 
samenwerking tussen lokale, regionale en 
nationale overheden moet omvatten;

D. overwegende dat een integrale en 
coherente aanpak van de preventie van 
rampen verschillende niveaus van 
samenwerking tussen lokale, regionale en 
nationale overheden moet omvatten en ook 
andere actoren moet tellen die banden 
hebben met het grondgebied en er dus 
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mee vertrouwd zijn;

Or. es

Amendement 7
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een integrale en 
coherente aanpak van de preventie van 
rampen verschillende niveaus van 
samenwerking tussen lokale, regionale en 
nationale overheden moet omvatten,

D. overwegende dat een integrale, 
proactieve, inlichtingengestuurde en 
coherente aanpak van de preventie van 
rampen verschillende niveaus van 
samenwerking tussen lokale, regionale en 
nationale overheden moet omvatten,

Or. en

Amendement 8
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis overwegende dat de in de Europese 
Unie van kracht zijnde maatregelen ter 
preventie van rampen ontoereikend zijn 
gebleken, omdat een strategische aanpak
op EU-niveau ontbreekt;

Or. pt

Amendement 9
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat droogte en 
aanhoudende bosbranden bovendien het 
woestijnvormingsproces versnellen, in het 
bijzonder in het zuiden van Europa, wat 
vooral gevolgen heeft voor de mediterrane 
bosgebieden en voor grote eensoortige
bosgebieden met uitheemse en zeer 
brandgevoelige soorten, wat een gevaar 
vormt voor het leven van de burgers en 
voor de levenskwaliteit van de getroffen 
bevolkingen;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat een evenwichtig 
ruimtegebruik en een natuurvriendelijke 
economische en sociale ontwikkeling, 
alsmede de versterking van de cohesie in 
de Europese Unie, een fundamentele rol 
spelen bij de preventie van rampen;

E. overwegende dat een evenwichtig 
ruimtegebruik, een natuurvriendelijke 
economische en sociale ontwikkeling, 
alsmede de versterking van de cohesie in 
de Europese Unie, de bestrijding van de 
plattelandsontvolking en het behoud van 
een duurzame landbouwactiviteit, zowel 
vanuit economisch als milieuoogpunt, tot 
de elementen behoren die een 
fundamentele rol spelen bij de preventie 
van rampen;

Or. es

Amendement 11
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat een evenwichtig 
ruimtegebruik en een natuurvriendelijke 
economische en sociale ontwikkeling, 
alsmede de versterking van de cohesie in 
de Europese Unie, een fundamentele rol
spelen bij de preventie van rampen,

E. overwegende dat een evenwichtig 
ruimtegebruik en een natuurvriendelijke 
economische en sociale ontwikkeling, met 
inachtneming van de toepasselijke 
wetgeving, een zorgvuldige omgang met 
energie, natuurlijke hulpbronnen en het 
milieu, alsmede de versterking van de 
cohesie in de Europese Unie, fundamentele 
voorwaarden zijn bij de preventie van 
rampen,

Or. en

Amendement 12
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat bossen een 
fundamentele rol spelen bij het 
natuurbehoud, omdat zij voor het 
evenwicht zorgen zowel in de 
koolstofcyclus als in de waterkringloop;

Or. pt

Amendement 13
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept dat rampenpreventie 
voornamelijk ten doel heeft mensenlevens, 
de veiligheid en fysieke integriteit van 

1. onderstreept dat rampenpreventie 
voornamelijk ten doel heeft mensenlevens, 
de veiligheid en fysieke integriteit van 
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personen, het milieu, economische en 
sociale infrastructuren, met inbegrip van 
woningen, en het culturele erfgoed te 
beschermen;

personen, de fundamentele rechten van de 
mens, het milieu, economische en sociale 
infrastructuren, met inbegrip van 
woningen, en het culturele erfgoed te 
beschermen;

Or. en

Amendement 14
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verwelkomt de belofte van de 
Commissie om in het communautair 
beleid en in communautaire programma's 
consequenter rekening te houden met 
aspecten in verband met de preventie van 
rampen;

Or. pt

Amendement 15
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van oordeel dat het, vanwege de 
dimensie en/of het vaak 
grensoverschrijdende karakter van rampen, 
passend en noodzakelijk is om de 
samenwerking op zowel regionaal als 
communautair niveau te versterken met 
behulp van complementaire acties en het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten;

2. is van oordeel dat het, vanwege de 
dimensie en/of het vaak 
grensoverschrijdende karakter van rampen, 
passend en noodzakelijk is om de 
samenwerking op zowel regionaal als 
communautair niveau te versterken met 
behulp van complementaire acties, de 
verspreiding van beste praktijken en het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten;

Or. en
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Amendement 16
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat bij de hulpverlening 
het non-discriminatiebeginsel moet 
worden gehanteerd; dringt bij de 
Commissie aan op de vaststelling van 
genderbewuste strategieën die 
beantwoorden aan de behoefte aan 
menselijke veiligheid en die een antwoord 
bieden op ecologische en humanitaire 
crises als gevolg van door de natuur of de 
mens veroorzaakte rampen; benadrukt dat 
een doeltreffende interventie voor civiele 
bescherming staat of valt bij specifieke en 
wezenlijke aspecten als preventie, actieve 
participatie, betrokkenheid van eenieder, 
paraatheid, reactievermogen en 
wederopbouw;

Or. en

Amendement 17
Michail Tremopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. acht het noodzakelijk dat een 
gemeenschappelijke methode en 
minimumvereisten voor 
gevaren/risicokartering op EU-niveau 
worden uitgewerkt; 

Or. en
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Amendement 18
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. spreekt zich uit voor een globale 
strategie voor de hele Europese Unie en 
voor de inwerkingstelling van een 
gemeenschappelijk actieprotocol voor elk 
type ramp teneinde volledige solidariteit te 
garanderen tussen de landen bij de 
aanpak van natuurrampen; pleit ervoor 
dat in deze strategie bijzondere aandacht 
uitgaat naar afgelegen, dunbevolkte 
Europese gebieden, bergen,
grensgebieden en economisch 
achtergestelde gebieden;

Or. es

Amendement 19
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat het belangrijk is om de 
bestaande ongelijkheden tussen de regio's 
en de lidstaten op het vlak van de 
beschermingscapaciteit ten aanzien van 
hun bevolking, het milieu en de economie 
weg te werken, met name door bij te 
dragen aan een betere preventie in de 
regio's en lidstaten die zijn blootgesteld aan 
een verhoogd risico op rampen en een 
beperkte economische draagkracht hebben;

3. onderstreept dat het belangrijk is om de 
bestaande ongelijkheden tussen de regio's 
en de lidstaten op het vlak van de 
beschermingscapaciteit ten aanzien van 
hun bevolking en hun bezit, met inbegrip 
van het cultureel erfgoed, het milieu en de 
economie weg te werken, met name door 
bij te dragen aan een betere preventie in de 
regio's en lidstaten die zijn blootgesteld aan 
een verhoogd risico op rampen en een 
beperkte economische draagkracht hebben;

Or. en
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Amendement 20
Jutta Haug,Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat het belangrijk is om de 
bestaande ongelijkheden tussen de regio's 
en de lidstaten op het vlak van de 
beschermingscapaciteit ten aanzien van 
hun bevolking, het milieu en de economie 
weg te werken, met name door bij te 
dragen aan een betere preventie in de 
regio's en lidstaten die zijn blootgesteld aan 
een verhoogd risico op rampen en een 
beperkte economische draagkracht 
hebben;

3. onderstreept dat het belangrijk is om de 
bestaande ongelijkheden tussen de regio's 
en de lidstaten op het vlak van de 
beschermingscapaciteit ten aanzien van 
hun bevolking, het milieu en de economie 
weg te werken, en ondersteunt hun 
inspanningen voor een betere preventie in 
de regio's en lidstaten die zijn blootgesteld 
aan een verhoogd risico op rampen;

Or. de

Amendement 21
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. neemt nota van het voorstel om een 
netwerk van vertegenwoordigers van de 
diverse bevoegde nationale diensten van 
alle lidstaten op te zetten; onderstreept dat 
dit netwerk actief moet zijn op het gebied 
van de samenwerking tussen nationale, 
regionale en lokale overheden en belast 
moet worden met het beheer van rampen, 
ruimtelijke ordening, risicokartering en 
risicobeheer; benadrukt de rol van dit 
netwerk bij de uitwisseling van ervaringen 
en preventiemaatregelen; pleit ervoor om 
ook maatschappelijke organisaties te horen
die op dit terrein werkzaam zijn;

4. neemt nota van het voorstel om een 
netwerk van vertegenwoordigers van de 
diverse bevoegde nationale diensten van 
alle lidstaten op te zetten; onderstreept dat 
dit netwerk actief moet zijn op het gebied 
van de samenwerking tussen nationale, 
regionale en lokale overheden en belast 
moet worden met het beheer van rampen, 
ruimtelijke ordening, risicokartering en 
risicobeheer; benadrukt de rol van dit 
netwerk bij de uitwisseling van ervaringen 
en preventiemaatregelen waardoor de 
lidstaten over nationale civiele 
capaciteiten en medische hulpbronnen 
informatie kunnen uit wisselen; pleit 
ervoor om ook UNEP en maatschappelijke 
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en niet-gouvernementele organisaties die 
op dit terrein werkzaam zijn, te horen;

Or. en

Amendement 22
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. neemt nota van het voorstel om een 
netwerk van vertegenwoordigers van de 
diverse bevoegde nationale diensten van 
alle lidstaten op te zetten; onderstreept dat 
dit netwerk actief moet zijn op het gebied 
van de samenwerking tussen nationale, 
regionale en lokale overheden en belast 
moet worden met het beheer van rampen, 
ruimtelijke ordening, risicokartering en 
risicobeheer; benadrukt de rol van dit 
netwerk bij de uitwisseling van ervaringen 
en preventiemaatregelen; pleit ervoor om 
ook maatschappelijke organisaties te horen 
die op dit terrein werkzaam zijn;

4. neemt nota van het voorstel om een 
netwerk van vertegenwoordigers van de 
diverse bevoegde nationale diensten van 
alle lidstaten op te zetten; onderstreept dat 
dit netwerk actief moet zijn op het gebied 
van de samenwerking tussen nationale, 
regionale en lokale overheden en belast 
moet worden met het beheer van rampen, 
ruimtelijke ordening, risicokartering en 
risicobeheer; benadrukt de rol van dit 
netwerk bij de uitwisseling van ervaringen 
en preventiemaatregelen; pleit ervoor om 
ook maatschappelijke organisaties te horen 
die op dit terrein werkzaam zijn en andere 
actoren die banden hebben met het 
grondgebied en er bijgevolg mee 
vertrouwd zijn;

Or. es

Amendement 23
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt de noodzaak van 
bewustmakingscampagnes met het oog op 
preventie en de aanneming van goede 
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praktijken, en de verspreiding van 
procedures voor gebruik in rampsituaties, 
zoals bosbranden en overstromingen; 
dringt erop aan dat in de voorlichting van 
de bevolking bijzondere aandacht uitgaat 
naar de voorlichting van jongeren, 
beginnende bij schoolkinderen;

Or. pt

Amendement 24
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept de noodzaak om een 
passend financieel kader voor 
rampenpreventie vast te stellen waarmee 
instrumenten zoals het cohesiebeleid, het 
beleid inzake plattelandsontwikkeling, het 
regionaal beleid, het Solidariteitsfonds en 
het zevende kaderprogramma versterkt en 
beter gestructureerd worden; verzoekt om 
in verband hiermee rekening te houden met 
preventie in de financiële vooruitzichten 
voor de periode na 2013; 

5. onderstreept de noodzaak om een 
passend financieel kader voor 
rampenpreventie vast te stellen waarmee 
instrumenten zoals het cohesiebeleid, het 
beleid inzake plattelandsontwikkeling, het 
regionaal beleid, het Solidariteitsfonds en 
het zevende kaderprogramma versterkt en 
beter gestructureerd worden; verzoekt om 
financieringswijzen vast te stellen 
waarmee de maatregelen voor preventie 
van rampen en voor evaluatie en 
verkleining van de risico's worden 
ondersteund en waarbij ook rekening 
wordt gehouden met de microfinanciering 
en microverzekering voor de 
bevolkingscategorieën met lage inkomens;
verzoekt om in verband hiermee rekening 
te houden met preventie in de financiële 
vooruitzichten voor de periode na 2013; 

Or. ro
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Amendement 25
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept de noodzaak om een 
passend financieel kader voor 
rampenpreventie vast te stellen waarmee 
instrumenten zoals het cohesiebeleid, het 
beleid inzake plattelandsontwikkeling, het 
regionaal beleid, het Solidariteitsfonds en 
het zevende kaderprogramma versterkt en 
beter gestructureerd worden; verzoekt om 
in verband hiermee rekening te houden 
met preventie in de financiële 
vooruitzichten voor de periode na 2013;

5. onderstreept de noodzaak om een 
passend financieel kader voor 
rampenpreventie vast te stellen; benadrukt 
dat rampenpreventie in de eerste plaats 
onder de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten valt en dat het 
subsidiariteitsbeginsel op dit terrein 
geëerbiedigd moet blijven;

Or. de

Amendement 26
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept de noodzaak om een 
passend financieel kader voor 
rampenpreventie vast te stellen waarmee 
instrumenten zoals het cohesiebeleid, het 
beleid inzake plattelandsontwikkeling, het 
regionaal beleid, het Solidariteitsfonds en 
het zevende kaderprogramma versterkt en 
beter gestructureerd worden; verzoekt om 
in verband hiermee rekening te houden met 
preventie in de financiële vooruitzichten 
voor de periode na 2013;

5. onderstreept de noodzaak om een 
passend financieel kader met adequate 
financiële middelen voor de preventie en 
bestrijding van rampen vast te stellen 
waarmee instrumenten zoals het 
cohesiebeleid, het beleid inzake 
plattelands- en stadsontwikkeling, het 
regionaal beleid, het Solidariteitsfonds en 
het zevende kaderprogramma versterkt en 
beter gestructureerd worden; verzoekt om 
in verband hiermee rekening te houden met 
preventie in de financiële vooruitzichten 
voor de periode 2014-2020;

Or. en
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Amendement 27
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept de noodzaak om een 
passend financieel kader voor 
rampenpreventie vast te stellen waarmee 
instrumenten zoals het cohesiebeleid, het 
beleid inzake plattelandsontwikkeling, het 
regionaal beleid, het Solidariteitsfonds en 
het zevende kaderprogramma versterkt en 
beter gestructureerd worden; verzoekt om 
in verband hiermee rekening te houden 
met preventie in de financiële 
vooruitzichten voor de periode na 2013;

5. onderstreept de noodzaak om een 
passend kader voor rampenpreventie vast 
te stellen waarmee instrumenten zoals het 
cohesiebeleid, het beleid inzake 
plattelandsontwikkeling, het regionaal 
beleid, het Solidariteitsfonds en het 
zevende kaderprogramma versterkt en 
beter gestructureerd worden;

Or. de

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Europese Commissie 
dan ook na te gaan of het haalbaar is om 
in het kader van de volgende financiële 
vooruitzichten een fonds op te richten 
voor de aanpassing aan de 
klimaatverandering dat zou kunnen 
bijdragen aan de financiering van 
maatregelen ter preventie van 
natuurrampen in de verschillende 
economische sectoren;

Or. es
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Amendement 29
Esther Herranz García, Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Philippe Juvin, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Catherine Soullie, Catherine Soullie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept de Europese Commissie op 
een meer systematische verdeling voor te 
stellen van de bestaande nationale 
middelen door de oprichting van een 
Europese burgerbeschermingsmacht, met 
als doel de efficiëntie van de 
communautaire preventiemechanismen te 
vergroten

Or. fr

Amendement 30
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van oordeel dat de Europese Unie bij 
voorrang steun moet verlenen aan de 
lidstaten voor onder meer de volgende 
preventiemaatregelen:

6. pleit ervoor dat de Gemeenschap bij 
rampenpreventie op de gebieden die onder 
haar bevoegdheden vallen, de lidstaten 
met steun en advies terzijde staat;

a) vaststelling en herziening van de 
voorschriften inzake de veiligheid van 
bouwwerken en bodemgebruik;
b) wegwerken van risicosituaties: herstel 
van de natuurlijke staat van 
rivierbeddingen; herstel en bescherming 
van stroomgebieden, wetlands en 
bijbehorende ecosystemen; verhoging van 
het debiet van bruggen en kanalen; 
opruimen en herinrichten van bossen; 
acties ter bescherming/instandhouding 
van de kustlijn;
c) bescherming/herinrichting van 
woongebieden, met name in steden, die 
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buitengewoon kwetsbaar zijn voor 
bepaalde soorten rampen, in 
samenwerking met de bewoners;
d) onderhoud van en veiligheidscontrole 
op grote bestaande infrastructuren, met 
bijzondere aandacht voor stuwdammen, 
brandstofleidingen, bruggen voor 
wegverkeer en spoorwegbruggen;

Or. de

Amendement 31
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van oordeel dat de Europese Unie bij 
voorrang steun moet verlenen aan de 
lidstaten voor onder meer de volgende 
preventiemaatregelen:

6. is van oordeel dat de lidstaten 
maatregelen moeten nemen om voorrang 
te geven aan preventie boven 
schadeherstel, bij voorrang steun moeten 
krijgen van de Europese Unie voor onder 
meer de volgende preventiemaatregelen en 
de reeds bestaande mogelijkheden van de 
Structuurfondsen beter moeten benutten

Or. de

Amendement 32
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

d) onderhoud van en veiligheidscontrole op 
grote bestaande infrastructuren, met 
bijzondere aandacht voor stuwdammen, 
brandstofleidingen, bruggen voor 
wegverkeer en spoorwegbruggen;

d) onderhoud van en veiligheidscontrole op 
grote bestaande infrastructuren, met 
bijzondere aandacht voor stuwdammen, 
brandstofleidingen, bruggen voor 
wegverkeer en spoorwegbruggen, en voor 
installaties op het gebied van energie, 
watervoorziening, sanitatie, communicatie 
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en telecommunicatie;

Or. en

Amendement 33
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – letter d bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

d bis) integratie en uitvoering van 
preventiemaatregelen tegen bosbranden 
en overstromingen in het kader van hun 
plattelandsontwikkelingsplannen, waarbij 
bijzondere steun moet worden verleend 
aan maatregelen die de rentabiliteit van 
de bossen bevorderen, bijvoorbeeld;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – letter d bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

d bis) gaande houden van de 
landbouwactiviteiten in streken die door 
ontvolking zijn getroffen en aan het risico 
van natuurrampen zijn blootgesteld, 
alsmede bijdragen aan de herintegratie 
van menselijke activiteiten door het 
creëren van infrastructuren die de 
inwoners van die streken de mogelijkheid 
bieden om er te blijven;

Or. en



PE439.951v01-00 20/38 AM\809908NL.doc

NL

Amendement 35
Michail Tremopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt nogmaals dat moet 
worden gecontroleerd of de EU-middelen 
op gepaste wijze zijn gebruikt en dat 
verkeerd gebruikte middelen 
teruggevorderd moeten worden;

Or. en

Amendement 36
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt het belang van publiek 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) inzake 
de preventie en het beheer van rampen en 
pleit voor meer coördinatie en 
samenwerking tussen de O&O-instellingen 
van de lidstaten, met name van die welke 
aan het risico op rampen zijn blootgesteld; 
pleit voor een versterking van de systemen 
voor vroegtijdige waarschuwing van de 
lidstaten en de totstandbrenging of 
verbetering van onderlinge koppelingen 
tussen de verschillende systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing; beveelt de 
Commissie aan rekening te houden met 
deze behoeften en in een passende 
financiering te voorzien;

7. benadrukt het belang van publiek 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) inzake 
de preventie en het beheer van rampen en 
pleit voor meer coördinatie en 
samenwerking tussen de O&O-instellingen 
van de lidstaten, met name van die welke 
aan het risico op rampen zijn blootgesteld; 
pleit voor een versterking van de systemen 
voor vroegtijdige waarschuwing en
eenheden voor snelle interventie in de 
lidstaten, vergezeld gaande van geschikte 
opleidingsprogramma's en projecten voor 
publieke bewustmaking, en de 
totstandbrenging of verbetering van 
onderlinge koppelingen tussen de 
verschillende systemen voor vroegtijdige 
waarschuwing; beveelt de Commissie aan 
rekening te houden met deze behoeften en 
in een passende financiering te voorzien;

Or. en
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Amendement 37
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt het belang van publiek 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) inzake 
de preventie en het beheer van rampen en 
pleit voor meer coördinatie en 
samenwerking tussen de O&O-instellingen 
van de lidstaten, met name van die welke 
aan het risico op rampen zijn blootgesteld; 
pleit voor een versterking van de systemen 
voor vroegtijdige waarschuwing van de 
lidstaten en de totstandbrenging of 
verbetering van onderlinge koppelingen 
tussen de verschillende systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing; beveelt de 
Commissie aan rekening te houden met 
deze behoeften en in een passende 
financiering te voorzien;

7. benadrukt het belang van publiek 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) inzake 
de preventie en het beheer van rampen en 
pleit voor meer coördinatie en 
samenwerking tussen de O&O-instellingen 
van de lidstaten, met name van die welke 
aan het risico op rampen zijn blootgesteld; 
pleit voor een versterking van de systemen 
voor vroegtijdige waarschuwing van de 
lidstaten en de totstandbrenging of 
verbetering van onderlinge koppelingen 
tussen de verschillende systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing; beveelt de 
Commissie aan rekening te houden met 
deze behoeften;

Or. de

Amendement 38
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van oordeel dat samenwerking 
met betrekking tot de verspreiding van 
informatie en ervaring, van technische en 
wetenschappelijke applicaties, alsmede 
met betrekking tot de coördinatie van de 
strategieën voor ontwikkeling van de 
interventiecapaciteiten van essentieel 
belang is;
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Or. ro

Amendement 39
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. benadrukt de noodzaak om de 
gezondheidssystemen van de lidstaten 
voor te bereiden voor wat betreft de 
structuur van het personeel, de goede 
praktijken en de kennis van de risico's, 
zodat zij opgewassen zullen zijn tegen 
rampsituaties;

Or. ro

Amendement 40
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat aanpassingsmaatregelen 
voor zowel het platteland als de stad 
bestudeerd moeten worden om het hoofd te 
kunnen bieden aan de toename van 
extreme klimaatverschijnselen;

8. onderstreept dat aanpassingsmaatregelen 
voor zowel het platteland als de stad 
bestudeerd moeten worden om het hoofd te 
kunnen bieden aan de toename en omvang 
van extreme klimaatverschijnselen in 
verschillende geografische gebieden; 

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept de rol van de 
landbouwers als hoeders van het 
landschap in de Europese Unie en is 
daarom van mening dat het noodzakelijk 
is om het behoud van een duurzame 
landbouwactiviteit, zowel vanuit 
economisch als milieuoogpunt, te 
bevorderen teneinde de stopzetting van de 
productie en de ontvolking van het 
platteland af te remmen, een fenomeen 
dat overigens het risico van bosbranden 
en woestijnvorming vergroot;

Or. es

Amendement 42
João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. spoort de Commissie aan de 
lidstaten te steunen om het brede publiek, 
via kanalen die voor alle burgers 
gemakkelijk toegankelijk zijn, 
geactualiseerde en relevante informatie 
en voorlichting te verschaffen over de 
geïdentificeerde risico's en preventieve 
maatregelen, met inbegrip van een gids 
over wat te doen in specifieke 
rampsituaties;

Or. pt

Amendement 43
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9



PE439.951v01-00 24/38 AM\809908NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt nogmaals aan op de oprichting 
van een Europees Waarnemingscentrum 
voor droogte, als centrum voor de studie,
beperking en bestrijding van de gevolgen 
van droogte;

9. dringt nogmaals aan op de oprichting 
van een Europees Waarnemingscentrum 
voor rampen, met speciale eenheden voor 
droogteperioden en overstromingen, als 
centrum voor de studie en beperking van 
de potentiële dreiging van door de natuur 
of de mens veroorzaakte rampen; 
onderstreept dat het belangrijk is om te 
beschikken over een uitvoerige 
verzameling gegevens, statistische data en 
informatie over de risico's en kosten van 
rampen en om die gegevens op EU-niveau 
te delen;

Or. en

Amendement 44
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt nogmaals aan op de oprichting 
van een Europees Waarnemingscentrum 
voor droogte, als centrum voor de studie, 
beperking en bestrijding van de gevolgen 
van droogte;

9. dringt er bij de Commissie nogmaals op 
aan om in het kader van het Europees 
Milieuagentschap de inwerkingstelling 
van het Europees Waarnemingscentrum 
voor droogte te bevorderen, als centrum 
voor de studie, beperking en bestrijding 
van de gevolgen van droogte teneinde de 
strategische beleidsvorming te verbeteren;

Or. en

Amendement 45
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt nogmaals aan op de oprichting 
van een Europees Waarnemingscentrum 
voor droogte, als centrum voor de studie, 
beperking en bestrijding van de gevolgen 
van droogte;

9. verzoekt de Commissie, gelet op de 
wisselwerking tussen fenomenen als 
droogte, bosbranden en woestijnvorming,
om met een voorstel voor een richtlijn te 
komen, in de zin van de richtlijn inzake 
overstromingen, met het oog op de 
aanneming van een communautair beleid 
inzake waterschaarste, droogte en 
aanpassing aan de klimaatverandering;
dringt in die zin ook nogmaals aan op de 
oprichting van een Europees 
Waarnemingscentrum voor droogte, als 
centrum voor de studie, beperking en 
bestrijding van de gevolgen van droogte;

Or. es

Amendement 46
João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt nogmaals aan op de oprichting 
van een Europees Waarnemingscentrum 
voor droogte, als centrum voor de studie, 
beperking en bestrijding van de gevolgen 
van droogte;

9. dringt nogmaals aan op de oprichting 
van een Europees Waarnemingscentrum 
voor droogte en woestijnvorming, als 
centrum voor de studie, beperking en 
bestrijding van de gevolgen van droogte en 
woestijnvorming;

Or. pt

Amendement 47
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie om 
ambitieuze en op solidariteit gebaseerde 
doelstellingen vast te stellen binnen het 
gemeenschappelijk wetgevend kader voor 
de aanpak en de preventie van 
natuurrampen, meer bepaald door het 
aannemen van een Europees beleid ter 
preventie en beheer van droogte;

Or. pt

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. spreekt zich uit voor een globale 
strategie voor de hele Europese Unie en 
voor de tenuitvoerlegging van een 
gemeenschappelijk actieprotocol voor elk 
type ramp teneinde volledige solidariteit te 
garanderen tussen de landen bij de 
aanpak van rampen; pleit ervoor dat in 
deze strategie bijzondere aandacht uitgaat
naar afgelegen, dunbevolkte Europese 
gebieden, bergen, grensgebieden en 
economisch achtergestelde gebieden;

Or. es

Amendement 49
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. onderstreept het feit dat de 
aanhoudende droogte de voorbije jaren tot 
meer bosbranden heeft geleid in Europa 
en tegelijk tot een verergering van de 
woestijnvorming in een groot aantal 
regio's;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. pleit voor de inwerkingtreding 
van een echt bosbeleid met als doel het 
beheer en de instandhouding van de 
bossen te verbeteren, aangezien de bossen 
een vooraanstaande rol spelen in de 
bestrijding van de klimaatverandering, die 
in toenemende mate verantwoordelijk is 
voor natuurrampen; dit beleid zou zowel 
gericht moeten zijn op de bescherming 
van de bossen als op de duurzame 
exploitatie van de houtbronnen;

Or. es

Amendement 51
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie op om in 
samenwerking met de lidstaten een 

10. roept de Commissie op om in 
samenwerking met de lidstaten een 
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specifiek initiatief voor de bescherming 
van bossen en de preventie van bosbranden 
ten uitvoer te leggen; is van oordeel dat 
bebossings/herbebossingsprojecten steun 
behoeven en dat daarbij voorrang moet 
worden verleend aan inheemse soorten en 
gemengde bossen om de biodiversiteit in 
stand te houden en de bestendigheid tegen 
branden, stormen en plagen te vergroten; 

specifiek initiatief voor de bescherming 
van bossen en de preventie van bosbranden 
ten uitvoer te leggen, dat met name het 
verzamelen en hergebruiken van 
biomassaresten uit het bos, het verbod op 
de herbestemming van verbrande grond 
en zwaardere straffen op 
milieumisdrijven, vooral voor die welke 
bosbranden veroorzaken, omvat; is van 
oordeel dat 
bebossings/herbebossingsprojecten steun 
behoeven en dat daarbij voorrang moet 
worden verleend aan inheemse soorten en 
gemengde bossen om de biodiversiteit in 
stand te houden en de bestendigheid tegen 
branden, stormen en plagen te vergroten; 

Or. pt

Amendement 52
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Pararaaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie op om in 
samenwerking met de lidstaten een 
specifiek initiatief voor de bescherming 
van bossen en de preventie van bosbranden 
ten uitvoer te leggen; is van oordeel dat 
bebossings/herbebossingsprojecten steun 
behoeven en dat daarbij voorrang moet 
worden verleend aan inheemse soorten en 
gemengde bossen om de biodiversiteit in 
stand te houden en de bestendigheid tegen 
branden, stormen en plagen te vergroten;

10. roept de Commissie op om een 
communautair wetgevingsvoorstel voor te 
leggen voor de bescherming van bossen en 
de preventie van bosbranden, want
aangezien de Europese bossen netto 
koolstofputten zijn, is het feit dat ze 
bedreigd worden door bosbranden iets wat 
de hele EU aanbelangt en gevolgen heeft 
voor de doestellingen die zij heeft 
vooropgesteld in de bestrijding van de 
klimaatverandering; is van oordeel dat 
bebossings/herbebossingsprojecten steun 
behoeven en dat daarbij voorrang moet 
worden verleend aan inheemse soorten en 
gemengde bossen om de biodiversiteit in 
stand te houden en de bestendigheid tegen 
branden, stormen en plagen te vergroten;
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Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie op om in 
samenwerking met de lidstaten een 
specifiek initiatief voor de bescherming 
van bossen en de preventie van bosbranden 
ten uitvoer te leggen; is van oordeel dat 
bebossings/herbebossingsprojecten steun 
behoeven en dat daarbij voorrang moet 
worden verleend aan inheemse soorten en 
gemengde bossen om de biodiversiteit in 
stand te houden en de bestendigheid tegen 
branden, stormen en plagen te vergroten; 

10. roept de Commissie op om in 
samenwerking met de lidstaten, in het 
kader van een echt Europees bosbeleid,
een specifiek initiatief voor de 
bescherming van bossen en de preventie 
van bosbranden ten uitvoer te leggen; is 
van oordeel dat 
bebossings/herbebossingsprojecten steun 
behoeven en dat daarbij voorrang moet 
worden verleend aan inheemse soorten en 
gemengde bossen om de biodiversiteit in 
stand te houden en de bestendigheid tegen 
branden, stormen en plagen te vergroten;

Or. es

Amendement 54
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. herinnert eraan dat zij een oproep 
heeft gedaan aan de Commissie om een 
richtlijn voor te stellen ter preventie en 
beheer van bosbranden, waarin het 
volgende wordt geregeld: de regelmatige 
verzameling van gegevens, het maken van 
kaarten en de aanwijzing van 
risicogebieden, de voorbereiding van
risicobeheerplannen, een inventarisatie 
van de in de 27 lidstaten toegekende 
middelen en beschikbare voorzieningen,
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en de coördinatie op de verschillende 
niveaus;

Or. pt

Amendement 55
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken hoe we dwangmaatregelen 
kunnen toepassen die een afschrikkende 
werking hebben op nalatig en opzettelijk 
gedrag bij het ontstaan van bosbranden, 
gevolgd door een voorstel aan de Raad en 
het Europees Parlement, aangezien het 
aansteken van bosbranden een 
milieumisdrijf is dat steeds vaker 
voorkomt;

Or. es

Amendement 56
Michail Tremopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. steunt de voortzetting van het 
proefproject voor de bestrijding van 
bosbranden in anticipatie op de oprichting 
van een permanente Europese civiele 
beschermingsmacht; dringt er bij de 
Commissie op aan om naar aanleiding 
van het verslag-Barnier concrete 
voorstellen te doen voor een snellere 
Europese samenwerking bij 
natuurrampen;
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Or. en

Amendement 57
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. spoort de lidstaten aan de mogelijkheid 
te onderzoeken om de integratie van 
rampenpreventie in de nationale 
operationele programmering van de EU-
financiering te verbeteren; roept de 
Commissie op steun te verlenen voor het 
verzoek van de lidstaten om in dit verband 
bepaalde aspecten van de operationele 
programma's te herformuleren;

11. spoort de lidstaten aan de reeds 
bestaande mogelijkheid die het 
cohesiebeleid op het gebied van 
rampenpreventie biedt, beter te benutten;

Or. de

Amendement 58
Giommaria Uggias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. spoort de lidstaten aan de mogelijkheid 
te onderzoeken om de integratie van 
rampenpreventie in de nationale 
operationele programmering van de EU-
financiering te verbeteren; roept de 
Commissie op steun te verlenen voor het 
verzoek van de lidstaten om in dit verband 
bepaalde aspecten van de operationele 
programma's te herformuleren;

11. spoort de lidstaten aan, teneinde de 
betrokkenheid van alle publieke 
belanghebbenden inzake de bescherming 
van het milieu zo efficiënt mogelijk te 
maken, in elke algemene of specifieke, 
nationale, regionale en lokale operationele 
programmering verplicht een specifieke 
post of uitgavenposten op te nemen 
genaamd "bijdragen voor de preventie 
van natuurrampen"; roept de Commissie 
op steun te verlenen voor het verzoek van 
de lidstaten om in dit verband bepaalde 
aspecten van de operationele programma's 
te herformuleren;
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Or. it

Amendement 59
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. spoort de lidstaten aan de mogelijkheid 
te onderzoeken om de integratie van 
rampenpreventie in de nationale 
operationele programmering van de EU-
financiering te verbeteren; roept de 
Commissie op steun te verlenen voor het 
verzoek van de lidstaten om in dit verband 
bepaalde aspecten van de operationele 
programma's te herformuleren;

11. spoort de lidstaten aan de mogelijkheid 
te onderzoeken om de integratie van 
rampenpreventie in de nationale 
operationele programmering van de EU-
financiering te verbeteren; roept de Raad 
en de Commissie op steun te verlenen voor 
het verzoek van de lidstaten om in dit 
verband bepaalde aspecten van de 
operationele programma's te 
herformuleren;

Or. en

Amendement 60
João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. erkent dat een aantal sectorale 
beleidslijnen, door het bevorderen van de 
plattelandsvlucht en van een overdreven 
bevolkingsconcentratie in de stedelijke 
gebieden, tot gevolg heeft gehad dat 
bepaalde regio's meer blootgesteld zijn 
aan het risico van natuurrampen;

Or. pt
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Amendement 61
João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. onderstreept dat het noodzakelijk is 
om preventie transversaal te benaderen, 
dat preventie moet worden opgenomen in 
de relevante sectorale beleidslijnen tot 
bevordering van een evenwichtig gebruik 
van het grondgebied en van een 
economische en sociale ontwikkeling die 
gericht is op cohesie en in evenwicht is 
met de natuur;

Or. pt

Amendement 62
João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. verdedigt het idee dat een 
efficiënte preventie van natuurrampen 
een evenwichtig landbouwbeleid vergt, 
zowel vanuit sociaal als milieuoogpunt, 
dat rekening houdt met het feit dat het 
noodzakelijk is om een duurzame 
landbouwproductie en 
plattelandsontwikkeling in de 
verschillende landen en regio's te 
ondersteunen en te dynamiseren; pleit 
voor een daadwerkelijke versterking van 
de stimulansen voor de platteland- en 
milieufuncties van de landbouw, voor 
maatregelen die de plattelandsvlucht 
tegengaan als essentiële factor voor het 
behoud van de ecosystemen, teneinde de 
huidige trends van woestijnvorming en 
verarming in die gebieden te bestrijden en 
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de druk op de stedelijke gebieden te 
verlichten;

Or. pt

Amendement 63
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. pleit voor een herziening van de 
verordening betreffende het 
Solidariteitsfonds, waarbij de criteria om 
voor steun in aanmerking te komen worden 
aangepast aan de kenmerken van elke regio 
en ramp, met bijzondere aandacht voor de 
productieve sectoren, de meest kwetsbare 
gebieden en de getroffen bevolking, en een 
snellere en meer flexibele 
beschikbaarstelling van middelen uit het 
Fonds wordt gewaarborgd;

12. pleit voor een herziening van de 
verordening betreffende het 
Solidariteitsfonds, waarbij de criteria om 
voor steun in aanmerking te komen worden 
aangepast aan de kenmerken van elke regio 
en ramp, met bijzondere aandacht voor de 
productieve sectoren, de meest kwetsbare 
gebieden en de getroffen bevolking, en een 
snellere en meer flexibele 
beschikbaarstelling van middelen uit het 
Fonds wordt gewaarborgd, daarbij naar 
behoren rekening houdende met nieuwe 
uitdagingen in verband met 
klimaatverandering;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat de kenmerken en 
natuurlijke beperkingen van weinig 
bevolkte gebieden en ultraperifere regio's 
erkend moeten worden en naar behoren in 
aanmerking moeten worden genomen;

13. onderstreept dat de kenmerken en 
natuurlijke beperkingen van weinig 
bevolkte gebieden en ultraperifere regio's 
erkend moeten worden en naar behoren in 
aanmerking moeten worden genomen;
vestigt de aandacht op de bijkomende 
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moeilijkheden van deze regio's om de 
rampen het hoofd te bieden; verzoekt om 
in het bijzonder aandacht te hebben voor 
deze regio's in de verschillende 
beschikbare financiële instrumenten, en 
verzoekt meer bepaald om de 
voorwaarden te versoepelen om de 
middelen uit het Solidariteitsfonds in deze 
regio's te kunnen aanwenden;

Or. es

Amendement 65
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat de kenmerken en 
natuurlijke beperkingen van weinig 
bevolkte gebieden en ultraperifere regio's 
erkend moeten worden en naar behoren in 
aanmerking moeten worden genomen;

13. onderstreept dat de kenmerken en 
natuurlijke beperkingen van afgelegen 
gebieden, bergen, weinig bevolkte 
gebieden en gebieden die leeglopen, 
evenals die van perifere en ultraperifere
regio's erkend moeten worden en naar 
behoren in aanmerking moeten worden 
genomen;

Or. es

Amendement 66
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat de kenmerken en 
natuurlijke beperkingen van weinig 
bevolkte gebieden en ultraperifere regio's 
erkend moeten worden en naar behoren in 
aanmerking moeten worden genomen;

13. onderstreept dat de kenmerken en 
natuurlijke beperkingen van weinig 
bevolkte gebieden, regio's met natuurlijke 
handicaps en ultraperifere regio's erkend 
moeten worden en naar behoren in 
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aanmerking moeten worden genomen;

Or. de

Amendement 67
Giommaria Uggias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat de kenmerken en 
natuurlijke beperkingen van weinig 
bevolkte gebieden en ultraperifere regio's 
erkend moeten worden en naar behoren in 
aanmerking moeten worden genomen;

13. onderstreept dat de kenmerken en 
natuurlijke beperkingen van weinig 
bevolkte gebieden, ultraperifere regio's, 
eilanden en afgelegen gebieden erkend 
moeten worden en naar behoren in 
aanmerking moeten worden genomen;

Or. it

Amendement 68
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. beveelt aan om bij de herziening van 
de MEB-richtlijn een meer volledige lijst 
van vraagstukken betreffende 
rampenpreventie op te nemen, met name 
voor wat betreft de beoordeling, 
kennisgeving en bekendmaking van 
risico's;

Schrappen

Or. de
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Amendement 69
João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. betreurt dat de Commissie, 
overeenkomstig haar mededeling van 23 
februari 2009 over "een communautaire 
aanpak van de preventie van 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen" (COM(2009)0082), 
nog geen studie heeft gedaan naar de 
manieren waarop de lidstaten gevaren en 
risico's in kaart brengen; spoort de 
Commissie aan om tijdens de eerste helft 
van 2010 deze belofte concreet en efficiënt 
in te vullen;

Or. pt

Amendement 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept het belang van het 
opstellen van normen voor analyse en 
uitdrukking van de sociaaleconomische
gevolgen van rampen op de 
gemeenschappen;

Or. ro

Amendement 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de lidstaten als beheerders 
van de gebieden om criteria en 
regelgeving in te voeren om rampen te 
voorkomen in gebieden die zijn 
blootgesteld aan het risico van 
overstromingen, aardverschuivingen en 
andere geologische risico's, met 
inachtneming van de problemen die 
ontstaan als gevolg van ongebreidelde 
houtkap, alsmede om bouwactiviteiten in 
die gebieden te voorkomen;

Or. en

Amendement 72
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. beveelt aan om institutionele 
programma's voor publieksvoorlichting 
en -scholing te ontwikkelen met 
betrekking tot rampen en de gevolgen 
daarvan, risicomanagementspraktijken en 
preventieve maatregelen, zodat de 
bewustwording van de risico's en van 
interventiewijzen in situaties van natuur-, 
technische en milieurampen zal groeien;

Or. ro


