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Poprawka 1
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Odniesienie 2

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rezolucje z dnia 16 
września 2009 r. w sprawie pożarów lasów
w lecie 2009 r., z dnia 4 września 2007 r.
w sprawie klęsk żywiołowych, z dnia 7 
września 2006 r. sprawie pożarów lasów
oraz powodzi, z dnia 5 września 2002 r.
w sprawie powodzi w Europie, z 14 
kwietnia 2005 r. w sprawie suszy
w Portugalii, z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie suszy w Hiszpanii, z dnia 8 
września 2005 r. w sprawie katastrof 
naturalnych (pożarów i powodzi)
w Europie, rezolucje z dnia 18 maja 
2006 r. w sprawie klęsk żywiołowych 
(pożarów, susz i powodzi) – aspektów 
związanych z rolnictwem, aspektów 
związanych z rozwojem regionalnym
i aspektów związanych z ochroną 
środowiska naturalnego oraz rezolucje 
legislacyjne z dnia 18 maja 2006 r.
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiającego Fundusz 
Solidarności Unii Europejskiej;

- uwzględniając rezolucje z dnia 16 
września 2009 r. w sprawie pożarów lasów
w lecie 2009 r., z dnia 4 września 2007 r.
w sprawie klęsk żywiołowych, z dnia 7 
września 2006 r. sprawie pożarów lasów 
oraz powodzi, z dnia 5 września 2002 r.
w sprawie powodzi w Europie, z 14 
kwietnia 2005 r. w sprawie suszy
w Portugalii, z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie suszy w Hiszpanii, z dnia 8 
września 2005 r. w sprawie katastrof 
naturalnych (pożarów i powodzi)
w Europie, rezolucje z dnia 18 maja 
2006 r. w sprawie klęsk żywiołowych 
(pożarów, susz i powodzi) – aspektów 
związanych z rolnictwem, aspektów 
związanych z rozwojem regionalnym
i aspektów związanych z ochroną 
środowiska naturalnego, z dnia 8 marca 
2010 r. w sprawie poważnej klęski 
żywiołowej w autonomicznym regionie 
Madery i skutków huraganu „Xynthia”
w Europie oraz rezolucję legislacyjną
z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 2
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że klęski żywiołowe 
zagrażają ekosystemom, różnorodności 
biologicznej i spójności społecznej oraz 
negatywnie wpływają na trwały rozwój; 

Or. pt

Poprawka 3
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że zmiany klimatu 
są coraz częściej przyczyną klęsk 
żywiołowych (powodzi, poważnych susz
i pożarów), które prowadzą do utraty życia 
oraz poważnych szkód środowiskowych, 
gospodarczych i społecznych;

Or. pt

Poprawka 4
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że katastrofy mają 
zasadniczo bardzo wiele przyczyn, które 
często powstają na skutek niewłaściwych 
działań człowieka wobec środowiska 
naturalnego i nie zawsze dają się powiązać
z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi;

C. mając na uwadze, że katastrofy mają 
zasadniczo bardzo wiele przyczyn, które 
często powstają na skutek niewłaściwych 
działań człowieka wobec środowiska 
naturalnego i nie zawsze dają się powiązać
z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, 
jak również powstają na skutek awarii 
technicznych i przemysłowych, które 
mogą wiązać się z uwolnieniem 
niebezpiecznych środków chemicznych, 
biologicznych, radiologicznych lub 
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nuklearnych (CBRN), wywierając 
jednocześnie znaczny wpływ na zdrowie, 
uprawy, infrastrukturę lub inwentarz;

Or. en

Poprawka 5
Michail Tremopoulos

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że szkodom 
wynikającym z klęsk żywiołowych oraz
z katastrof spowodowanych przez 
człowieka można w znacznej mierze 
zapobiegać; mając na uwadze, że strategie 
polityczne UE muszą zapewnić władzom 
krajowym, regionalnym i lokalnym stałe 
bodźce do rozwoju, finansowania
i wdrażania skuteczniejszych działań
w zakresie zapobiegania i ochrony;

Or. en

Poprawka 6
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że w konsekwentnym 
i kompletnym podejściu do zapobiegania 
katastrofom należy uwzględnić różne 
szczeble współpracy między władzami 
lokalnymi, regionalnymi i krajowymi;

D. mając na uwadze, że w konsekwentnym 
i kompletnym podejściu do zapobiegania 
katastrofom należy uwzględnić różne 
szczeble współpracy między władzami 
lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, a 
także uwzględnić inne podmioty związane 
i obeznane z określonym terenem;
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Or. es

Poprawka 7
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że w konsekwentnym
i kompletnym podejściu do zapobiegania 
katastrofom należy uwzględnić różne 
szczeble współpracy między władzami 
lokalnymi, regionalnymi i krajowymi;

D. mając na uwadze, że
w konsekwentnym, dynamicznym, 
inteligentnym i skutecznym podejściu do 
zapobiegania katastrofom należy 
uwzględnić różne szczeble współpracy 
między władzami lokalnymi, regionalnymi
i krajowymi;

Or. en

Poprawka 8
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że ze względu na 
brak strategicznego podejścia na szczeblu 
UE w Unii Europejskiej brak również 
obowiązujących środków zapobiegania 
katastrofom; 

Or. pt

Poprawka 9
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że długotrwała 
susza i pożary dodatkowo przyspieszają 
proces pustynnienia, zwłaszcza na 
południu Europy, co ma przede wszystkim 
wpływ na śródziemnomorskie kompleksy 
leśne i tereny zalesione jednym gatunkiem 
drzew naturalnie niewystępujących w tym 
regionie i w wysokim stopniu zagrożonych 
pożarem oraz zagraża życiu mieszkańców 
i wpływa na jakość życia w dotkniętych 
regionach; 

Or. es

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

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że zrównoważone 
planowanie przestrzenne oraz rozwój 
gospodarczy i społeczny odbywający się 
w harmonii z naturą to, obok zwiększenia 
spójności wewnątrz UE, podstawowe 
elementy zapobiegania katastrofom;

E. mając na uwadze, że zrównoważone 
planowanie przestrzenne oraz rozwój 
gospodarczy i społeczny odbywający się 
w harmonii z naturą to, obok zwiększenia 
spójności wewnątrz UE, walki 
z wyludnianiem się wsi i utrzymania 
zrównoważonej pod względem 
gospodarczym i środowiskowym 
działalności rolniczej, niektóre
z podstawowych elementów zapobiegania 
katastrofom;

Or. es
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Poprawka 11
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że zrównoważone 
planowanie przestrzenne oraz rozwój 
gospodarczy i społeczny odbywający się
w harmonii z naturą to, obok zwiększenia 
spójności wewnątrz UE, podstawowe 
elementy zapobiegania katastrofom;

E. mając na uwadze, że zrównoważone
użytkowanie gruntów oraz rozwój 
gospodarczy i społeczny odbywający się 
zgodnie z przepisami prawa będącymi
w harmonii z naturą to, obok 
poszanowania energii, zasobów 
naturalnych i środowiska naturalnego 
oraz zwiększenia spójności wewnątrz UE, 
podstawowe warunki konieczne w celu 
zapobiegania katastrofom;

Or. en

Poprawka 12
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że lasy odgrywają 
kluczową rolę w ochronie środowiska 
poprzez tworzenie równowagi zarówno
w obiegu węgla jak i wody;

Or. pt

Poprawka 13
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Podkreśla, że głównym celem 
zapobiegania katastrofom jest ochrona 

1. podkreśla, że głównym celem 
zapobiegania katastrofom jest ochrona 
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życia ludzkiego, bezpieczeństwa
i integralności fizycznej osób, środowiska 
naturalnego, infrastruktury gospodarczej
i społecznej, w tym budynków 
mieszkalnych, i dziedzictwa kulturalnego;

życia ludzkiego, bezpieczeństwa
i integralności fizycznej osób, 
podstawowych praw człowieka, 
środowiska naturalnego, infrastruktury 
gospodarczej i społecznej, w tym 
budynków mieszkalnych, i dziedzictwa 
kulturalnego;

Or. en

Poprawka 14
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zapewnienia, że 
kwestie odnoszące się do zapobiegania 
katastrofom będą uwzględniane
w strategiach politycznych i programach 
UE w sposób bardziej spójny; 

Or. pt

Poprawka 15
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Uważa, że ze względu na rozmiar i/lub
transgraniczny charakter katastrof 
zacieśnienie współpracy na szczeblu 
regionalnym i unijnym jest właściwe
i niezbędne, a współpraca ta powinna się 
opierać na uzupełniających się działaniach
i zasadzie solidarności między państwami 
członkowskimi;

2. uważa, że ze względu na rozmiar lub
transgraniczny charakter katastrof 
zacieśnienie współpracy na szczeblu 
regionalnym i unijnym jest właściwe
i niezbędne, a współpraca ta powinna się 
opierać na uzupełniających się działaniach, 
rozpowszechnianiu wzorcowych praktyk
i zasadzie solidarności między państwami 
członkowskimi;
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Or. en

Poprawka 16
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że zasadę niedyskryminacji 
należy uwzględnić w działaniach 
pomocowych; wzywa Komisję do przyjęcia 
strategii uwzględniających aspekt płci, 
mających na celu spełnienie potrzeb
w zakresie bezpieczeństwa człowieka oraz 
zwalczanie skutków kryzysu 
środowiskowego i humanitarnego 
powstałego w związku z klęskami 
żywiołowymi oraz katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka; 
podkreśla, że skuteczność działań
w zakresie ochrony ludności zależy od 
konkretnych metod postępowania, jak na 
przykład zapobiegania, aktywnego 
uczestnictwa, zaangażowania wszystkich 
stron, gotowości, reakcji i naprawy lub 
odbudowy;

Or. en

Poprawka 17
Michail Tremopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że na szczeblu UE należy 
opracować wspólną metodykę oraz 
minimalne wymogi dotyczące 
opracowywania map zagrożenia i ryzyka; 

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. opowiada się za globalną strategią dla 
całej Unii polegającą na wprowadzeniu
jednolitego protokołu postępowania
w obliczu każdego rodzaju katastrofy, co 
zapewni pełną solidarność między 
państwami w obliczu katastrofy; nalega 
na to, aby w strategii tej zwrócono 
szczególną uwagę na najbardziej 
odosobnione obszary Europy, obszary
o małym zaludnieniu, regiony górskie
i przygraniczne, jak i te w najgorszej 
sytuacji gospodarczej.

Or. es

Poprawka 19
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Podkreśla znaczenie zmniejszania 
istniejących między regionami i państwami 
członkowskimi różnic w zdolności ochrony 
ludności, środowiska naturalnego
i gospodarki, konkretnie poprzez wsparcie 
na rzecz ulepszenia sposobów 
zapobiegania w biedniejszych regionach
i państwach członkowskich, szczególnie 
narażonych na wystąpienie katastrof;

3. podkreśla znaczenie zmniejszania 
istniejących między regionami i państwami 
członkowskimi różnic w zdolności ochrony 
ludności i jej własności, w tym dziedzictwa 
kulturowego, środowiska naturalnego 
i gospodarki, konkretnie poprzez wsparcie 
na rzecz ulepszenia sposobów 
zapobiegania w biedniejszych regionach 
i państwach członkowskich, szczególnie 
narażonych na wystąpienie katastrof;

Or. en
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Poprawka 20
Jutta Haug,Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie zmniejszania 
istniejących między regionami i państwami 
członkowskimi różnic w zdolności ochrony 
ludności, środowiska naturalnego
i gospodarki, konkretnie poprzez wsparcie
na rzecz ulepszenia sposobów 
zapobiegania w biedniejszych regionach
i państwach członkowskich, szczególnie 
narażonych na wystąpienie katastrof;

3. podkreśla znaczenie zmniejszania 
istniejących między regionami i państwami 
członkowskimi różnic w zdolności ochrony 
ludności, środowiska naturalnego
i gospodarki oraz wspiera ich wysiłki na 
rzecz ulepszenia sposobów zapobiegania
w regionach i państwach 
członkowskich szczególnie narażonych na 
wystąpienie katastrof;

Or. de

Poprawka 21
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Przyjmuje do wiadomości propozycję 
stworzenia sieci składającej się
z przedstawicieli poszczególnych 
właściwych służb krajowych ze wszystkich 
państw członkowskich; podkreśla, że taka 
sieć powinna działać w ramach współpracy 
między władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi i odpowiadać za 
cykl zarządzania kryzysowego, planowanie 
przestrzenne oraz za tworzenie map ryzyka
i zarządzanie tym ryzykiem; podkreśla rolę 
takiej sieci w wymianie doświadczeń
i informacji na temat środków 
zapobiegania katastrofom; wzywa również 
do zorganizowania przesłuchania 
przedstawicieli organizacji społecznych 
działających w tym sektorze;

4. przyjmuje do wiadomości propozycję 
stworzenia sieci składającej się
z przedstawicieli poszczególnych 
właściwych służb krajowych ze wszystkich 
państw członkowskich; podkreśla, że taka 
sieć powinna działać w ramach współpracy 
między władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi i odpowiadać za 
cykl zarządzania kryzysowego, planowanie 
przestrzenne oraz za tworzenie map ryzyka
i zarządzanie tym ryzykiem; podkreśla rolę 
takiej sieci w wymianie doświadczeń
i informacji na temat środków 
zapobiegania katastrofom umożliwiając 
tym samym państwom członkowskim 
gromadzenie informacji na temat 
potencjału cywilnego i zasobów 
medycznych poszczególnych krajów; 
wzywa również do zorganizowania 
przesłuchania przedstawicieli UNEP,
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organizacji społecznych i pozarządowych 
działających w tym sektorze;

Or. en

Poprawka 22
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przyjmuje do wiadomości propozycję 
stworzenia sieci składającej się
z przedstawicieli poszczególnych 
właściwych służb krajowych ze wszystkich 
państw członkowskich; podkreśla, że taka 
sieć powinna działać w ramach współpracy 
między władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi i odpowiadać za 
cykl zarządzania kryzysowego, planowanie 
przestrzenne oraz za tworzenie map ryzyka
i zarządzanie tym ryzykiem; podkreśla rolę 
takiej sieci w wymianie doświadczeń
i informacji na temat środków 
zapobiegania katastrofom; wzywa również 
do zorganizowania przesłuchania 
przedstawicieli organizacji społecznych 
działających w tym sektorze;

4. przyjmuje do wiadomości propozycję 
stworzenia sieci składającej się
z przedstawicieli poszczególnych 
właściwych służb krajowych ze wszystkich 
państw członkowskich; podkreśla, że taka 
sieć powinna działać w ramach współpracy 
między władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi i odpowiadać za 
cykl zarządzania kryzysowego, planowanie 
przestrzenne oraz za tworzenie map ryzyka
i zarządzanie tym ryzykiem; podkreśla rolę 
takiej sieci w wymianie doświadczeń
i informacji na temat środków 
zapobiegania katastrofom; wzywa również 
do zorganizowania przesłuchania 
przedstawicieli organizacji społecznych 
działających w tym sektorze oraz innych 
podmiotów związanych i obeznanych
z określonym terenem;

Or. es

Poprawka 23
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla potrzebę organizacji 
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kampanii informacyjnych na temat
zapobiegania katastrofom oraz przyjęcia 
wzorcowych praktyk, kampanii 
rozpowszechniających procedury, jakie 
mają zostać zastosowane w obliczu 
katastrof, takich jak pożary czy powodzie; 
wzywa do zwrócenia w programach 
szkoleniowych na rzecz ochrony ludności 
szczególnej uwagi na młodzież, począwszy 
od młodzieży w wieku szkolnym;

Or. pt

Poprawka 24
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Podkreśla konieczność stworzenia 
właściwych ram finansowych zapobiegania 
katastrofom, wzmacniających i łączących 
ze sobą takie strategie, jak polityka na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
polityka regionalna, Fundusz Solidarności
i siódmy program ramowy; w związku
z tym zwraca się o uwzględnienie 
zapobiegania katastrofom w perspektywie 
finansowej na okres po 2013 r.; 

5. podkreśla konieczność stworzenia 
właściwych ram finansowych zapobiegania 
katastrofom, wzmacniających i łączących 
ze sobą takie strategie, jak polityka 
spójności, polityka na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, polityka regionalna, 
Fundusz Solidarności i siódmy program 
ramowy; domaga się określenia metod 
finansowania w celu wsparcia 
zapobiegania katastrofom i działań
w zakresie oceny i zmniejszania ryzyka, 
uwzględniając przy tym 
mikrofinansowanie i mikroubezpieczenie 
grup społecznych o niskich dochodach;
w związku z tym zwraca się
o uwzględnienie zapobiegania katastrofom
w perspektywie finansowej na okres po 
2013 r.; 

Or. ro
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Poprawka 25
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla konieczność stworzenia 
właściwych ram finansowych zapobiegania 
katastrofom, wzmacniających i łączących 
ze sobą takie strategie, jak polityka na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
polityka regionalna, Fundusz 
Solidarności i siódmy program ramowy;
w związku z tym zwraca się
o uwzględnienie zapobiegania 
katastrofom w perspektywie finansowej na 
okres po 2013 r.;

5. podkreśla konieczność stworzenia 
właściwych ram finansowych zapobiegania 
katastrofom, jak również podkreśla, że 
zapobieganie katastrofom należy przede 
wszystkim do obowiązków państw 
członkowskich oraz że w tym obszarze 
nadal należy mieć na uwadze zasadę 
pomocniczości;

Or. de

Poprawka 26
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Podkreśla konieczność stworzenia 
właściwych ram finansowych zapobiegania 
katastrofom, wzmacniających i łączących 
ze sobą takie strategie, jak polityka na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
polityka regionalna, Fundusz Solidarności
i siódmy program ramowy; w związku
z tym zwraca się o uwzględnienie 
zapobiegania katastrofom w perspektywie 
finansowej na okres po 2013 r.;

5. podkreśla konieczność stworzenia 
właściwych ram finansowych 
dysponujących odpowiednimi środkami 
finansowymi na rzecz zapobiegania 
katastrofom i zwalczania ich, 
wzmacniających i łączących ze sobą takie 
strategie, jak polityka na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich i miejskich, polityka 
regionalna, Fundusz Solidarności i siódmy 
program ramowy; w związku z tym zwraca 
się o uwzględnienie zapobiegania 
katastrofom w perspektywie finansowej
w latach 2014–2020;

Or. en
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Poprawka 27
Richard Seeber

Projekt rezolucji
Artykuł 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla konieczność stworzenia 
właściwych ram finansowych 
zapobiegania katastrofom, wzmacniających
i łączących ze sobą takie strategie, jak 
polityka na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, polityka regionalna, Fundusz 
Solidarności i siódmy program ramowy;
w związku z tym zwraca się
o uwzględnienie zapobiegania 
katastrofom w perspektywie finansowej na 
okres po 2013 r.;

5. podkreśla konieczność stworzenia 
właściwych ram zapobiegania katastrofom, 
wzmacniających i łączących ze sobą takie 
strategie, jak polityka spójności, polityka 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
polityka regionalna, Fundusz Solidarności
i siódmy program ramowy;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. w związku z tym zwraca się do Komisji 
Europejskiej o wykonalności utworzenia 
funduszu adaptacji do zmian klimatu,
w kontekście następnej perspektywy 
finansowej, w wsparcia środków 
zapobiegawczych związanych z klęskami 
żywiołowymi w różnych sektorach 
gospodarki.

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję do przedstawienia 
bardziej systematycznego podziału 
istniejących zasobów krajowych poprzez 
utworzenie europejskich sił ochrony 
ludności w celu zwiększenia skuteczności 
unijnych mechanizmów zapobiegania.

Or. fr

Poprawka 30
Richard Seeber

Projekt rezolucji
Artykuł 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że między innymi następujące 
środki zapobiegania powinny zostać objęte 
zakresem szczególnego wsparcia UE dla 
państw członkowskich:

6. zaleca, żeby Wspólnota zapewniła
państwom członkowskim wsparcie
i doradztwo w zakresie zapobiegania 
katastrofom w ich zakresie uprawnień;

a) opracowanie i przegląd rozporządzeń 
dotyczących bezpieczeństwa 
konstrukcyjnego i użytkowania gruntów;
b) zmiana sytuacji sprzyjających 
powstaniu zagrożenia: przywrócenie 
naturalnych właściwości ciekom wodnym, 
odbudowa i ochrona dorzeczy, terenów 
podmokłych i ich ekosystemów, 
zwiększenie przepustowości przejść 
wodnych i mostów, ponowne zalesienie
i oczyszczenie lasów, ochrona wybrzeży;
c) ochrona/ reorganizacja we współpracy
z ludnością obszarów zamieszkanych, 
zwłaszcza obszarów miejskich, szczególnie 
narażonych na pewne rodzaje katastrof;
d) konserwacja i kontrola bezpieczeństwa 
infrastruktury, a zwłaszcza zapór, 
ropociągów oraz mostów drogowych
i kolejowych;

Or. de
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Poprawka 31
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że między innymi następujące 
środki zapobiegania powinny zostać objęte 
zakresem szczególnego wsparcia UE dla 
państw członkowskich:

6. uważa, że państwa członkowskie 
powinny wdrożyć działania 
ukierunkowane bardziej na zapobieganie 
niż usuwanie szkód i jednocześnie uważa 
też, że między innymi następujące środki 
zapobiegania powinny zostać objęte 
zakresem szczególnego wsparcia UE dla 
państw członkowskich oraz że państwa 
członkowskie powinny lepiej 
wykorzystywać możliwości dostępne
w ramach funduszy strukturalnych 

Or. de

Poprawka 32
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d) konserwacja i kontrola bezpieczeństwa 
infrastruktury, a zwłaszcza zapór, 
ropociągów oraz mostów drogowych
i kolejowych;

d) konserwacja i kontrola bezpieczeństwa
infrastruktury, a zwłaszcza zapór, 
ropociągów oraz mostów drogowych
i kolejowych, jak również punktów 
zaopatrzenia w energię i wodę, urządzeń 
sanitarnych, komunikacyjnych
i telekomunikacyjnych;

Or. en

Poprawka 33
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – litera d a) (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

da) integracja i wdrażanie środków 
zapobiegania pożarom i powodziom
w ramach unijnej polityki na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich, ze 
specjalnym wsparciem działań mających 
na celu np. zwiększanie rentowności 
gospodarki leśnej; 

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – litera d a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

da) zwiększenie działalności rolnej na 
obszarach wyludnionych oraz narażonych 
na ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych 
oraz wsparcie ponownego podjęcia
działalności przez człowieka poprzez
stworzenie infrastruktury umożliwiającej 
mieszkańcom tych obszarów pozostanie
w miejscu zamieszkania.

Or. en

Poprawka 35
Michail Tremopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. potwierdza potrzebę kontrolowania 
prawidłowego wykorzystania środków 
pochodzących z funduszy UE oraz 
ewentualnego zwrotu wszelkich 
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niewłaściwie wykorzystanych środków;

Or. en

Poprawka 36
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. Podkreśla znaczenie publicznych badań
i rozwoju w zapobieganiu katastrofom
i zarządzaniu kryzysowym, a także wzywa 
do zwiększenia koordynacji i zacieśnienia 
współpracy między instytucjami 
badawczo-rozwojowymi państw 
członkowskich, zwłaszcza podmiotami, 
które mają do czynienia z zagrożeniami 
tego typu; podkreśla korzyści ze 
wzmocnienia systemów wczesnego 
ostrzegania w państwach członkowskich 
oraz utworzenia nowych połączeń
i ulepszenia połączeń już istniejących 
między poszczególnymi systemami 
wczesnego ostrzegania; zaleca Komisji 
uwzględnienie tych potrzeb i odnośnego 
finansowania;

7. podkreśla znaczenie publicznych badań
i rozwoju w zapobieganiu katastrofom
i zarządzaniu kryzysowym, a także wzywa 
do zwiększenia koordynacji i zacieśnienia 
współpracy między instytucjami 
badawczo-rozwojowymi państw 
członkowskich, zwłaszcza podmiotami, 
które mają do czynienia z zagrożeniami 
tego typu; podkreśla korzyści ze 
wzmocnienia systemów wczesnego 
ostrzegania i sił szybkiego reagowania
w państwach członkowskich połączonych
z odpowiednimi programami 
szkoleniowymi i projektami 
zorientowanymi na podnoszenie 
świadomości publicznej oraz utworzenia 
nowych połączeń i ulepszenia połączeń już 
istniejących między poszczególnymi 
systemami wczesnego ostrzegania; zaleca 
Komisji uwzględnienie tych potrzeb
i odnośnego finansowania;

Or. en

Poprawka 37
Richard Seeber

Projekt rezolucji
Artykuł 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla znaczenie publicznych badań
i rozwoju w zapobieganiu katastrofom
i zarządzaniu kryzysowym, a także wzywa 
do zwiększenia koordynacji i zacieśnienia 
współpracy między instytucjami 
badawczo-rozwojowymi państw 
członkowskich, zwłaszcza podmiotami, 
które mają do czynienia z zagrożeniami 
tego typu; podkreśla korzyści ze 
wzmocnienia systemów wczesnego 
ostrzegania w państwach członkowskich 
oraz utworzenia nowych połączeń
i ulepszenia połączeń już istniejących 
między poszczególnymi systemami 
wczesnego ostrzegania; zaleca Komisji 
uwzględnienie tych potrzeb i odnośnego 
finansowania;

7. podkreśla znaczenie publicznych badań
i rozwoju w zapobieganiu katastrofom
i zarządzaniu kryzysowym, a także wzywa 
do zwiększenia koordynacji i zacieśnienia 
współpracy między instytucjami 
badawczo-rozwojowymi państw 
członkowskich, zwłaszcza podmiotami, 
które mają do czynienia z zagrożeniami 
tego typu; podkreśla korzyści ze 
wzmocnienia systemów wczesnego 
ostrzegania w państwach członkowskich 
oraz utworzenia nowych połączeń
i ulepszenia połączeń już istniejących 
między poszczególnymi systemami 
wczesnego ostrzegania; zaleca Komisji 
uwzględnienie tych potrzeb;

Or. de

Poprawka 38
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uznaje, że zasadnicze znaczenie ma 
współpraca w zakresie rozpowszechniania 
informacji i doświadczeń oraz zastosowań 
technicznych i naukowych, jak również 
koordynacja strategii na rzecz rozwoju 
zdolności interwencyjnej.

Or. ro

Poprawka 39
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla potrzebę opracowania 
systemów opieki zdrowotnej państw 
członkowskich z perspektywy struktury 
zasobów ludzkich, dobrych praktyk
i świadomości ryzyka, tak były one 
w stanie zareagować na wypadek klęski.

Or. ro

Poprawka 40
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Uwypukla znaczenie badań nad 
miejskimi i wiejskimi działaniami 
adaptacyjnymi, zważywszy na zwiększenie 
częstotliwości występowania 
ekstremalnych zjawisk pogodowych;

8. uwypukla znaczenie badań nad 
miejskimi i wiejskimi działaniami 
adaptacyjnymi, zważywszy na zwiększenie 
częstotliwości i natężenia występowania 
ekstremalnych zjawisk pogodowych na 
różnych obszarach geograficznych; 

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla rolę, jaką odgrywają rolnicy
jako strażnicy krajobrazu w Unii 
Europejskiej; w związku z tym uważa za 
konieczne wspieranie utrzymania 
działalności rolniczej opłacalnej 
ekonomicznie i środowiskowo w celu 
zatrzymania zjawiska porzucania 
produkcji i wyludniania się wsi, które 
dodatkowo zwiększa ryzyko pożarów lasów
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i pustynnienia;

Or. es

Poprawka 42
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa Komisję do wsparcia państw 
członkowskich w rozpowszechnianiu
istotnych aktualnych informacji oraz 
szkolenia ludności w zakresie
stwierdzonego ryzyka i środków 
zapobiegawczych poprzez kanały, które są 
łatwo dostępne dla wszystkich obywateli, 
łącznie z opracowaniem podręcznika 
zawierającego wskazówki dotyczące 
postępowania w przypadku wystąpienia 
różnego rodzaju katastrof; 

Or. pt

Poprawka 43
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Ponownie przypomina o znaczeniu 
utworzenia europejskiego obserwatorium
ds. susz, które pełniłoby funkcję ośrodka 
rozwoju wiedzy o skutkach susz, 
łagodzenia tych skutków i ich kontroli;

9. ponownie przypomina o znaczeniu 
utworzenia europejskiego obserwatorium
ds. klęsk żywiołowych wraz ze specjalnymi 
jednostkami zajmującymi się suszami
i powodziami, które pełniłoby funkcję 
ośrodka rozwoju wiedzy o ewentualnych 
zagrożeniach wynikających z klęsk 
żywiołowych i katastrof spowodowanych 
przez człowieka oraz łagodzenia ich 
skutków; podkreśla, że ważne jest 
dysponowanie kompleksowymi zbiorami 
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danych, rejestrami statystycznymi oraz 
informacjami na temat rodzajów ryzyka
i kosztów związanych z katastrofami, jak 
również ich wymiana na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 44
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Ponownie przypomina o znaczeniu 
utworzenia europejskiego obserwatorium
ds. susz, które pełniłoby funkcję ośrodka 
rozwoju wiedzy o skutkach susz, 
łagodzenia tych skutków i ich kontroli;

9. ponownie wzywa Komisję do 
promowania w ramach Europejskiej 
Agencji Środowiska uruchomienia
europejskiego obserwatorium ds. susz, 
które pełniłoby funkcję ośrodka rozwoju 
wiedzy o skutkach susz, łagodzenia tych 
skutków i ich kontroli w celu
usprawnienia podejmowania rozsądnych
i strategicznych decyzji;

Or. en

Poprawka 45
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponownie przypomina o znaczeniu 
utworzenia europejskiego obserwatorium
ds. susz, które pełniłoby funkcję ośrodka 
rozwoju wiedzy o skutkach susz, 
łagodzenia tych skutków i ich kontroli;

9. mając na uwadze wzajemne połączenia
między takimi zjawiskami jak susze, 
pożary lasów i pustynnienie, zwraca się do 
Komisji o przedstawienie wniosku 
dotyczącego dyrektywy, podobnego do 
dyrektywy w sprawie powodzi, który 
mógłby przyczynić się do przyjęcia 
wspólnotowej polityki w sprawie 
niedoboru wody, susz i dostosowania się 
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do zmian klimatu; dlatego ponownie 
przypomina również o znaczeniu 
utworzenia europejskiego obserwatorium
ds. susz, które pełniłoby funkcję ośrodka 
rozwoju wiedzy o skutkach susz, 
łagodzenia tych skutków i ich kontroli;

Or. es

Poprawka 46
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Ponownie przypomina o znaczeniu 
utworzenia europejskiego obserwatorium
ds. susz, które pełniłoby funkcję ośrodka 
rozwoju wiedzy o skutkach susz, 
łagodzenia tych skutków i ich kontroli;

9. Ponownie przypomina o znaczeniu 
utworzenia europejskiego obserwatorium
ds. susz i pustynnienia, które pełniłoby 
funkcję ośrodka rozwoju wiedzy
o skutkach susz i pustynnienia, łagodzenia 
tych skutków i ich kontroli;

Or. pt

Poprawka 47
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zachęca Komisję do określenia 
poważnych, opartych na solidarności 
celów w zakresie wspólnych ram 
legislacyjnych odnoszących się do 
reagowania na klęski żywiołowe oraz 
zapobiegania im, a zwłaszcza do przyjęcia 
europejskiej polityki w zakresie 
zapobiegania ryzyku wystąpienia suszy
i zarządzania nim;

Or. pt
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Poprawka 48
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. popiera globalną strategię dla całej 
Unii dotyczącą wdrożenia jednolitego 
protokołu postępowania w obliczu 
każdego rodzaju katastrofy, co zapewni 
całkowitą solidarność między państwami, 
które muszą stawić czoła katastrofom; 
nalega na to, aby w rzeczonej strategii 
największa uwaga została zwrócona na 
europejskie obszary najbardziej 
odosobnione, o najmniejszym 
zaludnieniu, regiony górskie i graniczne
oraz regiony znajdujące się w 
najtrudniejszej sytuacji gospodarczej;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. zwraca uwagę na to, że powtarzające 
się susze przyczyniły się w ostatnich latach 
do zwiększenia częstotliwości pożarów 
lasów w Europie, a tym samym do 
dalszego pustynnienia wielu regionów;

Or. es
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Poprawka 50
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9d. popiera opracowanie prawdziwej 
polityki leśnej, której celem byłaby 
poprawa zarządzania terenami leśnymi
i ich ochrony oraz w której uwzględniono 
by ich znaczenie w walce ze zmianami 
klimatu coraz bardziej wpływającymi na 
występowanie klęsk żywiołowych; ta 
polityka powinna dotyczyć nie tylko 
ochrony lasów, lecz także zrównoważonej 
eksploatacji zasobów drewna.

Or. es

Poprawka 51
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Wzywa Komisję do wprowadzenia –
we współpracy z państwami 
członkowskimi – specjalnej inicjatywy
w zakresie ochrony lasów i zapobiegania 
pożarom; uważa, że należy wspierać 
projekty dotyczące zalesiania/ponownego 
zalesiania z naciskiem na gatunki rodzime
i lasy mieszane, a wszystko to na rzecz 
różnorodności biologicznej i zwiększenia 
odporności na pożary i burze oraz 
odporności na działanie pasożytów; 

10. Wzywa Komisję do wprowadzenia –
we współpracy z państwami 
członkowskimi – specjalnej inicjatywy
w zakresie ochrony lasów i zapobiegania 
pożarom, która przede wszystkim obejmuje 
zrównoważoną zbiórkę i wykorzystanie 
pozostałości biomasy leśnej, zakaz zmiany 
przeznaczenia gruntów spalonych oraz 
surowsze kary za działania szkodzące 
środowisku, a zwłaszcza te, które 
prowadzą do pożarów lasów; uważa, że 
należy wspierać projekty dotyczące 
zalesiania/ponownego zalesiania
z naciskiem na gatunki rodzime i lasy 
mieszane, a wszystko to na rzecz 
różnorodności biologicznej i zwiększenia 
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odporności na pożary i burze oraz 
odporności na działanie pasożytów; 

Or. pt

Poprawka 52
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do wprowadzenia – we 
współpracy z państwami członkowskimi –
specjalnej inicjatywy w zakresie ochrony 
lasów i zapobiegania pożarom; uważa, że 
należy wspierać projekty dotyczące 
zalesiania/ponownego zalesiania
z naciskiem na gatunki rodzime i lasy 
mieszane, a wszystko to na rzecz 
różnorodności biologicznej i zwiększenia 
odporności na pożary i burze oraz 
odporności na działanie pasożytów;

10. fakt, że lasom europejskim, 
pochłaniaczom netto CO2, zagrażają 
pożary, ma wpływ na całą UE i na cele, 
która ta wyznaczyła w walce ze zmianami 
klimatu; dlatego też wzywa Komisję do 
przedstawienia wspólnotowego wniosku 
legislacyjnego dotyczącego ochrony lasów
i zapobiegania pożarom; uważa, że należy 
wspierać projekty dotyczące 
zalesiania/ponownego zalesiania
z naciskiem na gatunki rodzime i lasy 
mieszane, a wszystko to na rzecz 
różnorodności biologicznej i zwiększenia 
odporności na pożary i burze oraz 
odporności na działanie pasożytów;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do wprowadzenia – we 
współpracy z państwami członkowskimi –
specjalnej inicjatywy w zakresie ochrony 
lasów i zapobiegania pożarom; uważa, że 
należy wspierać projekty dotyczące 
zalesiania/ponownego zalesiania
z naciskiem na gatunki rodzime i lasy 

10. wzywa Komisję do wprowadzenia – we 
współpracy z państwami członkowskimi,
w kontekście prawdziwej europejskiej 
polityki leśnej – specjalnej inicjatywy
w zakresie ochrony lasów i zapobiegania 
pożarom; uważa, że należy wspierać 
projekty dotyczące zalesiania/ponownego 
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mieszane, a wszystko to na rzecz 
różnorodności biologicznej i zwiększenia 
odporności na pożary i burze oraz 
odporności na działanie pasożytów;

zalesiania z naciskiem na gatunki rodzime
i lasy mieszane, a wszystko to na rzecz 
różnorodności biologicznej i zwiększenia 
odporności na pożary i burze oraz 
odporności na działanie pasożytów;

Or. es

Poprawka 54
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. Ponownie wzywa Komisję do 
przedłożenia projektu dyrektywy
w sprawie zapobiegania pożarom
i zarządzania nimi, który uwzględniałby: 
regularne gromadzenie danych, 
opracowanie map ryzyka, sporządzenie 
planów zarządzania ryzykiem pożaru, 
określenie potrzebnych zasobów oraz 
zasobów dostępnych w 27 państwach 
członkowskich, jak również koordynację 
działań na różnych szczeblach;

Or. pt

Poprawka 55
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. biorąc pod uwagę, że wywoływanie 
pożarów oraz zwiększanie częstotliwości 
ich występowania stanowi przestępstwo
wobec środowiska naturalnego, zwraca się 
do Komisji z prośbą o analizę
i przedstawienie Radzie i Parlamentowi 
Europejskiemu zasad stosowania środków 
przymusu, które mogłyby zapobiec 
pożarom spowodowanym zaniedbaniem 
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oraz pożarom wywołanym z premedytacją;

Or. es

Poprawka 56
Michail Tremopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. opowiada się za kontynuacją 
projektu pilotażowego na rzecz zwalczania 
pożarów lasów w kontekście ustanowienia 
w przyszłości stałych europejskich sił 
ochrony ludności; wzywa Komisję do 
przedłożenia w oparciu o sprawozdanie 
Barniera konkretnych propozycji
w zakresie usprawnienia współpracy 
europejskiej w dziedzinie klęsk 
żywiołowych;

Or. en

Poprawka 57
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia możliwości szerszego 
włączenia zapobiegania katastrofom do 
krajowego programowania operacyjnego 
finansowania UE; zwraca się do Komisji
o położenie nacisku na potrzebę 
przekształcenia stworzonych przez 
państwa członkowskie programów 
operacyjnych w tej dziedzinie;

11. wzywa państwa członkowskie do 
lepszego wykorzystywania możliwości 
dostępnych w ramach polityki spójności
w odniesieniu do zapobiegania 
katastrofom;

Or. de
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Poprawka 58
Giommaria Uggias

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. Wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia możliwości szerszego 
włączenia zapobiegania katastrofom do 
krajowego programowania operacyjnego 
finansowania UE; zwraca się do Komisji
o położenie nacisku na potrzebę 
przekształcenia stworzonych przez państwa 
członkowskie programów operacyjnych
w tej dziedzinie;

11. w celu zapewnienia skutecznego 
uczestnictwa w ochronie środowiska 
wszystkich podmiotów publicznych,
wzywa państwa członkowskie do 
obowiązkowego określenia w ramach 
ogólnego lub szczególnego, krajowego, 
regionalnego i lokalnego programowania 
operacyjnego konkretnego punktu i działu 
wydatków zatytułowanego „koszty 
zapobiegania zjawiskom i klęskom 
żywiołowym”; zwraca się do Komisji
o położenie nacisku na potrzebę 
przekształcenia stworzonych przez państwa 
członkowskie programów operacyjnych
w tej dziedzinie;

Or. it

Poprawka 59
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. Wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia możliwości szerszego 
włączenia zapobiegania katastrofom do 
krajowego programowania operacyjnego 
finansowania UE; zwraca się do Komisji
o położenie nacisku na potrzebę 
przekształcenia stworzonych przez państwa 
członkowskie programów operacyjnych
w tej dziedzinie;

11. Wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia możliwości szerszego 
włączenia zapobiegania katastrofom do 
krajowego programowania operacyjnego 
finansowania UE; zwraca się do Rady
i Komisji o położenie nacisku na potrzebę 
przekształcenia stworzonych przez państwa 
członkowskie programów operacyjnych
w tej dziedzinie;
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Or. en

Poprawka 60
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uznaje, że niektóre polityki sektorowe 
doprowadziły do tego, że pewne regiony są 
bardziej narażone na ryzyko poprzez 
zachęcanie do opuszczania wsi oraz 
nadmierną koncentrację ludności na 
obszarach miejskich;

Or. pt

Poprawka 61
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. podkreśla znaczenie opracowania 
przekrojowych metod zapobiegania 
poprzez włączenie ich do odpowiednich 
polityk sektorowych w celu promowania 
zrównoważonego planowania 
przestrzennego oraz spójnego rozwoju 
gospodarczego i społecznego, 
przebiegającego w harmonii z naturą;

Or. pt

Poprawka 62
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11c. uważa, że skuteczne zapobieganie 
klęskom żywiołowym wymaga 
opracowania polityki zrównoważonej pod 
względem środowiskowym i społecznym, 
uwzględniającej konieczność wsparcia
i stymulacji zrównoważonej produkcji 
rolnej i rozwoju obszarów wiejskich
w różnych krajach i regionach; popiera 
skuteczne wzmocnienie bodźców na rzecz 
tworzenia miejsc pracy o charakterze 
rolno-środowiskowym i rolniczym, 
zachęcania do osiedlania się na obszarach 
wiejskich jako kluczowego czynnika 
ochrony ekosystemów, wychodzenia 
naprzeciw obecnej tendencji wyludniania 
się wsi i jej zubożenia oraz na rzecz 
zmniejszenia koncentracji ludności na 
obszarach miejskich;

Or. pt

Poprawka 63
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. Opowiada się za koniecznością 
dokonania przeglądu rozporządzenia
w sprawie Funduszu Solidarności w celu 
dostosowania kryteriów kwalifikowalności 
do cech charakterystycznych każdego 
regionu i właściwości każdej katastrofy, 
zwracając szczególną uwagę na sektory 
produkcji, regiony najbardziej narażone
i poszkodowaną ludność oraz umożliwiając 
bardziej elastyczne i szybsze działania;

12. Opowiada się za koniecznością 
dokonania przeglądu rozporządzenia
w sprawie Funduszu Solidarności w celu 
dostosowania kryteriów kwalifikowalności 
do cech charakterystycznych każdego 
regionu i właściwości każdej katastrofy, 
zwracając szczególną uwagę na sektory 
produkcji, regiony najbardziej narażone
i poszkodowaną ludność oraz umożliwiając 
bardziej elastyczne i szybsze działania,
zważywszy na nowe wyzwania związane ze 
zmianami klimatu;

Or. en
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Poprawka 64
Esther Herranz García, Maria do Céu Patrão Neves, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. kładzie nacisk na to, aby cechy 
charakterystyczne i naturalne ograniczenia 
regionów słabo zaludnionych i najbardziej 
oddalonych zostały uwzględnione
i należycie uwzględnione;

13. kładzie nacisk na to, aby cechy 
charakterystyczne i naturalne ograniczenia 
regionów słabo zaludnionych i najbardziej 
oddalonych zostały uwzględnione
i należycie uwzględnione; podkreśla, że 
w obliczu naturalnych klęsk żywiołowych 
regiony te napotykają dodatkowe 
trudności; wzywa do zwrócenia 
szczególnej uwagi na te regiony poprzez 
zastosowanie różnych dostępnych 
instrumentów finansowych, a zwłaszcza 
zwraca się o uelastycznienie warunków 
uruchomienia środków z Funduszu 
Solidarności na rzecz tych regionów.

Or. es

Poprawka 65
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. kładzie nacisk na to, aby cechy 
charakterystyczne i naturalne ograniczenia 
regionów słabo zaludnionych i najbardziej 
oddalonych zostały uwzględnione
i należycie uwzględnione;

13. kładzie nacisk na to, aby cechy 
charakterystyczne i naturalne ograniczenia 
regionów odosobnionych, górskich,
o niskiej gęstości zaludnienia, 
wyludniających się, jak również regionów 
oddalonych i najbardziej oddalonych 
zostały uwzględnione i należycie 
uwzględnione;

Or. es
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Poprawka 66
Richard Seeber

Projekt rezolucji
Artykuł 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. kładzie nacisk na to, aby cechy 
charakterystyczne i naturalne ograniczenia 
regionów słabo zaludnionych i najbardziej 
oddalonych zostały uwzględnione
i należycie uwzględnione;

13. kładzie nacisk na to, aby cechy 
charakterystyczne i naturalne ograniczenia 
regionów słabo zaludnionych, najmniej 
uprzywilejowanych i najbardziej 
oddalonych zostały uznane i należycie 
uwzględnione;

Or. de

Poprawka 67
Giommaria Uggias

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Kładzie nacisk na to, aby cechy 
charakterystyczne i naturalne ograniczenia 
regionów słabo zaludnionych i najbardziej 
oddalonych zostały uwzględnione
i należycie uwzględnione;

13. Kładzie nacisk na to, aby cechy 
charakterystyczne i naturalne ograniczenia 
regionów słabo zaludnionych, najbardziej 
oddalonych, wyspiarskich
i odosobnionych zostały uznane i należycie 
uwzględnione;

Or. it

Poprawka 68
Richard Seeber

Projekt rezolucji
Artykuł 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zaleca uzupełnienie dyrektywy OOŚ
w ramach przeglądu o kwestie związane
z zapobieganiem katastrofom, a zwłaszcza
z oceną ryzyka, informowaniem o nim
i rozprzestrzenianiem się zagrożeń;

skreślony
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Or. de

Poprawka 69
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. ubolewa, że Komisja nie 
przeprowadziła jeszcze analizy praktyk 
stosowanych w państwach członkowskich
w zakresie przygotowania map zagrożenia
i ryzyka zgodnie z komunikatem Komisji
z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie 
wspólnotowego podejścia do zapobiegania 
klęskom żywiołowym oraz katastrofom 
spowodowanym przez człowieka 
(COM(2009)0082); wzywa Komisję do 
skutecznego wywiązania się z tego 
zobowiązania w pierwszej połowie 2010 r.;

Or. pt

Poprawka 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla znaczenie opracowania 
standardów w zakresie analizy
i określenia społeczno-gospodarczego 
wpływu katastrof na społeczności;

Or. ro
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Poprawka 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa państwa członkowskie, które 
są odpowiedzialne za zarządzanie 
gruntami, do wprowadzenia odpowiednich 
kryteriów i przepisów mających na celu 
zapobieganie występowaniu klęsk na 
obszarach zagrożonych powodziami, 
osunięciami ziemi i innymi zagrożeniami
geologicznymi, uwzględniając problemy 
wynikające z masowego wylesiania, jak 
również mających na celu zapobieganie 
zabudowywaniu tych obszarów.

Or. en

Poprawka 72
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. zaleca opracowanie programów o 
charakterze instytucjonalnym dotyczących 
informowania i kształcenia opinii 
publicznej o katastrofach i ich skutkach, 
praktykach w zakresie zarządzania 
ryzykiem i działaniach zapobiegawczych
w celu pogłębienia wiedzy na temat 
rodzajów ryzyka i sposobów reagowania
w przypadku wystąpienia klęsk 
żywiołowych i środowiskowych oraz 
awarii technicznych.

Or. ro


