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Amendamentul 1
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-având în vedere rezoluțiile sale din 16 
septembrie 2009 referitoare la incendiile 
forestiere din vara anului 2009; din 4 
septembrie 2007 privind catastrofele 
naturale; din 7 septembrie 2006 privind 
incendiile forestiere și inundațiile; din 5 
septembrie 2002 privind inundațiile din 
Europa; din 14 aprilie 2005 privind seceta 
din Portugalia; din 12 mai 2005 privind 
seceta din Spania; din 8 septembrie 2005 
privind catastrofele naturale (incendii și 
inundații) din Europa; rezoluțiile sale din 
18 mai 2006 privind catastrofele naturale 
(incendii forestiere, secete și inundații) -
aspecte legate de agricultură, de 
dezvoltarea regională și de mediu și 
rezoluțiile sale legislative din 18 mai 2006 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Fondului de solidaritate al 
Uniunii Europene;

-având în vedere rezoluțiile sale din 16 
septembrie 2009 referitoare la incendiile 
forestiere din vara anului 2009; din 4 
septembrie 2007 privind catastrofele 
naturale; din 7 septembrie 2006 privind 
incendiile forestiere și inundațiile; din 5 
septembrie 2002 privind inundațiile din 
Europa; din 14 aprilie 2005 privind seceta 
din Portugalia; din 12 mai 2005 privind 
seceta din Spania; din 8 septembrie 2005 
privind catastrofele naturale (incendii și 
inundații) din Europa; rezoluțiile sale din 
18 mai 2006 privind catastrofele naturale 
(incendii forestiere, secete și inundații) -
aspecte legate de agricultură, de 
dezvoltarea regională și de mediu;
rezoluția sa din 8 martie 2010 privind 
catastrofa naturală majoră din regiunea 
autonomă Madeira și efectele furtunii 
„Xynthia” în Europa și rezoluțiile sale 
legislative din 18 mai 2006 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a 
Fondului de solidaritate al Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 2
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât catastrofele naturale 
compromit ecosistemele și biodiversitatea, 
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afectează dezvoltarea durabilă și pun în 
pericol coeziunea socială;

Or. pt

Amendamentul 3
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât schimbările climatice 
provoacă tot mai multe catastrofe 
naturale (inundații, secetă extremă și 
incendii), soldate cu pierderi de vieți 
omenești și daune grave ecologice, 
economice și sociale;

Or. pt

Amendamentul 4
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât catastrofele au, de obicei, cauze 
multiple care nu pot fi întotdeauna 
imputate exclusiv fenomenelor naturale 
extreme, fiind adesea favorizate de o relație 
necorespunzătoare între om și mediul 
înconjurător;

C. întrucât catastrofele au, de obicei, cauze 
multiple care nu pot fi întotdeauna 
imputate exclusiv fenomenelor naturale 
extreme, fiind adesea favorizate de o relație 
necorespunzătoare între om și mediul 
înconjurător și cauzate de accidentele 
tehnologice și industriale care pot provoca 
eliberarea de agenți chimici, biologici, 
radiologici și nucleari (CBRN) periculoși, 
cu efecte majore asupra sănătății, 
recoltelor, infrastructurii sau a 
animalelor;

Or. en
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Amendamentul 5
Michail Tremopoulos

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât adesea daunele cauzate de 
catastrofele naturale și de cele provocate 
de om ar fi putut fi prevenite în mare 
măsură; întrucât politicile UE trebuie, de 
asemenea, să asigure stimulente coerente 
pentru autoritățile naționale, regionale și 
locale, pentru a dezvolta, finanța și pune 
în aplicare politici mai eficiente de 
prevenire și de conservare;

Or. en

Amendamentul 6
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât o abordare completă și 
consecventă a prevenirii catastrofelor va 
trebui să integreze diferite niveluri de 
cooperare între autoritățile locale, regionale 
și naționale;

D. întrucât o abordare completă și 
consecventă a prevenirii catastrofelor va 
trebui să integreze diferite niveluri de 
cooperare între autoritățile locale, regionale 
și naționale și va trebui, de asemenea, să 
implice alți actori care au legături cu 
teritoriul și, prin urmare, îl cunosc;

Or. es
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Amendamentul 7
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât o abordare completă și 
consecventă a prevenirii catastrofelor va 
trebui să integreze diferite niveluri de 
cooperare între autoritățile locale, regionale 
și naționale;

D. întrucât o abordare completă, proactivă, 
bazată pe informații și consecventă a 
prevenirii catastrofelor va trebui să 
integreze diferite niveluri de cooperare 
între autoritățile locale, regionale și 
naționale;

Or. en

Amendamentul 8
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât măsurile de prevenire a 
catastrofelor în vigoare în Uniunea 
Europeană s-au dovedit a fi insuficiente, 
deoarece nu există o abordarea strategică 
la nivelul UE;

Or. pt

Amendamentul 9
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât seceta și incendiile 
persistente accelerează, de asemenea, 
procesul de deșertificare, în special în 
sudul Europei, afectând, mai presus de 
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toate, zonele forestiere mediteraneene și 
zonele cu păduri extinse care cuprind o 
singură specie, alogenă, și extrem de 
vulnerabilă la foc, punând în pericol viața 
cetățenilor și calitatea vieții populațiilor 
afectate;

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât o ocupare echilibrată a 
teritoriului și o dezvoltare economică și 
socială în armonie cu natura constituie, în 
aceeași măsură cu consolidarea coeziunii în 
cadrul UE, elemente fundamentale pentru 
prevenirea catastrofelor;

E. întrucât o ocupare echilibrată a 
teritoriului, o dezvoltare economică și 
socială în armonie cu natura constituie, în 
aceeași măsură cu consolidarea coeziunii în 
cadrul UE, lupta împotriva exodului rural 
și menținerea activităților agricole 
durabile din punct de vedere economic și 
de mediu, unele dintre elementele
fundamentale pentru prevenirea 
catastrofelor;

Or. es

Amendamentul 11
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât o ocupare echilibrată a 
teritoriului și o dezvoltare economică și 
socială în armonie cu natura constituie, în 
aceeași măsură cu consolidarea coeziunii în 
cadrul UE, elemente fundamentale pentru 
prevenirea catastrofelor;

E. întrucât o utilizare echilibrată a 
teritoriului și o dezvoltare economică și 
socială în conformitate cu legislația, în 
armonie cu natura, respectul pentru 
energie, resursele naturale și mediu
constituie, în aceeași măsură cu 
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consolidarea coeziunii în cadrul UE, 
condiții prealabile fundamentale pentru 
prevenirea catastrofelor;

Or. en

Amendamentul 12
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât pădurile joacă un rol esențial 
în conservarea mediului prin intermediul 
echilibrelor create între circuitul 
carbonului și circuitul apei;

Or. pt

Amendamentul 13
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că obiectivul principal al 
prevenirii catastrofelor este protejarea 
vieților omenești, a siguranței și integrității 
fizice a persoanelor, a mediului, a 
infrastructurilor economice și sociale, 
inclusiv protejarea locuințelor și a 
patrimoniului cultural;

1. subliniază că obiectivul principal al 
prevenirii catastrofelor este protejarea 
vieților omenești, a siguranței și integrității 
fizice a persoanelor, a drepturilor 
fundamentale ale omului, a mediului, a 
infrastructurilor economice și sociale, 
inclusiv protejarea locuințelor și a 
patrimoniului cultural;

Or. en
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Amendamentul 14
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută angajamentul asumat de 
Comisie pentru a garanta că problemele 
legate de prevenirea catastrofelor sunt 
luate în considerare mai coerent în cadrul 
politicilor și programelor UE;

Or. pt

Amendamentul 15
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că, dată fiind dimensiunea 
și/sau natura transfrontalieră a 
catastrofelor, este oportună și necesară 
consolidarea cooperării, fie că este vorba 
de cooperarea la nivel regional sau la 
nivelul UE. Această cooperare trebuie să se 
bazeze pe acțiuni complementare și pe 
principiul solidarității dintre statele 
membre;

2. consideră că, dată fiind dimensiunea 
și/sau natura transfrontalieră a 
catastrofelor, este oportună și necesară 
consolidarea cooperării, fie că este vorba 
de cooperarea la nivel regional sau la 
nivelul UE. Această cooperare trebuie să se 
bazeze pe acțiuni complementare, 
diseminarea celor mai bune practici și pe 
principiul solidarității dintre statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 16
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că principiul non-
discriminării trebuie inclus în dispozițiile 
privind acordarea de ajutor; îndeamnă 
Comisia să adopte strategii care să țină 
seama de egalitatea de gen pentru a 
răspunde la nevoile securității umane și la 
crizele ecologice și umanitare cauzate de 
catastrofele naturale și de cele provocate 
de om; subliniază că o operațiune 
eficientă de protecție civilă se bazează pe 
modalități cheie specifice, precum 
prevenirea, participarea activă, implicarea 
tuturor, pregătirea, reacția și 
reabilitarea/reconstrucția;

Or. en

Amendamentul 17
Michail Tremopoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că trebuie stabilite la nivelul 
UE o metodologie comună și cerințe 
minime pentru cartografierea pericolelor 
și riscurilor; 

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. pledează pentru o strategie unică la 
nivelul UE, prin introducerea unui plan 
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de acțiune uniform pentru fiecare tip de 
catastrofă, asigurând solidaritatea deplină 
între țări în lupta împotriva dezastrelor; 
solicită insistent ca, în cadrul acestei 
strategii, să se acorde o atenție deosebită 
regiunilor europene celor mai izolate, mai 
slab populate, montane și de frontieră, 
precum și regiunilor celor mai 
defavorizate din punct de vedere 
economic;

Or. es

Amendamentul 19
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța reducerii 
disparităților existente între regiuni și între 
state membre în ceea ce privește 
capacitatea de a proteja populația, mediul 
și economia, mai ales prin contribuția la 
îmbunătățirea prevenirii în regiunile și 
statele membre expuse cu precădere 
riscului de catastrofe și care dispun de o 
capacitate financiară mai scăzută;

3. subliniază importanța reducerii 
disparităților existente între regiuni și între 
state membre în ceea ce privește 
capacitatea de a proteja populația și 
proprietatea, inclusiv patrimoniul 
cultural, mediul și economia, mai ales prin 
contribuția la îmbunătățirea prevenirii în 
regiunile și statele membre expuse cu 
precădere riscului de catastrofe și care 
dispun de o capacitate financiară mai 
scăzută;

Or. en

Amendamentul 20
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța reducerii 3. subliniază importanța reducerii 
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disparităților existente între regiuni și între 
state membre în ceea ce privește 
capacitatea de a proteja populația, mediul 
și economia, mai ales prin contribuția la
îmbunătățirea prevenirii în regiunile și 
statele membre expuse cu precădere 
riscului de catastrofe și care dispun de o 
capacitate financiară mai scăzută;

disparităților existente între regiuni și între 
state membre în ceea ce privește 
capacitatea de a proteja populația, mediul 
și economia, și sprijină eforturile acestora
pentru îmbunătățirea prevenirii în regiunile 
și statele membre expuse cu precădere 
riscului de catastrofe;

Or. de

Amendamentul 21
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia notă de propunerea vizând crearea 
unei rețele alcătuite din reprezentanți ai 
diferitelor servicii naționale competente 
din toate statele membre; subliniază că 
această rețea va trebui să funcționeze în 
contextul cooperării dintre autoritățile 
naționale, regionale și locale, asumându-și 
răspunderea privind ciclul de gestionare a 
dezastrelor, amenajarea teritoriului, precum 
și cartografierea și gestionarea riscurilor; 
pune în evidență rolul acestei rețele în ceea 
ce privește schimbul de experiență și de 
măsuri de prevenire; solicită luarea în 
considerare a posibilității de a organiza o 
audiere a organizațiilor sociale active în 
acest sector;

4. ia notă de propunerea vizând crearea 
unei rețele alcătuite din reprezentanți ai 
diferitelor servicii naționale competente 
din toate statele membre; subliniază că 
această rețea va trebui să funcționeze în 
contextul cooperării dintre autoritățile 
naționale, regionale și locale, asumându-și 
răspunderea privind ciclul de gestionare a 
dezastrelor, amenajarea teritoriului, precum 
și cartografierea și gestionarea riscurilor; 
pune în evidență rolul acestei rețele în ceea 
ce privește schimbul de experiență și de 
măsuri de prevenire, permițând astfel 
statelor membre să centralizeze informații 
cu privire la capacitățile civile naționale și 
resursele medicale; solicită luarea în 
considerare a posibilității de a organiza o 
audiere a UNEP, a organizațiilor sociale și 
nonguvernamentale active în acest sector;

Or. en
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Amendamentul 22
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia notă de propunerea vizând crearea 
unei rețele alcătuite din reprezentanți ai 
diferitelor servicii naționale competente 
din toate statele membre; subliniază că 
această rețea va trebui să funcționeze în 
contextul cooperării dintre autoritățile 
naționale, regionale și locale, asumându-și 
răspunderea privind ciclul de gestionare a 
dezastrelor, amenajarea teritoriului, precum 
și cartografierea și gestionarea riscurilor; 
pune în evidență rolul acestei rețele în ceea 
ce privește schimbul de experiență și de 
măsuri de prevenire; solicită luarea în 
considerare a posibilității de a organiza o 
audiere a organizațiilor sociale active în 
acest sector;

4. ia notă de propunerea vizând crearea 
unei rețele alcătuite din reprezentanți ai 
diferitelor servicii naționale competente 
din toate statele membre; subliniază că 
această rețea va trebui să funcționeze în 
contextul cooperării dintre autoritățile 
naționale, regionale și locale, asumându-și 
răspunderea privind ciclul de gestionare a 
dezastrelor, amenajarea teritoriului, precum 
și cartografierea și gestionarea riscurilor; 
pune în evidență rolul acestei rețele în ceea 
ce privește schimbul de experiență și de 
măsuri de prevenire; solicită luarea în 
considerare a posibilității de a organiza o 
audiere a organizațiilor sociale active în 
acest sector și a altor actori care au 
legături cu teritoriul și, prin urmare, îl 
cunosc;

Or. es

Amendamentul 23
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază necesitatea de a organiza 
campanii de sensibilizare pentru 
prevenire și de a adopta cele mai bune 
practici, prin diseminarea procedurilor 
care trebuie adoptate în cazul producerii 
de catastrofe, precum incendii și 
inundații; solicită insistent ca, în 
programele de formare pentru populații, 
să se acorde o atenție deosebită tinerilor, 



PE439.951v01-00 14/37 AM\809908RO.doc

RO

începând cu vârsta de școlarizare;

Or. pt

Amendamentul 24
Elena Oana Antonescu, Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea creării unui cadru 
financiar corespunzător prevenirii 
catastrofelor, care să consolideze și să 
articuleze instrumente precum politica de 
coeziune, politica de dezvoltare rurală, 
politica regională, Fondul de solidaritate și 
cel de-al șaptelea program-cadru; solicită 
ca, în acest context, prevenirea să fie luată 
în calcul în perspectivele financiare de 
după 2013; 

5. subliniază necesitatea creării unui cadru 
financiar corespunzător prevenirii 
catastrofelor, care să consolideze și să 
articuleze instrumente precum politica de 
coeziune, politica de dezvoltare rurală, 
politica regională, Fondul de solidaritate și 
cel de-al șaptelea program-cadru; solicită 
stabilirea unor modalități de finanțare 
prin care să se susțină acțiunile de 
prevenire a dezastrelor, de evaluare și 
reducere a riscurilor și care să aibă în 
vedere și microfinanțarea și 
microasigurarea pentru categoriile de 
populație cu venituri mici; solicită ca, în 
acest context, prevenirea să fie luată în 
calcul în perspectivele financiare de după 
2013; 

Or. ro

Amendamentul 25
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea creării unui cadru 
financiar corespunzător prevenirii 
catastrofelor, care să consolideze și să 
articuleze instrumente precum politica de 

5. subliniază necesitatea creării unui cadru 
financiar corespunzător prevenirii 
catastrofelor; subliniază că 
responsabilitatea pentru prevenirea 
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coeziune, politica de dezvoltare rurală, 
politica regională, Fondul de solidaritate 
și cel de-al șaptelea program-cadru; 
solicită ca, în acest context, prevenirea să 
fie luată în calcul în perspectivele 
financiare de după 2013;

catastrofelor revine, în primul rând, 
statelor membre, și că principiul 
subsidiarității în acest domeniu trebuie 
luat în considerare în continuare;

Or. de

Amendamentul 26
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea creării unui cadru 
financiar corespunzător prevenirii 
catastrofelor, care să consolideze și să 
articuleze instrumente precum politica de 
coeziune, politica de dezvoltare rurală, 
politica regională, Fondul de solidaritate și 
cel de-al șaptelea program-cadru; solicită 
ca, în acest context, prevenirea să fie luată 
în calcul în perspectivele financiare de 
după 2013;

5. subliniază necesitatea creării unui cadru 
financiar corespunzător cu resurse 
financiare corespunzătoare prevenirii și 
combaterii catastrofelor, care să 
consolideze și să articuleze instrumente 
precum politica de coeziune, politica de 
dezvoltare rurală și urbană, politica 
regională, Fondul de solidaritate și cel de-
al șaptelea program-cadru; solicită ca, în 
acest context, prevenirea să fie luată în 
calcul în perspectivele financiare pentru 
perioada 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 27
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea creării unui cadru 
financiar corespunzător prevenirii 
catastrofelor, care să consolideze și să 
articuleze instrumente precum politica de 

5. subliniază necesitatea creării unui cadru
corespunzător prevenirii catastrofelor, care 
să consolideze și să articuleze instrumente 
precum politica de coeziune, politica de 
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coeziune, politica de dezvoltare rurală, 
politica regională, Fondul de solidaritate și 
cel de-al șaptelea program-cadru; solicită 
ca, în acest context, prevenirea să fie 
luată în calcul în perspectivele financiare 
de după 2013;

dezvoltare rurală, politica regională, 
Fondul de solidaritate și cel de-al șaptelea 
program-cadru;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. prin urmare, solicită Comisiei 
Europene să examineze posibilitatea 
creării unui fond de adaptare la 
schimbările climatice în contextul 
viitoarei perspective financiare, pentru a 
contribui la finanțarea măsurilor 
preventive referitoare la catastrofele 
naturale în anumite sectoare economice;

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia Europeană să propună 
o repartizare mai sistematică a 
mijloacelor naționale existente, prin 
crearea unei forțe europene de protecție 
civilă, cu scopul de a spori eficacitatea 
mecanismelor comunitare de prevenire;
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Or. fr

Amendamentul 30
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că următoarele măsuri de 
prevenire, printre altele, ar trebui să facă 
obiectul unui sprijin deosebit din partea 
UE către statele membre:

6. recomandă ca UE să sprijine și să 
consilieze statele membre în prevenirea 
catastrofelor, în domeniile de competență 
ale acestora;

a) elaborarea și revizuirea regulamentelor 
privind siguranța construirii și la 
utilizarea terenurilor;
b) îndreptarea situațiilor care favorizează 
riscurile: renaturalizarea cursurilor de 
apă, reabilitarea și protecția bazinelor 
hidrografice, a zonelor umede și a 
ecosistemelor conexe, creșterea capacității 
de debit a podurilor și a pasajelor 
hidraulice, curățarea și reamenajarea 
pădurilor, intervenții de protecție și 
apărare a litoralului;
c) protecția/reorganizarea zonelor locuite, 
în special a celor urbane, care sunt mai 
vulnerabile la anumite tipuri de 
catastrofe, cu participarea locuitorilor;
d) întreținerea și verificarea securității 
marilor infrastructuri existente, mai ales 
a celor de tip baraj, oleoduc și pod rutier 
și feroviar;

Or. de

Amendamentul 31
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 6 – alineatul introductiv
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că următoarele măsuri de 
prevenire, printre altele, ar trebui să facă 
obiectul unui sprijin deosebit din partea UE 
către statele membre:

6. consideră că statele membre ar trebui să 
introducă măsuri pentru a acorda 
prioritate prevenirii, și nu reparării 
daunelor și, în același timp, că,
următoarele măsuri de prevenire, printre 
altele, ar trebui să facă obiectul unui sprijin 
deosebit din partea UE către statele 
membre; consideră, de asemenea, că 
acestea din urmă trebuie să folosească 
mai bine posibilitățile existente oferite de 
fondurile structurale:

Or. de

Amendamentul 32
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 6 litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

d) întreținerea și verificarea securității 
marilor infrastructuri existente, mai ales a 
celor de tip baraj, oleoduc și pod rutier și 
feroviar;

d) întreținerea și verificarea securității 
marilor infrastructuri existente, mai ales a 
celor de tip baraj, oleoduc și pod rutier și 
feroviar, precum și a instalațiilor 
energetice, de alimentare cu apă, sanitare, 
de comunicații și de telecomunicații;

Or. en

Amendamentul 33
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 6 litera da (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

da) includerea și aplicarea de măsuri de 
prevenire a incendiilor și inundațiilor în 
cadrul planurilor acestora de dezvoltare 
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rurală, acordând un sprijin deosebit 
măsurilor de încurajare a rentabilității 
pădurilor, de exemplu;

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6 litera da (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

da) susținerea activității agricole în zone 
afectate de depopulare și supuse riscului 
de catastrofe naturale, precum și 
contribuirea la reintegrarea activității 
umane prin crearea de infrastructuri 
pentru a permite celor care trăiesc în 
astfel de zone să rămână acolo;

Or. en

Amendamentul 35
Michail Tremopoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reafirmă necesitatea de a controla 
folosirea adecvată a fondurilor UE și 
rambursarea oricărui abuz de fonduri;

Or. en
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Amendamentul 36
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța cercetării și 
dezvoltării (R&D) publice în prevenirea și 
gestionarea catastrofelor și pledează pentru 
o coordonare și o cooperare sporită între 
instituțiile de cercetare și dezvoltare din 
diferite state membre, mai ales din statele 
membre care se confruntă cu riscuri de 
acest tip; promovează o consolidare a 
sistemelor de alertă rapidă în statele 
membre și crearea de legături, precum și 
consolidarea legăturilor existente între 
diferitele sisteme de alertă rapidă; 
recomandă Comisiei să țină cont de aceste 
necesități și de finanțarea lor 
corespunzătoare;

7. subliniază importanța cercetării și 
dezvoltării (R&D) publice în prevenirea și 
gestionarea catastrofelor și pledează pentru 
o coordonare și o cooperare sporită între 
instituțiile de cercetare și dezvoltare din 
diferite state membre, mai ales din statele 
membre care se confruntă cu riscuri de 
acest tip; promovează o consolidare a 
sistemelor de alertă rapidă și a forțelor de 
reacție rapidă în statele membre, însoțite 
de programe de formare și proiecte de 
sensibilizare publică corespunzătoare, și 
crearea de legături, precum și consolidarea 
legăturilor existente între diferitele sisteme 
de alertă rapidă; recomandă Comisiei să 
țină cont de aceste necesități și de 
finanțarea lor corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 37
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța cercetării și 
dezvoltării (R&D) publice în prevenirea și 
gestionarea catastrofelor și pledează pentru 
o coordonare și o cooperare sporită între 
instituțiile de cercetare și dezvoltare din 
diferite state membre, mai ales din statele 
membre care se confruntă cu riscuri de 
acest tip; promovează o consolidare a 
sistemelor de alertă rapidă în statele 
membre și crearea de legături, precum și 

7. subliniază importanța cercetării și 
dezvoltării (R&D) publice în prevenirea și 
gestionarea catastrofelor și pledează pentru 
o coordonare și o cooperare sporită între 
instituțiile de cercetare și dezvoltare din 
diferite state membre, mai ales din statele 
membre care se confruntă cu riscuri de 
acest tip; promovează o consolidare a 
sistemelor de alertă rapidă în statele 
membre și crearea de legături, precum și 
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consolidarea legăturilor existente între 
diferitele sisteme de alertă rapidă; 
recomandă Comisiei să țină cont de aceste 
necesități și de finanțarea lor 
corespunzătoare;

consolidarea legăturilor existente între 
diferitele sisteme de alertă rapidă; 
recomandă Comisiei să țină cont de aceste 
necesități;

Or. de

Amendamentul 38
Elena Oana Antonescu, Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră esențială cooperarea cu 
privire la diseminarea informației și 
experienței, a aplicațiilor tehnice și 
științifice, precum și cu privire la 
coordonarea strategiilor de dezvoltare a 
capacităților de intervenție;

Or. ro

Amendamentul 39
Elena Oana Antonescu, Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 7b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază necesitatea de a pregăti 
sistemele de sănătate din statele membre 
din punct de vedere al structurii resursei 
umane, bunelor practici, cunoașterii 
riscurilor, astfel încât să fie capabile să 
facă față situațiilor de dezastre;

Or. ro
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Amendamentul 40
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază importanța studierii măsurilor 
de adaptare, rurale și urbane, față de 
intensificarea apariției fenomenelor 
climatice extreme;

8. subliniază importanța studierii măsurilor 
de adaptare, rurale și urbane, față de 
intensificarea apariției și magnitudinea 
fenomenelor climatice extreme în diferite 
zone geografice; 

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază rolul jucat de agricultori în 
calitate de gardieni ai zonelor rurale în 
Uniunea Europeană; prin urmare, 
consideră că este necesar să se promoveze 
menținerea activităților agricole într-un 
mod viabil din punct de vedere economic 
și ecologic, cu scopul de a reduce 
abandonul producției și depopularea 
zonelor rurale, un fenomen care crește în 
continuare riscul incendiilor forestiere și 
al deșertificării;

Or. es

Amendamentul 42
João Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia să sprijine statele 
membre în furnizarea de informații 
relevante actualizate și formarea 
publicului larg prin intermediul unor 
canale care să fie ușor accesibile tuturor 
cetățenilor, cu privire la riscurile 
identificate și măsurile preventive, 
inclusiv un manual referitor la măsurile 
care trebuie luate în fiecare situație 
specifică de catastrofă;

Or. pt

Amendamentul 43
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reiterează importanța creării unui 
observator european al secetei, cu rolul de 
centru de cunoaștere, de atenuare și de 
verificare a efectelor secetei;

9. reiterează importanța creării unui 
observator european al catastrofelor, cu 
unități speciale privind seceta și 
inundațiile, cu rolul de centru de 
cunoaștere și de atenuare a posibilelor 
amenințări de catastrofe naturale și 
provocate de om; subliniază importanța 
creării unei baze cuprinzătoare de date, 
înregistrări statistice și informații 
referitoare la riscurile și costurile 
catastrofelor, precum și schimbul acestora 
la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 44
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reiterează importanța creării unui
observator european al secetei, cu rolul de 
centru de cunoaștere, de atenuare și de 
verificare a efectelor secetei;

9. reiterează apelul său adresat Comisiei 
de a promova intrarea în funcțiune a 
observatorului european al secetei în 
cadrul Agenției Europene de Mediu, cu 
rolul de centru de cunoaștere, de atenuare 
și de verificare a efectelor secetei, cu 
scopul de a spori luarea de decizii 
sănătoase și strategice;

Or. en

Amendamentul 45
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reiterează importanța creării unui 
observator european al secetei, cu rolul de 
centru de cunoaștere, de atenuare și de 
verificare a efectelor secetei;

9. având în vedere interconexiunile dintre 
fenomenele de secetă, incendiile forestiere 
și deșertificare, invită Comisia să prezinte 
o propunere de directivă, asemănătoare 
directivei privind inundațiile, pentru a 
promova adoptarea unei politici UE 
referitoare la deficitul de apă, secetă și 
adaptarea la schimbările climatice; în 
acest sens, reiterează, de asemenea,
importanța creării unui observator 
european al secetei, cu rolul de centru de 
cunoaștere, de atenuare și de verificare a 
efectelor secetei;

Or. es

Amendamentul 46
João Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reiterează importanța creării unui 
observator european al secetei, cu rolul de 
centru de cunoaștere, de atenuare și de 
verificare a efectelor secetei;

9. reiterează importanța creării unui 
observator european al secetei și al 
deșertificării, cu rolul de centru de 
cunoaștere, de atenuare și de verificare a 
efectelor secetei și ale deșertificării;

Or. pt

Amendamentul 47
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 9a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia să stabilească obiective 
importante, bazate pe solidaritate în 
cadrul legislativ comun privind 
combaterea și prevenirea catastrofelor 
naturale și, în special, prin adoptarea 
unei politici comunitare de prevenire și 
gestionare a riscurilor de secetă;

Or. pt

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. pledează pentru o strategie unică la 
nivelul UE, prin introducerea unui plan 
de acțiune uniform pentru fiecare tip de 
catastrofă, asigurând solidaritatea deplină 
între țări în lupta împotriva dezastrelor; 
solicită insistă ca, în cadrul acestei 
strategii, să se acorde o atenție deosebită 
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regiunilor europene celor mai izolate, mai 
slab populate, montane și de frontieră, 
precum și regiunilor celor mai 
defavorizate din punct de vedere 
economic; 

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. subliniază că secetele persistente au 
favorizat în ultimii ani creșterea 
numărului de incendii forestiere în 
Europa, agravând în același timp 
deșertificarea unui număr mare de 
regiuni;

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. susține punerea în aplicare a unei 
veritabile politici forestiere, care să 
îmbunătățească gestionarea și 
conservarea pădurilor, ținând seama de 
rolul primordial pe care acestea îl joacă în 
combaterea schimbărilor climatice, al 
căror impact asupra catastrofelor 
naturale este în creștere; consideră că 
această politică ar trebui să vizeze atât 
exploatarea pădurilor, cât și o exploatare 
durabilă a resurselor de lemn;
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Or. es

Amendamentul 51
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să elaboreze, 
împreună cu statele membre, o inițiativă 
specifică în domeniul protecției pădurilor și 
al prevenirii incendiilor; consideră că ar 
trebui să se susțină proiecte de 
împădurire/reîmpădurire, favorizându-se 
speciile autohtone și pădurile mixte, pentru 
binele biodiversității și pentru o mai mare 
rezistență la incendii, la furtuni și la 
paraziți; 

10. solicită Comisiei să elaboreze, 
împreună cu statele membre, o inițiativă 
specifică în domeniul protecției pădurilor și 
al prevenirii incendiilor, care să includă, 
în primul rând, colectarea durabilă și 
utilizarea biomasei forestiere reziduale, o 
interdicție privind schimbarea utilizării 
terenurilor arse, precum și sancțiuni mai 
severe pentru acte criminale săvârșite 
împotriva mediului, în special a celor care 
produc incendii forestiere; consideră că ar 
trebui să se susțină proiecte de 
împădurire/reîmpădurire, favorizându-se 
speciile autohtone și pădurile mixte, pentru 
binele biodiversității și pentru o mai mare 
rezistență la incendii, la furtuni și la 
paraziți; 

Or. pt

Amendamentul 52
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să elaboreze, 
împreună cu statele membre, o inițiativă 
specifică în domeniul protecției pădurilor 
și al prevenirii incendiilor; consideră că ar 
trebui să se susțină proiecte de 
împădurire/reîmpădurire, favorizându-se 

10. având în vedere că pădurile europene 
sunt suprafețe nete de vegetație, faptul că 
acestea sunt amenințate de incendii 
trebuie să preocupe întreaga UE, precum 
și obiectivele stabilite de UE în ceea ce 
privește combaterea schimbărilor 
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speciile autohtone și pădurile mixte, pentru 
binele biodiversității și pentru o mai mare 
rezistență la incendii, la furtuni și la 
paraziți;

climatice; prin urmare, solicită Comisiei 
să prezinte o propunere legislativă 
comunitară în domeniul protecției 
pădurilor și al prevenirii incendiilor; 
consideră că ar trebui să se susțină proiecte 
de împădurire/reîmpădurire, favorizându-se 
speciile autohtone și pădurile mixte, pentru 
binele biodiversității și pentru o mai mare 
rezistență la incendii, la furtuni și la 
paraziți;

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să elaboreze, 
împreună cu statele membre, o inițiativă 
specifică în domeniul protecției pădurilor și 
al prevenirii incendiilor; consideră că ar 
trebui să se susțină proiecte de 
împădurire/reîmpădurire, favorizându-se 
speciile autohtone și pădurile mixte, pentru 
binele biodiversității și pentru o mai mare 
rezistență la incendii, la furtuni și la 
paraziți; 

10. solicită Comisiei să elaboreze, 
împreună cu statele membre, în contextul 
unei veritabile politici forestiere europene, 
o inițiativă specifică în domeniul protecției 
pădurilor și al prevenirii incendiilor; 
consideră că ar trebui să se susțină proiecte 
de împădurire/reîmpădurire, favorizându-se 
speciile autohtone și pădurile mixte, pentru 
binele biodiversității și pentru o mai mare 
rezistență la incendii, la furtuni și la 
paraziți;

Or. es

Amendamentul 54
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

10a. reiterează apelul adresat Comisiei de 
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a prezenta o directivă privind prevenirea 
și gestionarea incendiilor care să includă: 
colectarea periodică a datelor, elaborarea 
hărților de risc, pregătirea planurilor de 
gestionare a riscurilor de incendiu, 
identificarea resurselor necesare și a celor 
disponibile în cele 27 de state membre, 
precum și o coordonare la diferite 
niveluri;

Or. pt

Amendamentul 55
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. având în vedere că provocarea 
incendiilor și creșterea frecvenței acestora 
sunt rezultatul unor infracțiuni împotriva 
mediului, invită Comisia să studieze și să 
propună Consiliului și Parlamentului
European modalități de punere în 
aplicare a unor măsuri coercitive, care să 
descurajeze neglijența și acțiunea 
deliberată în ceea ce privește provocarea 
incendiilor;

Or. es

Amendamentul 56
Michail Tremopoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. susține continuarea proiectului-pilot 
pentru combaterea incendiilor forestiere, 
în perspectiva înființării unei forțe 
europene de protecție civilă permanentă; 
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îndeamnă Comisia să prezinte propuneri 
concrete în urma raportului Barnier, 
pentru a asigura o capacitate mai rapidă 
de cooperare europeană la catastrofele 
naturale;

Or. en

Amendamentul 57
Jutta Haug, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să ia în calcul 
posibilitatea îmbunătățirii integrării 
prevenirii catastrofelor în programarea 
operațională la nivel național a finanțării 
din partea UE; roagă Comisia să susțină 
necesitatea reformării programelor 
operaționale relevate de statele membre în 
acest domeniu;

11. invită statele membre să utilizeze mai 
bine posibilitatea existentă oferită de 
politica de coeziune în domeniul 
prevenirii catastrofelor;

Or. de

Amendamentul 58
Giommaria Uggias

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să ia în calcul 
posibilitatea îmbunătățirii integrării 
prevenirii catastrofelor în programarea 
operațională la nivel național a finanțării 
din partea UE; roagă Comisia să susțină 
necesitatea reformării programelor 
operaționale relevate de statele membre în 
acest domeniu;

11. în vederea garantării faptului că toți 
actorii publici implicați în protecția 
mediului participă în mod eficient, invită 
statele membre să stabilească, în mod 
obligatoriu, în programarea operațională 
generală sau particulară, la nivel național, 
regional și local, un element specific și o 
rubrică de cheltuieli intitulată „costuri 
pentru prevenirea fenomenelor și 
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catastrofelor”; roagă Comisia să susțină 
necesitatea reformării programelor 
operaționale relevate de statele membre în 
acest domeniu;

Or. it

Amendamentul 59
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să ia în calcul 
posibilitatea îmbunătățirii integrării 
prevenirii catastrofelor în programarea 
operațională la nivel național a finanțării 
din partea UE; roagă Comisia să susțină 
necesitatea reformării programelor 
operaționale relevate de statele membre în 
acest domeniu;

11. invită statele membre să ia în calcul 
posibilitatea îmbunătățirii integrării 
prevenirii catastrofelor în programarea 
operațională la nivel național a finanțării 
din partea UE; roagă Consiliul și Comisia 
să susțină necesitatea reformării 
programelor operaționale relevate de 
statele membre în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 60
João Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. recunoaște că anumite politici 
sectoriale au făcut ca anumite regiuni să 
fie mai expuse riscurilor, prin încurajarea 
părăsirii zonelor rurale și concentrarea 
excesivă a populației în zonele urbane;

Or. pt
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Amendamentul 61
João Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 11b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b.subliniază importanța luării în 
considerare a prevenirii dintr-o 
perspectivă transversală, încorporând-o în 
politicile sectoriale relevante, cu scopul de 
a promova ocuparea echilibrată a 
terenurilor și dezvoltarea economică și 
socială coerentă, în armonie cu natura;

Or. pt

Amendamentul 62
João Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 11c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. susține că prevenirea eficientă a 
catastrofelor naturale necesită o politică 
agricolă echilibrată din punct de vedere
ecologic și social, care să ia în 
considerare necesitatea de a sprijini și 
stimula producția agricolă durabilă și 
dezvoltarea rurală în diferite țări și 
regiuni; pledează pentru consolidarea în 
mod eficient a stimulentelor pentru 
crearea de locuri de muncă agroecologice 
și agrorurale, încurajând populația să se 
stabilească în zonele rurale, ca un factor-
cheie în conservarea ecosistemelor, 
luptând împotriva tendinței actuale de 
depopulare și sărăcire a acestor zone și 
reducând presiunea asupra zonelor 
urbane;

Or. pt
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Amendamentul 63
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. apără necesitatea revizuirii 
regulamentului privind Fondul de 
solidaritate, pentru a adapta criteriile de 
eligibilitate la caracteristicile fiecărei 
regiuni și ale fiecărei catastrofe, acordând o 
atenție deosebită sectoarelor productive și 
celor mai vulnerabile regiuni, precum și 
populațiilor afectate, și permițând o 
mobilizare mai flexibilă și mai rapidă;

12. apără necesitatea revizuirii 
regulamentului privind Fondul de 
solidaritate, pentru a adapta criteriile de 
eligibilitate la caracteristicile fiecărei 
regiuni și ale fiecărei catastrofe, acordând o 
atenție deosebită sectoarelor productive și 
celor mai vulnerabile regiuni, precum și 
populațiilor afectate, permițând o 
mobilizare mai flexibilă și mai rapidă, și 
acordând atenția cuvenită noilor 
provocări legate de schimbările climatice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. insistă asupra recunoașterii și tratării în 
mod adecvat a caracteristicilor și a 
constrângerilor naturale ale regiunilor slab 
populate și ale regiunilor ultraperiferice;

13. insistă asupra recunoașterii și tratării în 
mod adecvat a caracteristicilor și a 
constrângerilor naturale ale regiunilor slab 
populate și ale regiunilor ultraperiferice; 
atrage atenția asupra dificultăților 
suplimentare cu care se confruntă aceste 
regiuni în combaterea catastrofelor; 
solicită acordarea unei atenții deosebite 
acestor regiuni prin intermediul 
diferitelor instrumente financiare 
disponibile și, în special, solicită relaxarea 
condițiilor pentru mobilizarea Fondului 
de solidaritate în beneficiul acestor zone;
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Or. es

Amendamentul 65
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. insistă asupra recunoașterii și tratării în 
mod adecvat a caracteristicilor și a 
constrângerilor naturale ale regiunilor slab 
populate și ale regiunilor ultraperiferice;

13. insistă asupra recunoașterii și tratării în 
mod adecvat a caracteristicilor și a 
constrângerilor naturale ale regiunilor slab 
populate și ale regiunilor izolate, montane, 
cu o densitate demografică scăzută și în 
curs de depopulare, precum și ale 
regiunilor periferice și ultraperiferice;

Or. es

Amendamentul 66
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. insistă asupra recunoașterii și tratării în 
mod adecvat a caracteristicilor și a 
constrângerilor naturale ale regiunilor slab 
populate și ale regiunilor ultraperiferice;

13. insistă asupra recunoașterii și tratării în 
mod adecvat a caracteristicilor și a 
constrângerilor naturale ale regiunilor slab 
populate, ale regiunilor defavorizate din 
punct de vedere natural, precum și ale 
regiunilor ultraperiferice;

Or. de

Amendamentul 67
Giommaria Uggias

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. insistă asupra recunoașterii și tratării în 
mod adecvat a caracteristicilor și a 
constrângerilor naturale ale regiunilor slab 
populate și ale regiunilor ultraperiferice;

13. insistă asupra recunoașterii și tratării în 
mod adecvat a caracteristicilor și a 
constrângerilor naturale ale regiunilor slab 
populate și ale regiunilor ultraperiferice, 
precum și ale insulelor și ale zonelor 
izolate;

Or. it

Amendamentul 68
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. recomandă includerea mai completă a 
chestiunilor referitoare la prevenirea 
catastrofelor în revizuirea directivei EIA, 
mai ales în ceea ce privește evaluarea, 
comunicarea și difuzarea riscurilor;

eliminat

Or. de

Amendamentul 69
João Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. regretă faptul că Comisia nu a 
realizat încă un studiu privind practicile 
de cartografiere a pericolelor și a 
riscurilor în statele membre, astfel cum se 
prevede în Comunicarea sa din 23 
februarie 2009 privind „O abordare 
comunitară în privința prevenirii 
dezastrelor naturale și a celor provocate 
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de om” (COM(2009)0082); îndeamnă
Comisia să materializeze acest 
angajament în mod eficient, în prima 
jumătate a anului 2010;

Or. pt

Amendamentul 70
Elena Oana Antonescu, Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază importanța elaborării de 
standarde pentru analiza și exprimarea 
impactului socioeconomic al dezastrelor 
asupra comunităților;

Or. ro

Amendamentul 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită statele membre responsabile 
pentru gestionarea terenurilor să 
introducă criterii și legislație pentru a 
preveni catastrofele în zonele cu risc de 
inundații și alunecări de teren și alte 
riscuri geologice, ținând seama de 
problemele cauzate de defrișările fără 
discernământ și, în plus, pentru a preveni 
construirea în aceste zone;

Or. en
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Amendamentul 72
Elena Oana Antonescu, Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. recomandă dezvoltarea de programe 
de informare publică și educare cu 
caracter instituțional cu privire la dezastre 
și efectele acestora, practici de 
management al riscurilor și activități de 
prevenire astfel încât să crească 
conștientizarea riscului și a modalităților 
de intervenție în situații de dezastre 
naturale, tehnologice și de mediu;

Or. ro


