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Изменение 1
Georgios Papanikolaou

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съобщението на 
Комисията относно превенцията на 
природни и причинени от човека 
бедствия; припомня, че природните и 
причинените от човека бедствия засягат 
всички държави-членки и страните 
кандидатки и включват, наред с други 
опасности, наводнения, бури, 
засушавания, земетресения, горски 
пожари, случаи на крайни температури, 
вулканични изригвания, лавини, 
свлачища, технологични и промишлени 
аварии;

1. приветства съобщението на 
Комисията относно превенцията на 
природни и причинени от човека 
бедствия; припомня, че природните и 
причинените от човека бедствия засягат 
всички държави-членки и страните 
кандидатки и включват, наред с други 
опасности1, наводнения, бури, 
засушавания, цунами, земетресения2, 
горски пожари, случаи на крайни 
температури, вулканични изригвания, 
лавини, свлачища, технологични и 
промишлени аварии, ерозия на 
почвата, свлачища, заразяване на 
подпочвения слой и подпочвените 
води и замърсяване на моретата, 
езерата и реките;

__________
1 Това е неизчерпателен списък на 
природни и причинени от човека 
бедствия; следователно други видове 
природни и причинени от човека 
бедствия, които не са посочени в 
настоящото становище, могат да 
бъдат включени в списъка.
2 Резолюция на Европейския 
парламент от 14 ноември 2007 г. за 
регионалните последици от 
земетресенията;

Or. el

Изменение 2
Cecilia Wikström

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че същевременно с 
укрепването на подхода на 
Общността, е важно да се помни, че 
различни бедствия поразяват в 
различните държави-членки и 
следователно се налагат различни 
мерки;

Or. en

Изменение 3
Georgios Papanikolaou

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. предлага, при оформянето на новата 
Европейска служба за външни действия 
и финансовата рамка за 2014–2020 г., 
приоритетите за последователна 
политика в областта на външните 
отношения и сигурността да включат 
подхода на Съюза относно природните 
и причинените от човека бедствия, 
включително подходящ механизъм за 
разпределение на хуманитарна помощ 
във времена на криза, както в рамките 
на ЕС, така и в трети държави;

5. отбелязва, че природните и 
причинените от човека бедствия 
имат много сериозни последствия за 
икономиката на регионите, с 
отрицателно въздействие върху 
инфраструктурата, заетостта, 
природното и културното 
наследство, околната среда, туризма 
и икономическото и социалното 
развитие на страната; предлага, при 
оформянето на новата Европейска 
служба за външни действия и 
финансовата рамка за 2014–2020 г., 
приоритетите за последователна 
политика в областта на външните 
отношения и сигурността да включат 
подхода на Съюза относно природните 
и причинените от човека бедствия, 
включително подходящ механизъм за 
разпределение на хуманитарна помощ 
във времена на криза, както в рамките 
на ЕС, така и в трети държави;

Or. el



AM\813127BG.doc 5/9 PE440.178v02-00

BG

Изменение 4
Georgios Papanikolaou

Проектостановище
Параграф 11 a (нов)

Проектостановище Изменение

11α. отбелязва, че за уязвимите групи 
от населението като например 
децата, възрастните хора и хората 
със специални нужди, се изисква 
специално отношение и закрила при 
мерките за  превенция и 
възстановяване, свързани с природни и 
причинени от човека бедствия;

Or. el

Изменение 5
Cecilia Wikström

Проектостановище
Параграф 15

Проектостановище Изменение

15. подкрепя създаването на 
„Обсерватория за бедствия“ в 
рамките на Европейския съюз;
подчертава, че е важно да има 
всеобхватно събиране на данни и 
информация относно рисковете и 
разходите при бедствия и те да се 
споделят на равнище ЕС, като по този 
начин се дава възможност на 
държавите-членки да централизират 
информацията относно националните 
граждански способности и медицински 
ресурси;

15. подчертава, че е важно да има 
всеобхватно събиране на данни и 
информация относно рисковете и 
разходите при бедствия и те да се 
споделят на равнище ЕС, като по този 
начин се дава възможност на 
държавите-членки да централизират 
информацията относно националните 
граждански способности и медицински 
ресурси и че следва по-скоро да 
използваме и разработваме вече 
съществуващите структури като 
например Центъра за наблюдение и 
информация на Комисията (MIC), 
вместо да израждаме нови;

Or. en
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Изменение 6
Georgios Papanikolaou

Проектостановище
Параграф 15

Проектостановище Изменение

15. подкрепя създаването на 
„Обсерватория за бедствия“ в рамките 
на Европейския съюз; подчертава, че е 
важно да има всеобхватно събиране на 
данни и информация относно рисковете 
и разходите при бедствия и те да се 
споделят на равнище ЕС, като по този 
начин се дава възможност на 
държавите-членки да централизират 
информацията относно националните 
граждански способности и медицински 
ресурси;

15. подкрепя създаването на 
„Обсерватория за бедствия“ в рамките 
на Европейския съюз; подчертава, че е
важно да има всеобхватно събиране на 
данни и информация относно рисковете 
и разходите при бедствия и те да се 
споделят на равнище ЕС с оглед 
провеждане на сравнителни 
изследвания и определяне на 
вероятното трансгранично 
въздействие на бедствията, като по 
този начин се дава възможност на 
държавите-членки да централизират 
информацията относно националните 
граждански способности и медицински 
ресурси;

Or. el

Изменение 7
Cornelia Ernst

Проектостановище
Параграф 15 a (нов)

Проектостановище Изменение

15а. подчертава, че екологичните 
проблеми, причинени и изострени от 
изменението на климата, 
понастоящем са причина за 
увеличаване на принудителната 
миграция и следователно желае да 
изтъкне все по-силната връзка между 
лицата, търсещи убежище, и 
районите в екологичен упадък;  
призовава към по-добра закрила и 
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презаселване на "бежанци вследствие 
на изменението на климата";

Or. en

Изменение 8
Cecilia Wikström

Проектостановище
Параграф 16

Проектостановище Изменение

16. счита, че следва да има силен 
механизъм за междусекторна 
координация с цел гарантиране на 
разпространението на най-добри 
практики;

16. счита, че следва да има силен 
механизъм за междусекторна 
координация с цел гарантиране на 
разпространението на най-добри 
практики, който може да подобри 
сътрудничеството по отношение на  
готовността, ответните действия и 
възстановяването;

Or. en

Изменение 9
Cecilia Wikström

Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. изразява съжаление, че важни 
финансови механизми на ЕС, като 
финансовия инструмент в областта на 
гражданската защита, не разполагат с 
ресурси и поради това не могат 
напълно да допринасят в областта на 
превенцията; изразява твърдо 
убеждение, че с оглед на ръста в 
честотата и мащаба на бедствията, 
възможностите за финансиране за 
действия в рамките на ЕС и в трети 
държави следва незабавно да се 

18. счита, че важни финансови 
механизми на ЕС, като финансовия 
инструмент в областта на гражданската 
защита, с оглед на ръста в честотата и 
мащаба на бедствията, следва в по-
голяма степен да бъдат 
съсредоточени върху мерките за 
превенция и възможностите за 
финансиране за действия в рамките на 
ЕС и в трети държави следва незабавно 
да се разширят без бюрократични 
процедури;
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разширят без бюрократични процедури;

Or. en

Изменение 10
Cecilia Wikström

Проектостановище
Параграф 19

Проектостановище Изменение

19. препоръчва създаването на 
специален финансов инструмент в 
областта на превенцията на 
бедствия, който да допълва 
националните усилия за защита, 
предимно на хора, но също и на 
околната среда и имуществото, 
включително културното наследство, в 
случай на природни и причинени от 
човека бедствия;

19. счита, че финансирането, което 
има за цел да допълва националните 
усилия за защита, предимно на хора, но 
също и на околната среда и 
имуществото, включително културното 
наследство, в случай на природни и 
причинени от човека бедствия, следва 
да бъде управлявано чрез 
съществуващи финансови 
инструменти;

Or. en

Изменение 11
Cecilia Wikström

Проектостановище
Параграф 20

Проектостановище Изменение

20. застъпва становището, че има 
несъмнена добавена стойност в 
съвместната работа при настъпването на 
природни и причинени от човека 
бедствия; вследствие на това призовава 
държавите-членки и институциите на 
ЕС да развият засилено сътрудничество 
в областта на превенцията на бедствия и 
холистичен подход към по-ефективна 
политика на ЕС в областта на 
управлението на бедствия;

20. застъпва становището, че има 
несъмнена добавена стойност в 
съвместната работа при настъпването на 
природни и причинени от човека 
бедствия; вследствие на това призовава 
държавите-членки и институциите на 
ЕС да развият засилено сътрудничество 
в областта на превенцията на бедствия и 
холистичен подход към по-ефективна 
политика на ЕС в областта на 
управлението на бедствия; 
следователно приветства стъпките, 
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които вече са предприети от Съвета, 
по отношение на разработването на 
общностна рамка относно 
превенцията на бедствия и 
превенцията на горски пожари;

Or. en

Изменение 12
Georgios Papanikolaou

Проектостановище
Параграф 22

Проектостановище Изменение

22. насочва вниманието към 
превенцията и предвиждането на 
природни и причинени от човека 
бедствия и към смекчаването на тяхното 
потенциално въздействие с цел 
възприемане на стратегия въз основа на 
проактивен и основан на разузнавателна 
информация подход; в тази връзка е от 
съществено значение да се гарантира, че 
националното законодателство на 
държавите-членки е в съответствие с 
основните правила за безопасност, 
които следва да се съблюдават, 
например в областта на строителството.

22. насочва вниманието към 
превенцията и предвиждането на 
природни и причинени от човека 
бедствия и към смекчаването на тяхното 
потенциално въздействие с цел 
възприемане на стратегия въз основа на 
проактивен и основан на разузнавателна 
информация подход; в тази връзка е от 
съществено значение да се гарантира, че 
националното законодателство на 
държавите-членки е в съответствие с 
основните правила за безопасност, 
които следва да се съблюдават, 
например в областта на строителството; 
подчертава значението от 
предоставяне на информация на 
обществеността както на 
национално, така и на европейско 
равнище, и от подобряване на 
обученията за реагиране при бедствия 
с оглед повишаване на 
информираността на 
обществеността, по-специално в 
ранна възраст, и от насърчаване на 
доброволната помощ от страна на 
всички. 

Or. el


