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Pozměňovací návrh 1
Georgios Papanikolaou

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o prevenci 
přírodních katastrof a katastrof 
způsobených člověkem; připomíná, že 
přírodní katastrofy a katastrofy způsobené 
člověkem postihují všechny členské státy a 
kandidátské země a mimo jiné mezi ně
patří povodně, bouře, sucho, zemětřesení, 
lesní požáry, extrémní výkyvy teplot, 
sopečné erupce, laviny, sesuvy půdy a 
technologické a průmyslové havárie;

1. vítá sdělení Komise o prevenci 
přírodních katastrof a katastrof 
způsobených člověkem; připomíná, že 
přírodní katastrofy a katastrofy způsobené 
člověkem postihují všechny členské státy a 
kandidátské země a mimo jiné1 mezi ně 
patří povodně, bouře, sucho, tsunami, 
zemětřesení2, lesní požáry, extrémní 
výkyvy teplot, sopečné erupce, laviny, 
sesuvy půdy a technologické a průmyslové 
havárie, eroze půdy, sesuvy půdy, 
kontaminace půdního podkladu a 
podzemních vod a znečištění moří, jezer a 
řek;

__________
1 Následuje neúplný seznam přírodních 
katastrof a katastrof způsobených 
člověkem; lze do něj proto doplnit i další 
druhy přírodních katastrof a katastrof 
způsobených člověkem, které nejsou v 
tomto stanovisku uvedeny.
2 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
14. listopadu 2007 o dopadu zemětřesení 
na regiony.

Or. el

Pozměňovací návrh 2
Cecilia Wikström

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že při prosazování 
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přístupu Společenství je důležité mít na
zřeteli, že v různých členských státech 
dochází k různým druhům katastrof, a že 
jsou proto zapotřebí různá opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Georgios Papanikolaou

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. navrhuje, aby při formování nové 
Evropské služby pro vnější činnost a 
finančního rámce na období 2014–2020 
patřil mezi priority pro soudržnou 
zahraniční bezpečnostní politiku postoj 
Unie k přírodním katastrofám a 
katastrofám způsobeným člověkem, včetně 
odpovídajícího mechanismu pro 
rozdělování humanitární pomoci v 
kritických obdobích v rámci EU i ve třetích 
zemích;

5. konstatuje, že přírodní katastrofy a 
katastrofy způsobené člověkem mají velmi 
vážné důsledky pro hospodářství regionů: 
mají negativní dopad na infrastrukturu, 
zaměstnanost, přírodní a kulturní 
dědictví, životní prostředí, cestovní ruch a 
hospodářský a sociální rozvoj dané země;
navrhuje, aby při formování nové Evropské 
služby pro vnější činnost a finančního 
rámce na období 2014–2020 patřil mezi 
priority pro soudržnou zahraniční 
bezpečnostní politiku postoj Unie k 
přírodním katastrofám a katastrofám 
způsobeným člověkem, včetně 
odpovídajícího mechanismu pro
rozdělování humanitární pomoci v 
kritických obdobích v rámci EU i ve třetích 
zemích;

Or. el

Pozměňovací návrh 4
Georgios Papanikolaou

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. poznamenává, že zranitelné skupiny 
obyvatelstva, jako jsou děti, senioři a lidé 
se zvláštními potřebami, vyžadují zvláštní 
zacházení a ochranu při provádění 
preventivních opatření a opatření obnovy 
v souvislosti s přírodními katastrofami a 
katastrofami způsobenými člověkem;

Or. el

Pozměňovací návrh 5
Cecilia Wikström

Návrh stanoviska
Bod 15

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. podporuje vytvoření „stanice pro 
sledování katastrof“ v rámci Evropské 
unie; podtrhuje skutečnost, že je důležité 
mít k dispozici vyčerpávající soubor údajů 
a informací o rizicích a důsledcích 
katastrof a sdílet je na úrovni EU, což 
umožní členským státům shromáždit údaje 
o vnitrostátních a civilních způsobilostech 
a prostředcích zdravotní péče;

15. podtrhuje skutečnost, že je důležité mít 
k dispozici vyčerpávající soubor údajů a 
informací o rizicích a důsledcích katastrof 
a sdílet je na úrovni EU, což umožní 
členským státům shromáždit údaje o 
vnitrostátních a civilních způsobilostech a 
prostředcích zdravotní péče a že bychom 
měli využívat a rozvíjet již existující 
struktury, jako je monitorovací a 
informační centrum Komise, nikoli 
vytvářet nové;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Georgios Papanikolaou

Návrh stanoviska
Bod 15

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. podporuje vytvoření „stanice pro 15. podporuje vytvoření „stanice pro 



PE440.178v02-00 6/9 AM\813127CS.doc

CS

sledování katastrof“ v rámci Evropské 
unie; podtrhuje skutečnost, že je důležité 
mít k dispozici vyčerpávající soubor údajů 
a informací o rizicích a důsledcích 
katastrof a sdílet je na úrovni EU, což 
umožní členským státům shromáždit údaje 
o vnitrostátních a civilních způsobilostech 
a prostředcích zdravotní péče;

sledování katastrof“ v rámci Evropské 
unie; podtrhuje skutečnost, že je důležité 
mít k dispozici vyčerpávající soubor údajů 
a informací o rizicích a důsledcích 
katastrof a sdílet je na úrovni EU, aby bylo 
možné provádět srovnávací studie a 
zjišťovat pravděpodobný přeshraniční 
dopad katastrof, což umožní členským 
státům shromáždit údaje o vnitrostátních a 
civilních způsobilostech a prostředcích 
zdravotní péče;

Or. el

Pozměňovací návrh 7
Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod 15 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. poukazuje na to, že problémy 
životního prostředí, způsobené a zostřené 
změnou klimatu, jsou v současné době 
příčinou nárůstu nucené migrace, a chce 
proto zdůraznit, že je stále větší souvislost 
mezi žadateli o azyl a oblastmi, v nichž se 
zhoršil stav životního prostředí; požaduje 
lepší ochranu a pohotovější přesídlování 
„uprchlíků před změnou klimatu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Cecilia Wikström

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že by měl existovat 
důrazný průřezový mechanismus pro 

16. domnívá se, že by měl existovat 
důrazný průřezový mechanismus pro 
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koordinaci, který zajistí šíření osvědčených 
postupů;

koordinaci, který zajistí šíření osvědčených 
postupů a který může zlepšit spolupráci, 
pokud jde o připravenost, reakci a 
obnovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Cecilia Wikström

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. s politováním konstatuje, že finanční 
mechanismy EU, jako je Finanční nástroj 
civilní ochrany, nemají dostatek 
prostředků a z toho důvodu se nemohou 
plně zapojit do oblasti prevence; je zcela 
přesvědčen o tom, že četnost a rozsah 
katastrof stoupá a tudíž je třeba neprodleně 
a bez byrokratických postupů rozšířit 
možnosti financování činností v rámci EU 
a ve třetích zemích;

18. domnívá se, že důležité finanční 
mechanismy EU, jako je finanční nástroj 
civilní ochrany, by se vzhledem k tomu, že 
četnost a rozsah katastrof stoupá, měly ve 
větší míře zaměřit na preventivní opatření 
a je třeba neprodleně a bez byrokratických 
postupů rozšířit možnosti financování 
činností v rámci EU a ve třetích zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Cecilia Wikström

Návrh stanoviska
Bod 19

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19. doporučuje, aby byl vytvořen 
samostatný finanční nástroj pro prevenci 
katastrof, který v případě přírodní 
katastrofy a katastrofy způsobené 
člověkem doplní úsilí jednotlivých států o 
ochranu, především osob, ale rovněž 
životního prostředí a majetku, včetně 
kulturního dědictví;

19. domnívá se, že financování, které má 
za cíl v případě přírodní katastrofy a 
katastrofy způsobené člověkem doplnit 
úsilí jednotlivých států o ochranu 
především osob, ale rovněž životního 
prostředí a majetku, včetně kulturního 
dědictví, by měly zajišťovat stávající 
finanční nástroje;



PE440.178v02-00 8/9 AM\813127CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Cecilia Wikström

Návrh stanoviska
Bod 20

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

20. zastává názor, že spolupráce v případě 
přírodních katastrof a katastrof 
způsobených člověkem má jednoznačnou 
přidanou hodnotu; z toho důvodu vyzývá 
členské státy a orgány EU k rozvinutí 
posílené spolupráce v oblasti prevence 
katastrof a celkového přístupu 
k efektivnější politice EU v oblasti řízení 
katastrof;

20. zastává názor, že spolupráce v případě 
přírodních katastrof a katastrof 
způsobených člověkem má jednoznačnou 
přidanou hodnotu; z toho důvodu vyzývá 
členské státy a orgány EU k rozvinutí 
posílené spolupráce v oblasti prevence 
katastrof a celkového přístupu 
k efektivnější politice EU v oblasti řízení 
katastrof; vítá proto kroky, které již učinila 
Rada ve věci vypracování rámce 
Společenství pro prevenci katastrof a 
předcházení lesním požárům;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Georgios Papanikolaou

Návrh stanoviska
Bod 22

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

22. upozorňuje na prevenci a předvídání 
přírodních katastrof a katastrof 
způsobených člověkem a na zmírňování 
jejich potenciálního dopadu s cílem 
přijmout strategii, která bude vycházet z 
proaktivního a inteligentního přístupu; za 
tímto účelem je nezbytné zajistit, aby 
vnitrostátní právní předpisy členských států 
byly v souladu se základními 
bezpečnostními pravidly, která musí být 
dodržována, například v oblasti 

22. upozorňuje na prevenci a předvídání 
přírodních katastrof a katastrof 
způsobených člověkem a na zmírňování 
jejich potenciálního dopadu s cílem 
přijmout strategii, která bude vycházet z 
proaktivního a inteligentního přístupu; za 
tímto účelem je nezbytné zajistit, aby 
vnitrostátní právní předpisy členských států 
byly v souladu se základními 
bezpečnostními pravidly, která musí být 
dodržována, například v oblasti 
stavebnictví; zdůrazňuje, že je důležité 
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stavebnictví. poskytovat veřejnosti informace, a to na 
vnitrostátní i na evropské úrovni, a zlepšit 
školení v tom, jak postupovat v případě 
katastrofy, s cílem zvyšovat informovanost 
veřejnosti, především již od raného věku, 
a podněcovat k tomu, aby byli všichni 
ochotni pomáhat jako dobrovolníci.

Or. el


