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Módosítás 1
Georgios Papanikolaou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a természeti csapások és az 
ember okozta katasztrófák megelőzésére 
irányuló közösségi koncepcióról szóló 
bizottsági közleményt; emlékeztet arra, 
hogy a természeti csapások és az ember 
okozta katasztrófák mindegyik tagállamot 
és tagjelölt országot érintik, és más 
veszélyforrások mellett idetartoznak az 
árvizek, viharok, aszályok, földrengések, 
erdőtüzek, szélsőséges hőmérsékletek, 
vulkánkitörések, lavinák, 
földcsuszamlások, technológiai és ipari 
balesetek;

1. üdvözli a természeti csapások és az 
ember okozta katasztrófák megelőzésére 
irányuló közösségi koncepcióról szóló 
bizottsági közleményt; emlékeztet arra, 
hogy a természeti csapások és az ember 
okozta katasztrófák mindegyik tagállamot 
és tagjelölt országot érintik, és más 
veszélyforrások mellett1 idetartoznak az 
árvizek, viharok, aszályok, szökőárak,
földrengések2, erdőtüzek, szélsőséges 
hőmérsékletek, vulkánkitörések, lavinák, 
földcsuszamlások, technológiai és ipari 
balesetek, a talajerózió, földcsuszamlások, 
az altalaj és a talajvíz szennyeződése, 
valamint a tengerek, tavak és folyók 
szennyeződése;

__________
1 Ez a természeti csapások és az ember 
okozta katasztrófák nem teljes körű 
felsorolása; ezért az e véleményben nem 
szereplő természeti csapások vagy ember 
okozta katasztrófák fajtáit e felsorolásba 
be lehet illeszteni.
2 Az Európai Parlament 2007. november 
14-i állásfoglalása a földrengések 
regionális hatásáról;

Or. el

Módosítás 2
Cecilia Wikström

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a közösségi 
megközelítés érvényre juttatása mellett 
fontos szem előtt tartani, hogy a 
különböző katasztrófatípusok különböző 
tagállamokat sújtanak, és ezért különböző 
intézkedésekre van szükség;

Or. en

Módosítás 3
Georgios Papanikolaou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. azt javasolja, hogy az új Európai 
Külügyi Szolgálat és a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó pénzügyi keret 
kialakításakor a koherens külső biztonsági 
politika prioritásai között szerepeljen a 
természeti csapásokról és ember okozta 
katasztrófákról szóló uniós koncepció is, 
beleértve egy alkalmas mechanizmust a 
humanitárius segélyek szétosztására 
válságok idején, az EU-n belül és harmadik 
országokban egyaránt;

5. megállapítja, hogy a természeti 
csapások és az ember okozta katasztrófák 
súlyos következményekkel járnak a régiók 
gazdaságára nézve, káros hatást 
gyakorolnak az infrastruktúrára, a 
foglalkoztatásra, a természeti és a 
kulturális örökségre, a környezetre, az 
idegenforgalomra, valamint az ország 
gazdasági és társadalmi fejlődésére;
javasolja, hogy az új Európai Külügyi 
Szolgálat és a 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó pénzügyi keret kialakításakor a 
koherens külső biztonsági politika 
prioritásai között szerepeljen a természeti 
csapásokról és ember okozta 
katasztrófákról szóló uniós koncepció is, 
beleértve egy alkalmas mechanizmust a 
humanitárius segélyek szétosztására 
válságok idején, az EU-n belül és harmadik 
országokban egyaránt;

Or. el
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Módosítás 4
Georgios Papanikolaou

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11α. megállapítja, hogy a lakosság 
veszélyeztetett csoportjai, így a gyermekek, 
az idősek és a speciális szükségletekkel 
rendelkezők a természeti csapásokkal vagy 
ember okozta katasztrófákkal kapcsolatos 
megelőző és helyreállítási intézkedések 
esetében különleges bánásmódot és 
védelmet igényelnek;

Or. el

Módosítás 5
Cecilia Wikström

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. támogatja egy „katasztrófafigyelő 
központ” létrehozását az Európai 
Unióban; hangsúlyozza, hogy fontos a 
katasztrófák kockázatairól és költségeiről 
szóló átfogó adat- és információgyűjtés és 
az adatok uniós szintű megosztása, ezáltal 
lehetővé téve a tagállamok számára a 
nemzeti polgári képességekről és orvosi 
erőforrásokról szóló információk 
egyesítését;

15. hangsúlyozza, hogy fontos a 
katasztrófák kockázatairól és költségeiről 
szóló átfogó adat- és információgyűjtés és 
az adatok uniós szintű megosztása, ezáltal 
lehetővé téve a tagállamok számára a 
nemzeti polgári képességekről és orvosi 
erőforrásokról szóló információk 
egyesítését, valamint új struktúrák 
kiépítése helyett a meglévőeket – így 
például a Megfigyelő- és Információs 
Központot (MIC) – használjuk és 
fejlesszük tovább;

Or. en
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Módosítás 6
Georgios Papanikolaou

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. támogatja egy „katasztrófafigyelő 
központ” létrehozását az Európai Unióban;
hangsúlyozza, hogy fontos a katasztrófák 
kockázatairól és költségeiről szóló átfogó 
adat- és információgyűjtés és az adatok 
uniós szintű megosztása, ezáltal lehetővé 
téve a tagállamok számára a nemzeti 
polgári képességekről és orvosi 
erőforrásokról szóló információk 
egyesítését;

15. támogatja egy „katasztrófafigyelő 
központ” létrehozását az Európai Unióban;
hangsúlyozza, hogy fontos a katasztrófák 
kockázatairól és költségeiről szóló átfogó 
adat- és információgyűjtés és az adatok 
uniós szintű megosztása összehasonlító 
tanulmányok folytatása és a katasztrófák 
várható, határokon átnyúló hatásainak 
meghatározása érdekében, ezáltal lehetővé 
téve a tagállamok számára a nemzeti 
polgári képességekről és orvosi 
erőforrásokról szóló információk 
egyesítését;

Or. el

Módosítás 7
Cornelia Ernst

Véleménytervezet
15 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

15a. hangsúlyozza, hogy az 
éghajlatváltozás által okozott és 
súlyosbított környezeti problémák 
felelősek jelenleg a kényszermigráció 
fokozódásáért, és ezért rá kíván mutatni a 
menedékjogért folyamodók és a környezet 
romlása által érintett területek közötti 
kapcsolatra; kéri az „éghajlatváltozás 
menekültjeinek” jobb védelmét és 
hazatelepítését;

Or. en
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Módosítás 8
Cecilia Wikström

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. úgy véli, hogy a legjobb gyakorlatok 
terjesztése érdekében szükség van egy erős 
horizontális koordinációs mechanizmusra;

16. úgy véli, hogy a legjobb gyakorlatok 
terjesztése érdekében szükség van egy erős 
horizontális koordinációs mechanizmusra, 
amely felkészültség, válaszadás 
helyreállítás tekintetében képes javítani a 
koordinációt;

Or. en

Módosítás 9
Cecilia Wikström

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. sajnálja, hogy az EU fontos pénzügyi 
mechanizmusainak, mint például a 
polgári védelmi pénzügyi eszköznek,
nincsenek meg a szükséges forrásaik, és 
ezért nem tudnak teljes mértékben 
közreműködni a megelőzés területén; 
határozottan hisz abban, hogy a 
katasztrófák gyakoriságára és nagyságára 
való tekintettel, az EU-n belüli és harmadik 
országokban való intézkedések 
finanszírozási lehetőségeit haladéktalanul 
ki kell terjeszteni, bürokratikus eljárások 
nélkül;

18. úgy véli, hogy a katasztrófák 
gyakoriságára és nagyságára való 
tekintettel az EU fontos pénzügyi 
mechanizmusainak, mint például a 
polgári védelmi pénzügyi eszköznek, 
nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie a 
megelőző intézkedésekre, továbbá az EU-n 
belüli és harmadik országokban való 
intézkedések finanszírozási lehetőségeit 
haladéktalanul ki kell terjeszteni, 
bürokratikus eljárások nélkül;

Or. en
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Módosítás 10
Cecilia Wikström

Véleménytervezet
19 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

19. javasolja egy olyan egyedi katasztrófa-
megelőzési pénzügyi eszköz létrehozását, 
amely természeti és ember okozta 
katasztrófák esetén kiegészíti az 
elsősorban az emberek, de emellett a 
környezet és a tulajdon – benne a kulturális 
örökség – védelmére is irányuló nemzeti 
erőfeszítéseket;

19. úgy véli, hogy azt a finanszírozást, 
amelynek célja kiegészíteni az elsősorban 
az emberek, de emellett a környezet és a 
tulajdon – benne a kulturális örökség –
védelmére is irányuló nemzeti 
erőfeszítéseket a természeti és ember 
okozta katasztrófák esetén, a meglévő 
pénzügyi eszközök keretén belül kell 
kezelni;

Or. en

Módosítás 11
Cecilia Wikström

Véleménytervezet
20 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

20. úgy véli, hogy természeti és ember 
okozta katasztrófák esetén az együttes 
munkának nyilvánvaló hozzáadott értéke 
van; ezért felszólítja a tagállamokat és az 
uniós intézményeket, hogy a katasztrófa-
megelőzés területén alakítsanak ki fokozott 
együttműködést és holisztikus szemléletet 
a katasztrófavédelemre vonatkozó, 
hatékonyabb uniós politika iránt;

20. úgy véli, hogy természeti és ember 
okozta katasztrófák esetén az együttes 
munkának nyilvánvaló hozzáadott értéke 
van; ezért felszólítja a tagállamokat és az 
uniós intézményeket, hogy a katasztrófa-
megelőzés területén alakítsanak ki fokozott 
együttműködést és holisztikus szemléletet 
a katasztrófavédelemre vonatkozó, 
hatékonyabb uniós politika iránt;
következésképpen üdvözli a Tanács által a 
katasztrófák és az erdőtüzek megelőzésére 
vonatkozó közösségi keret kidolgozása 
terén eddig megtett lépéseket;

Or. en
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Módosítás 12
Georgios Papanikolaou

Véleménytervezet
22 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

22. felhívja a figyelmet a természeti és 
ember okozta katasztrófák megelőzésére és 
előrejelzésére, illetve lehetséges hatásaik 
enyhítésére, egy proaktív, hírszerzés 
vezérelte megközelítésen alapuló stratégia 
elfogadása érdekében; e célból 
létfontosságú, hogy a tagállamok nemzeti 
jogszabályai megfeleljenek a betartandó 
alapvető biztonsági szabályoknak, például 
az építőipar területén.

22. felhívja a figyelmet a természeti és 
ember okozta katasztrófák megelőzésére és
előrejelzésére, illetve lehetséges hatásaik 
enyhítésére, egy proaktív, hírszerzés 
vezérelte megközelítésen alapuló stratégia 
elfogadása érdekében; e célból 
létfontosságú, hogy a tagállamok nemzeti 
jogszabályai megfeleljenek a betartandó 
alapvető biztonsági szabályoknak, például 
az építőipar területén; hangsúlyozza annak 
jelentőségét, hogy a nyilvánosságot mind 
nemzeti, mind európai szinten 
tájékoztassák, valamint javítsák a 
katasztrófákra való reagálásra irányuló 
képzést a nyilvánosság tudatosságának 
fokozására – különösen fiatal kortól 
kezdve –, és a mindenki által nyújtandó 
önkéntes segítség ösztönzésére.

Or. el


