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Pakeitimas 1
Georgios Papanikolaou

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą 
dėl stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
prevencijos; primena, kad stichinių ir 
žmogaus sukeltų nelaimių, tarp kurių, be 
kitų pavojų, yra potvyniai, audros, sausros, 
žemės drebėjimai, miškų gaisrai, 
kraštutinės temperatūros atvejai, 
ugnikalnių išsiveržimai, sniego griūtys, 
nuošliaužos, technologinės nelaimės ir 
nelaimingi atsitikimai darbe, patiria visos 
valstybės narės ir šalys kandidatės;

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą 
dėl stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
prevencijos; primena, kad stichinių ir 
žmogaus sukeltų nelaimių, tarp kurių, be 
kitų pavojų1, yra potvyniai, audros, 
sausros, cunamiai, žemės drebėjimai2, 
miškų gaisrai, kraštutinės temperatūros 
atvejai, ugnikalnių išsiveržimai, sniego 
griūtys, nuošliaužos, technologinės 
nelaimės ir nelaimingi atsitikimai darbe,
dirvožemio erozija, nuošliaužos, podirvio 
ir požeminių vandenų užteršimas bei jūrų, 
ežerų ir upių tarša, patiria visos valstybės 
narės ir šalys kandidatės;

__________
1 Pateikiamas neišsamus stichinių ir 
žmogaus sukeltų nelaimių sąrašas; todėl 
kito pobūdžio stichinės ir žmogaus 
sukeltos nelaimės, kurios nenurodomos 
šioje nuomonėje, gali būti įtrauktos į 
sąrašą.
2 2007 m. lapkričio 14 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl žemės 
drebėjimų poveikio regionams;

Or. el

Pakeitimas 2
Cecilia Wikström

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad siekiant įgyvendinti 
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Bendrijos metodą svarbu atsižvelgti į tai, 
jog įvairiose valstybėse narėse įvyksta 
skirtingos nelaimės, todėl reikia imtis 
skirtingų priemonių;

Or. en

Pakeitimas 3
Georgios Papanikolaou

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. siūlo, kad naująją kuriant Europos 
išorės veiksmų tarnybą ir 2014–2020 m. 
finansinę programą vienas iš nuoseklios 
užsienio saugumo politikos prioritetų 
turėtų būti ES politika dėl stichinių ir 
žmogaus sukeltų nelaimių, įskaitant 
tinkamą humanitarinės pagalbos skyrimo 
krizių laikotarpiais ES ir trečiosiose šalyse 
mechanizmą;

5. pažymi, kad stichinės ir žmogaus 
sukeltos nelaimės turi rimtų padarinių 
regionų ekonomikai ir daro neigiamą 
poveikį šalies infrastruktūrai, užimtumui, 
gamtos ir kultūros paveldui, aplinkai, 
turizmui ir ekonominei bei socialinei 
plėtrai; siūlo, kad kuriant naująją Europos 
išorės veiksmų tarnybą ir 2014–2020 m. 
finansinę programą vienas iš nuoseklios 
užsienio saugumo politikos prioritetų 
turėtų būti ES politika dėl stichinių ir 
žmogaus sukeltų nelaimių, įskaitant 
tinkamą humanitarinės pagalbos skyrimo 
krizių laikotarpiais ES ir trečiosiose šalyse
mechanizmą;

Or. el

Pakeitimas 4
Georgios Papanikolaou

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11α. pažymi, kad tokioms pažeidžiamoms 
gyventojų grupėms, kaip vaikams, 
vyresnio amžiaus ir specialių poreikių 
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turintiems asmenims, reikia numatyti 
atskirą tvarką ir apsaugą taikant 
prevencines ir atkūrimo priemones, 
susijusias su stichinėmis ir žmogaus 
sukeltomis nelaimėmis;

Or. el

Pakeitimas 5
Cecilia Wikström

Nuomonės projektas
15 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

15. pritaria, kad Europos Sąjungoje reikia 
įkurti „Nelaimių stebėjimo centrą“; 
pabrėžia, kad svarbu turėti išsamių
duomenų ir informacijos apie gresiančias 
nelaimes bei joms tenkančias išlaidas ir 
keistis ja ES lygmeniu, nes tai leistų 
valstybėms narėms sukaupti informacijos 
apie nacionalinius civilinius pajėgumus ir 
medicininius išteklius bazę;

15. pabrėžia, kad svarbu turėti išsamią
duomenų ir informacijos apie gresiančias 
nelaimes bei joms tenkančias išlaidas bazę
ir keistis šiais duomenimis ES lygmeniu, 
nes tai leistų valstybėms narėms sukaupti 
informacijos apie nacionalinius civilinius 
pajėgumus ir medicininius išteklius, taip 
pat pabrėžia, kad turėtume ne kurti 
naujas, bet naudotis jau įdiegtomis 
sistemomis, pvz., Stebėsenos ir 
informacijos centru (angl. MIC), ir jas 
vystyti;

Or. en

Pakeitimas 6
Georgios Papanikolaou

Nuomonės projektas
15 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

15. pritaria, kad Europos Sąjungoje reikia 
įkurti „Nelaimių stebėjimo centrą“;
pabrėžia, kad svarbu turėti išsamių
duomenų ir informacijos apie gresiančias 
nelaimes bei joms tenkančias išlaidas ir 

15. pritaria, kad Europos Sąjungoje reikia 
įkurti „Nelaimių stebėjimo centrą“;
pabrėžia, kad svarbu turėti išsamią
duomenų ir informacijos apie gresiančias 
nelaimes bei joms tenkančias išlaidas bazę
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keistis ja ES lygmeniu, nes tai leistų 
valstybėms narėms sukaupti informacijos 
apie nacionalinius civilinius pajėgumus ir 
medicininius išteklius bazę;

ir keistis šiais duomenimis ES lygmeniu
siekiant atlikti lyginamuosius tyrimus ir 
nustatyti tikėtiną tarpvalstybinį nelaimių 
poveikį, nes tai leistų valstybėms narėms 
sukaupti informacijos apie nacionalinius 
civilinius pajėgumus ir medicininius 
išteklius;

Or. el

Pakeitimas 7
Cornelia Ernst

Nuomonės projektas
15 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

15a. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
aplinkosaugos problemų, kurių atsirado ir 
padaugėjo dėl klimato kaitos, šiuo metu 
intensyvėja priverstinė migracija, todėl 
nori pabrėžti vis stiprėjantį prieglobsčio 
prašančiųjų ir vietovių, kuriose blogėja 
aplinkos būklė, ryšį; ragina numatyti 
geresnę vadinamųjų pabėgėlių dėl klimato 
priežasčių apsaugą ir geresnes 
persikėlimo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 8
Cecilia Wikström

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. mano, kad norint užtikrinti gerosios 
patirties sklaidą reikia gero kompleksinio 
koordinavimo mechanizmo;

16. mano, kad norint užtikrinti gerosios 
patirties sklaidą reikia gero kompleksinio 
koordinavimo mechanizmo, kurį taikant 
būtų tobulinamas bendradarbiavimas 
pasirengimo, reagavimo ir atkūrimo 
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etapais;

Or. en

Pakeitimas 9
Cecilia Wikström

Nuomonės projektas
18 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

18. apgailestauja, kad tokioms svarbioms 
ES finansinėms priemonėms kaip Civilinės 
saugos finansinė priemonė trūksta išteklių 
ir todėl jie negali visu pajėgumu prisidėti 
prie prevencijos; tvirtai įsitikinęs, kad 
atsižvelgiant į tai, jog nelaimių vis daugėja 
ir jų mastas didėja, reikia nedelsiant ir be 
biurokratinių procedūrų didinti ES ir 
trečiosiose šalyse vykdomų operacijų 
finansavimo galimybes;

18. mano, kad atsižvelgiant į tai, jog 
nelaimių vis daugėja ir jų mastas didėja,
reikėtų platesniu mastu skirti dėmesį 
prevencinėms priemonėms ir nedelsiant ir 
be biurokratinių procedūrų didinti ES ir 
trečiosiose šalyse vykdomų operacijų 
finansavimo galimybes tokioms svarbioms 
ES finansinėms priemonėms kaip Civilinės 
saugos finansinė priemonė;

Or. en

Pakeitimas 10
Cecilia Wikström

Nuomonės projektas
19 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

19. rekomenduoja sukurti specialią 
nelaimių prevencijos finansinę priemonę, 
kuri papildytų nacionalines pastangas, 
dedamas stichinės ir žmogaus sukeltos 
nelaimės atveju ir skirtas apsaugoti visų 
pirma žmones, o taip pat aplinką ir turtą, 
įskaitant kultūrinį paveldą;

19. mano, kad lėšos, kurios numatytos 
siekiant papildyti nacionalines pastangas, 
dedamas stichinės ir žmogaus sukeltos 
nelaimės atveju ir skirtas visų pirma
žmonėms, taip pat aplinkai ir turtui, 
įskaitant kultūrinį paveldą, apsaugoti,
turėtų būti valdomos taikant galiojančias 
finansines priemones;

Or. en
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Pakeitimas 11
Cecilia Wikström

Nuomonės projektas
20 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

20. mano, kad akivaizdu, jog įvykus 
stichinėms ir žmogaus sukeltoms 
nelaimėms bendradarbiavimas yra labai 
naudingas; todėl ragina valstybes nares ir 
ES institucijas plėtoti ir stiprinti 
bendradarbiavimą nelaimių prevencijos 
srityje bei visa apimantį požiūrį į 
veiksmingesnę ES nelaimių valdymo 
politiką;

20. mano, kad akivaizdu, jog įvykus 
stichinėms ir žmogaus sukeltoms 
nelaimėms bendradarbiavimas yra labai 
naudingas; todėl ragina valstybes nares ir 
ES institucijas plėtoti ir stiprinti 
bendradarbiavimą nelaimių prevencijos 
srityje bei visa apimantį požiūrį į 
veiksmingesnę ES nelaimių valdymo 
politiką; todėl pritaria tam, kad Taryba 
jau ėmėsi veiksmų siekdama sukurti 
Bendrijos nelaimių prevencijos ir miškų 
gaisrų prevencijos sistemą;

Or. en

Pakeitimas 12
Georgios Papanikolaou

Nuomonės projektas
22 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

22. atkreipia dėmesį į stichinių ir žmogaus 
sukeltų nelaimių prevenciją bei numatymą 
ir į galimo jų poveikio mažinimą rengiant 
veiksnią ir informacija grindžiamą 
strategiją; mano, kad tam yra labai svarbu, 
kad valstybių narių nacionalinės teisės 
aktai atitiktų pagrindines saugos taisykles, 
galiojančias, pavyzdžiui, statybos srityje.

22. atkreipia dėmesį į stichinių ir žmogaus 
sukeltų nelaimių prevenciją bei numatymą 
ir į galimo jų poveikio mažinimą rengiant 
veiksnią ir informacija grindžiamą 
strategiją; mano, kad tam yra labai svarbu, 
kad valstybių narių nacionalinės teisės 
aktai atitiktų pagrindines saugos taisykles, 
galiojančias, pavyzdžiui, statybos srityje; 
pabrėžia, kad svarbu teikti informaciją 
visuomenei nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis, tobulinti reakcijos į nelaimę 
mokymus siekiant didinti visuomenės 
supratingumą, ypač jauname amžiuje, 
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taip pat skatinti savanorišką visų pagalbą.

Or. el


