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Grozījums Nr. 1
Georgios Papanikolaou

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
dabas un cilvēka izraisīto katastrofu 
novēršanu; atgādina, ka dabas un cilvēka 
izraisītās katastrofas ietekmē visas 
dalībvalstis un kandidātvalstis un to vidū ir 
plūdi, vētras, sausuma periodi, zemestrīces, 
mežu ugunsgrēki, ekstrēmas gaisa 
temperatūras, vulkānu izvirdumi, lavīnas, 
zemes nogruvumi, kā arī tehnoloģiju 
izraisītas katastrofas vai rūpnieciskās 
avārijas;

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
dabas un cilvēka izraisīto katastrofu 
novēršanu; atgādina, ka dabas un cilvēka 
izraisītās katastrofas ietekmē visas 
dalībvalstis un kandidātvalstis un to vidū ir 
plūdi, vētras, sausuma periodi, cunami,
zemestrīces, mežu ugunsgrēki, ekstrēmas 
gaisa temperatūras, vulkānu izvirdumi, 
lavīnas, zemes nogruvumi, kā arī 
tehnoloģiju izraisītas katastrofas vai 
rūpnieciskās avārijas, augsnes erozija, 
zemes nogruvumi, augsnes apakškārtas 
vai gruntsūdeņu piesārņojums un jūru, 
ezeru un upju piesārņojums;

__________
1 Šis ir nepilnīgs dabas un cilvēka izraisīto 
katastrofu saraksts, tāpēc šajā sarakstā 
var iekļaut arī citus tajā neminētus dabas 
un cilvēka izraisīto katastrofu veidus.
2 Eiropas Parlamenta 2007. gada 
14. novembra rezolūcija par zemestrīču 
reģionālo ietekmi.

Or. el

Grozījums Nr. 2
Cecilia Wikström

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka, īstenojot Kopienas pieeju, 
ir jāpatur prātā, ka dažādās dalībvalstīs 
notiek dažāda veida katastrofas un ka 
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tāpēc ir jāveic dažādi pasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Georgios Papanikolaou

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ierosina, veidojot jauno Eiropas Ārējās 
darbības dienestu un izstrādājot finanšu 
shēmu 2014.–2020. gadam, saskaņotas 
ārējās drošības politikas prioritātēs iekļaut 
jautājumu par Eiropas Savienības pieeju 
attiecībā uz dabas un cilvēka izraisītām 
katastrofām, tostarp paredzēt pareizus 
mehānismus humānās palīdzības 
piešķiršanai krīzes situācijās ES valstīs un 
trešās valstīs;

5. pieņem zināšanai, ka dabas un cilvēka 
izraisītajām katastrofām ir nopietnas 
sekas reģionu ekonomikā un ka tās 
negatīvi ietekmē infrastruktūru, 
nodarbinātību, dabas un kultūras 
mantojumu, vidi, tūrismu un ekonomiku, 
un valsts sociālo attīstību;  ierosina, 
veidojot jauno Eiropas Ārējās darbības 
dienestu un izstrādājot finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam, saskaņotas ārējās 
drošības politikas prioritātēs iekļaut 
jautājumu par Eiropas Savienības pieeju 
attiecībā uz dabas un cilvēka izraisītām 
katastrofām, tostarp paredzēt pareizus 
mehānismus humānās palīdzības 
piešķiršanai krīzes situācijās ES valstīs un 
trešās valstīs;

Or. el

Grozījums Nr. 4
Georgios Papanikolaou

Atzinuma projekts
11.a punkts (new)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a pieņem zināšanai, ka pret 
neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, 
piemēram, bērni, vecāka gada gājuma 
cilvēki un cilvēki ar īpašām vajadzībām, 
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dabas un cilvēka izraisītu katastrofu 
gadījumā veicot novēršanas un 
atjaunošanas pasākumus, ir jāizturas 
īpaši un viņi ir jāaizsargā vairāk par 
citiem;

Or. el

Grozījums Nr. 5
Cecilia Wikström

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. atbalsta „Katastrofu novērošanas 
centra” izveidi Eiropas Savienībā; uzsver 
to, cik būtiska ir visaptveroša datu un 
informācijas apkopošana saistībā ar 
katastrofu radītajiem riskiem un izmaksām, 
kā arī uzsver, ka šīs informācijas apmaiņa 
ES mērogā ir būtiska, jo tādā veidā 
dalībvalstīm tiek dota iespēja apkopot 
informāciju par to civilās aizsardzības 
iespējām un medicīnas resursiem;

15. uzsver to, cik būtiska ir visaptveroša 
datu un informācijas apkopošana saistībā ar 
katastrofu radītajiem riskiem un izmaksām, 
kā arī uzsver, ka šīs informācijas apmaiņa 
ES mērogā ir būtiska, jo tādā veidā 
dalībvalstīm tiek dota iespēja apkopot 
informāciju par to civilās aizsardzības 
iespējām un medicīnas resursiem un ka 
mums ir jāizmanto un jāattīsta jau 
pastāvošas struktūras, piemēram, 
Monitoringa un informācijas centrs 
(MIC), nevis jāveido jaunas;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Georgios Papanikolaou

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. atbalsta „Katastrofu novērošanas 
centra” izveidi Eiropas Savienībā; uzsver 
to, cik būtiska ir visaptveroša datu un 
informācijas apkopošana saistībā ar 
katastrofu radītajiem riskiem un izmaksām, 

15. atbalsta „Katastrofu novērošanas 
centra” izveidi Eiropas Savienībā; uzsver 
to, cik būtiska ir visaptveroša datu un 
informācijas apkopošana saistībā ar 
katastrofu radītajiem riskiem un izmaksām, 
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kā arī uzsver, ka šīs informācijas apmaiņa 
ES mērogā ir būtiska, jo tādā veidā 
dalībvalstīm tiek dota iespēja apkopot 
informāciju par to civilās aizsardzības 
iespējām un medicīnas resursiem;

kā arī uzsver, ka šīs informācijas apmaiņa 
ES mērogā ir būtiska, lai veiktu 
salīdzinošus pētījumus un noteiktu 
katastrofu pārrobežu iespējamo ietekmi, 
jo tādā veidā dalībvalstīm tiek dota iespēja 
apkopot informāciju par to civilās 
aizsardzības iespējām un medicīnas 
resursiem;

Or. el

Grozījums Nr. 7
Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
15.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.a norāda, ka klimata pārmaiņu 
izraisītās un saasinātās vides problēmas ir 
šābrīža piespiedu migrācijas pieauguma 
iemesls, un tāpēc īpaši uzsvērt aizvien 
izteiktāko sakarību starp patvēruma 
meklētājiem un apgabaliem, kuros 
pasliktinās vides apstākļi; aicina „klimata 
bēgļus” aizsargāt un izmitināt labāk;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Cecilia Wikström

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. uzskata, ka ir jāizveido spēcīgs 
transversālas koordinācijas mehānisms, lai 
tādējādi varētu nodrošināt labākās prakses 
izplatīšanu;

16. uzskata, ka ir jāizveido spēcīgs 
transversālas koordinācijas mehānisms, lai 
tādējādi varētu nodrošināt labākās prakses 
izplatīšanu, ar kuru varētu uzlabot 
sadarbību attiecībā uz gatavību, 
reaģēšanu un atjaunošanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 9
Cecilia Wikström

Atzinuma projekts
18. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

18. pauž nožēlu, ka trūkst resursu būtisku 
ES finanšu mehānismu, piemēram, civilās 
aizsardzības finanšu instrumenta pilnīgai 
īstenošanai profilakses jomā; ņemot vērā 
katastrofu biežuma un apmēra pieaugumu, 
viennozīmīgi uzskata, ka ir nekavējoties, 
neveicot nekādas birokrātiskas procedūras, 
jāpaplašina finansējuma iespējas darbību 
īstenošanai Eiropas Savienībā un trešās 
valstīs;

18. uzskata, ka saistībā ar būtiskiem ES 
finanšu mehānismiem, piemēram, civilās 
aizsardzības finanšu instrumentu, ņemot 
vērā katastrofu biežuma un apmēra 
pieaugumu, ir vairāk jāīsteno novēršanas 
pasākumi un ka ir nekavējoties, neveicot 
nekādas birokrātiskas procedūras, 
jāpaplašina finansējuma iespējas darbību 
īstenošanai Eiropas Savienībā un trešās 
valstīs

Or. en

Grozījums Nr. 10
Cecilia Wikström

Atzinuma projekts
19. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

19. iesaka izveidot īpašu finanšu 
instrumentu katastrofu novēršanai, kas 
izmantojams papildus valstu centieniem 
dabas un cilvēka izraisītu katastrofu 
gadījumā aizsargāt galvenokārt cilvēkus, 
bet arī vidi un īpašumu, tostarp kultūras 
mantojumu;

19. uzskata, ka finansējums, kuru piešķir 
ar mērķi papildināt valstu centienus dabas 
un cilvēka izraisītu katastrofu gadījumā, lai 
aizsargātu ne tikai cilvēkus, bet arī vidi un 
īpašumus, tostarp kultūras mantojumu, ir 
jāpārvalda, izmantojot esošos finanšu 
instrumentus.

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Cecilia Wikström

Atzinuma projekts
20. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

20. uzskata, ka dabas un cilvēka izraisīto 
katastrofu gadījumā sadarbība rada reālu 
pievienoto vērtību; aicina dalībvalstis un 
ES institūcijas izveidot pastiprinātu 
sadarbību katastrofu novēršanas jomā un 
vienotu koncepciju efektīvai ES katastrofu 
pārvaldības politikai;

20. uzskata, ka dabas un cilvēka izraisīto 
katastrofu gadījumā sadarbība rada reālu 
pievienoto vērtību; aicina dalībvalstis un 
ES institūcijas izveidot pastiprinātu 
sadarbību katastrofu novēršanas jomā un 
vienotu koncepciju efektīvai ES katastrofu 
pārvaldības politikai; tāpēc atzinīgi vērtē 
to, ko Padome jau ir veikusi, lai izveidotu 
Kopienas katastrofu un meža ugunsgrēku 
novēršanas sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Georgios Papanikolaou

Atzinuma projekts
22. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

22. vērš uzmanību uz dabas un cilvēka 
izraisīto katastrofu novēršanu un 
paredzēšanu, kā arī uz to iespējamo seku 
mazināšanu, lai pieņemtu stratēģiju, kuras 
pamatā ir visaptveroša un uz izlūkdatiem 
balstīta pieeja; tāpēc ir svarīgi, ka 
dalībvalstu tiesību akti ir saskaņā ar vērā 
ņemamiem pamata drošības noteikumiem, 
piemēram, būvniecības nozarē.

22. vērš uzmanību uz dabas un cilvēka 
izraisīto katastrofu novēršanu un 
paredzēšanu, kā arī uz to iespējamo seku 
mazināšanu, lai pieņemtu stratēģiju, kuras 
pamatā ir visaptveroša un uz izlūkdatiem 
balstīta pieeja; tāpēc ir svarīgi, ka 
dalībvalstu tiesību akti ir saskaņā ar vērā 
ņemamiem pamata drošības noteikumiem, 
piemēram, būvniecības nozarē; uzsver to, 
cik svarīgi ir sabiedrību informēt gan 
valstu, gan Eiropas līmenī un uzlabot 
reaģēšanas uz katastrofām apmācību, lai 
palielinātu sabiedrības informētību, it 
īpaši mazu bērnu informētību, un veicināt 
visu personu brīvprātīgu līdzdalību.

Or. el
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