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Amendamentul 1
Georgios Papanikolaou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută comunicarea Comisiei privind 
prevenirea dezastrelor naturale și a celor 
provocate de om; reamintește că dezastrele 
naturale și cele provocate de om afectează 
toate statele membre și țările candidate și 
includ, printre altele, pericole, inundații, 
furtuni, secetă, cutremure, incendii 
forestiere, temperaturi extreme, erupții 
vulcanice, avalanșe, alunecări de teren, 
accidente tehnologice și industriale;

1. salută comunicarea Comisiei privind 
prevenirea dezastrelor naturale și a celor 
provocate de om; reamintește că dezastrele 
naturale și cele provocate de om afectează 
toate statele membre și țările candidate și 
includ, printre altele, pericole1, inundații, 
furtuni, secetă, tsunami, cutremure2, 
incendii forestiere, temperaturi extreme, 
erupții vulcanice, avalanșe, alunecări de 
teren, accidente tehnologice și industriale, 
eroziunea solului, alunecări de teren, 
contaminarea subsolului și a pânzei 
freatice, precum și poluarea mărilor, a 
lacurilor și a fluviilor;

__________
1Aceasta nu este o listă exhaustivă a 
dezastrelor naturale și a celor provocate 
de om; prin urmare, alte tipuri de dezastre 
naturale și dezastre provocate de om care 
nu sunt cuprinse în prezentul aviz pot fi 
incluse în listă.
2Rezoluția Parlamentului European din 
14 noiembrie 2007 privind impactul 
regional al cutremurelor;

Or. el

Amendamentul 2
Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că în cadrul aplicării 
abordării comunitare, este important să se 
ia în considerare faptul că diferite state 
membre se confruntă cu diferite tipuri de 
dezastre, fiind necesară, prin urmare, 
adoptarea de măsuri diferite;

Or. en

Amendamentul 3
Georgios Papanikolaou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. propune ca, cu ocazia instituirii noului 
Serviciu european pentru acțiune externă și 
a cadrului financiar pentru perioada 2014-
2020, prioritățile privind o politică externă 
de securitate coerentă să includă abordarea 
Uniunii în privința dezastrelor naturale și a 
celor provocate de om, inclusiv un 
mecanism adecvat pentru acordarea de 
asistență umanitară în situații de criză, atât 
în cadrul UE, cât și în țările terțe;

5. observă că dezastrele naturale și cele 
provocate de om au consecințe foarte 
grave pentru economia regiunilor și un 
impact negativ asupra infrastructurii, 
ocupării forței de muncă, patrimoniului 
natural și cultural, mediului, turismului și 
dezvoltării economice și sociale a țării;
propune ca, cu ocazia instituirii noului 
Serviciu european pentru acțiune externă și 
a cadrului financiar pentru perioada 2014-
2020, prioritățile privind o politică externă 
de securitate coerentă să includă abordarea 
Uniunii în privința dezastrelor naturale și a 
celor provocate de om, inclusiv un 
mecanism adecvat pentru acordarea de 
asistență umanitară în situații de criză, atât 
în cadrul UE, cât și în țările terțe;

Or. el
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Amendamentul 4
Georgios Papanikolaou

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11α. observă că grupurile vulnerabile din 
cadrul populației, cum ar fi copiii, 
persoanele în vârstă sau cele cu nevoi 
speciale, necesită tratament și protecție 
speciale în contextul măsurilor de 
prevenire și de redresare adoptate în caz 
de dezastre naturale și provocate de om;

Or. el

Amendamentul 5
Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. sprijină crearea unui „Observator al 
dezastrelor” în cadrul Uniunii Europene;
subliniază că este important să existe o 
bază cuprinzătoare de date și informații 
privind riscurile și costurile dezastrelor, 
care să fie comunicată la nivelul UE, ceea 
ce ar permite statelor membre să pună în 
comun informațiile legate de capacitățile 
civile naționale și resursele medicale;

15. subliniază că este important să existe o 
bază cuprinzătoare de date și informații 
privind riscurile și costurile dezastrelor, 
care să fie comunicată la nivelul UE, ceea 
ce ar permite statelor membre să pună în 
comun informațiile legate de capacitățile 
civile naționale și resursele medicale, și că 
ar trebui mai degrabă să fie folosite și 
dezvoltate structurile deja existente, cum 
ar fi Centrul de monitorizare și informare 
(CMI), decât să fie create unele noi;

Or. en
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Amendamentul 6
Georgios Papanikolaou

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. sprijină crearea unui „Observator al 
dezastrelor” în cadrul Uniunii Europene; 
subliniază că este important să existe o 
bază cuprinzătoare de date și informații 
privind riscurile și costurile dezastrelor, 
care să fie comunicată la nivelul UE, ceea 
ce ar permite statelor membre să pună în 
comun informațiile legate de capacitățile 
civile naționale și resursele medicale;

15. sprijină crearea unui „Observator al 
dezastrelor” în cadrul Uniunii Europene; 
subliniază că este important să existe o 
bază cuprinzătoare de date și informații 
privind riscurile și costurile dezastrelor, 
care să fie comunicată la nivelul UE, în 
vederea efectuării unor studii comparative 
și determinării eventualului impact 
transfrontalier al dezastrelor, ceea ce ar 
permite statelor membre să pună în comun 
informațiile legate de capacitățile civile 
naționale și resursele medicale;

Or. el

Amendamentul 7
Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 15a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. subliniază că problemele de mediu 
cauzate și exacerbate de schimbările 
climatice sunt în prezent cauza creșterii 
migrației forțate și, prin urmare, dorește 
să accentueze legătura din ce în ce mai 
strânsă dintre solicitanții de azil și 
regiunile care se confruntă cu degradarea 
mediului; solicită asigurarea unei 
protecții și unor condiții de reinstalare 
mai bune „refugiaților din cauza 
schimbărilor climatice”;

Or. en
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Amendamentul 8
Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. consideră că ar trebui să existe un 
mecanism consolidat de coordonare 
transversală pentru a asigura diseminarea 
celor mai bune practici;

16. consideră că ar trebui să existe un 
mecanism consolidat de coordonare 
transversală pentru a asigura diseminarea 
celor mai bune practici care pot 
îmbunătăți cooperarea în materie de 
pregătire, reacție și redresare;

Or. en

Amendamentul 9
Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. regretă că unele mecanisme financiare 
importante ale UE, cum este Instrumentul 
financiar de protecție civilă, nu dispun de 
fonduri suficiente și, prin urmare, nu pot 
contribui pe deplin în domeniul 
prevenției; este ferm convins că, având în 
vedere frecvența mare și magnitudinea 
dezastrelor, ar trebui suplimentate imediat 
fondurile pentru acțiunile în cadrul UE și în 
țările terțe, fără a se recurge la proceduri 
birocratice;

18. consideră că unele mecanisme 
financiare importante ale UE, cum este 
Instrumentul financiar de protecție civilă, 
ar trebui, având în vedere frecvența mare 
și magnitudinea dezastrelor, să se axeze
într-o măsură mai mare pe măsurile 
preventive și că ar trebui suplimentate 
imediat fondurile pentru acțiunile în cadrul 
UE și în țările terțe, fără a se recurge la 
proceduri birocratice;

Or. en

Amendamentul 10
Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 19
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Proiectul de aviz Amendamentul

19. recomandă crearea unui instrument 
financiar specific dedicat prevenirii 
dezastrelor care vine în completarea 
eforturilor naționale pentru protecția 
cetățenilor în primul rând, dar și a mediului 
și a proprietății, inclusiv a patrimoniului 
cultural, în cazul unor dezastre naturale sau 
provocate de om;

19. consideră că fondurile destinate
completării eforturilor naționale pentru 
protecția cetățenilor în primul rând, dar și a 
mediului și a proprietății, inclusiv a 
patrimoniului cultural, în cazul unor 
dezastre naturale sau provocate de om ar 
trebui gestionate prin intermediul 
instrumentelor financiare existente;

Or. en

Amendamentul 11
Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 20

Proiectul de aviz Amendamentul

20. consideră că faptul de a conlucra în 
cazul unor dezastre naturale sau provocate 
de om reprezintă o valoare adăugată clară; 
prin urmare, solicită statelor membre și 
instituțiilor UE să-și consolideze 
cooperarea în materie de prevenire a 
dezastrelor și să elaboreze o abordare 
holistică în vederea unei politici 
comunitare cât mai eficiente în domeniul 
gestionării dezastrelor;

20. consideră că faptul de a conlucra în 
cazul unor dezastre naturale sau provocate 
de om reprezintă o valoare adăugată clară; 
prin urmare, solicită statelor membre și 
instituțiilor UE să-și consolideze 
cooperarea în materie de prevenire a 
dezastrelor și să elaboreze o abordare 
holistică în vederea unei politici 
comunitare cât mai eficiente în domeniul 
gestionării dezastrelor; prin urmare, salută 
măsurile care au fost deja adoptate de 
Consiliu privind crearea unui cadru 
comunitar în materie de prevenire a 
dezastrelor și a incendiilor forestiere;

Or. en

Amendamentul 12
Georgios Papanikolaou

Proiect de aviz
Punctul 22
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Proiectul de aviz Amendamentul

22. atrage atenția asupra importanței 
prevenirii și anticipării dezastrelor naturale 
sau a celor provocate de om și a reducerii 
impactului acestora, în scopul adoptării 
unei strategi bazate pe o abordare proactivă 
și fondată pe informații; în acest sens, este 
esențial să se garanteze că legislația 
statelor membre respectă normele 
fundamentale de siguranță, de exemplu, în 
sectorul construcțiilor.

22. atrage atenția asupra importanței 
prevenirii și anticipării dezastrelor naturale 
sau a celor provocate de om și a reducerii 
impactului acestora, în scopul adoptării 
unei strategi bazate pe o abordare proactivă 
și fondată pe informații; în acest sens, este 
esențial să se garanteze că legislația 
statelor membre respectă normele 
fundamentale de siguranță, de exemplu, în 
sectorul construcțiilor; subliniază 
importanța informării publicului, atât la 
nivel național, cât și european, și a 
îmbunătățirii formării în domeniul 
reacției în caz de dezastre, pentru a 
sensibiliza cetățenii, în special de la o 
vârstă timpurie, și pentru a-i stimula să își 
ofere în mod benevol ajutorul;

Or. el


