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Predlog spremembe 1
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo Komisije o 
preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki 
jih povzroči človek; opozarja, da naravne 
nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek, 
vplivajo na vse države članice in države 
kandidatke ter med drugimi nevarnostmi 
vključujejo tudi poplave, nevihte, suše, 
potrese, gozdne požare, ekstremne 
temperature, vulkanske izbruhe, snežne in 
zemeljske plazove, tehnološke in 
industrijske nesreče;

1. pozdravlja sporočilo Komisije o 
preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki 
jih povzroči človek; opozarja, da naravne 
nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek, 
vplivajo na vse države članice in države 
kandidatke ter med drugimi nevarnostmi1 

vključujejo tudi poplave, nevihte, suše, 
cunamije, potrese2, gozdne požare, 
ekstremne temperature, vulkanske izbruhe, 
snežne in zemeljske plazove, tehnološke in 
industrijske nesreče, erozijo zemlje, 
zemeljske plazove, onesnaženje podzemlja 
in podtalnice ter onesnaženje morja, jezer 
in rek;

__________
1 To je neizčrpen seznam naravnih nesreč 
in nesreč, ki jih povzroči človek; zato se 
lahko v seznam vključijo druge vrste 
naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči 
človek, ki niso navedene v tem mnenju.
2Resolucija evropskega parlamenta z dne 
14. novembra 2007 o regionalnem vplivu 
potresov. 

Or. el

Predlog spremembe 2
Cecilia Wikström

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba poleg krepitve 
pristopa Skupnosti upoštevati, da različne 
države članice prizadenejo različne vrste 
nesreč, zato so potrebni različni ukrepi; 

Or. en

Predlog spremembe 3
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. predlaga, da prednostne naloge usklajene 
zunanje varnostne politike pri oblikovanju 
nove Evropske službe za zunanje delovanje 
in finančnega okvira za 2014-2020 
vključujejo pristop Unije glede naravnih 
nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, 
vključno z ustreznim mehanizmom za 
dodeljevanje humanitarne pomoči v kriznih 
časih tako znotraj EU kot tudi v tretjih 
državah;

5. ugotavlja, da imajo naravne nesreče in 
nesreče, ki jih povzroči človek, zelo resne 
posledice za gospodarstvo regij, saj 
negativno vplivajo na infrastrukturo, 
zaposlovanje, naravno in kulturno 
dediščino, okolje, turizem ter gospodarski 
in družbeni razvoj države; predlaga, da 
prednostne naloge usklajene zunanje 
varnostne politike pri oblikovanju nove 
Evropske službe za zunanje delovanje in 
finančnega okvira za 2014-2020 
vključujejo pristop Unije glede naravnih 
nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, 
vključno z ustreznim mehanizmom za 
dodeljevanje humanitarne pomoči v kriznih 
časih tako znotraj EU kot tudi v tretjih 
državah;

Or. el

Predlog spremembe 4
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

11α. ugotavlja, da ranljive skupine 
prebivalstva, kot so otroci, starejši in 
ljudje s posebnimi potrebami, potrebujejo 
posebno obravnavo in zaščito v primeru 
ukrepov preprečevanja in obnovitve, ki 
sledijo naravnim nesrečam in nesrečam, 
ki jih povzroči človek;

Or. el

Predlog spremembe 5
Cecilia Wikström

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. podpira ustanovitev „observatorija za 
nesreče“ v okviru Evropske unije;
poudarja pomen celovite zbirke podatkov 
in informacij o tveganjih in stroških nesreč 
ter skupne uporabe takšne zbirke na ravni 
EU, s čimer bi državam članicam 
omogočili zbiranje in izmenjavo informacij 
o nacionalnih civilnih zmožnostih in 
medicinskih sredstvih;

15. poudarja pomen celovite zbirke 
podatkov in informacij o tveganjih in 
stroških nesreč ter skupne uporabe takšne 
zbirke na ravni EU, s čimer bi državam 
članicam omogočili zbiranje in izmenjavo 
informacij o nacionalnih civilnih 
zmožnostih in medicinskih sredstvih, ter 
potrebo, da se uporabljajo in razvijajo 
obstoječe strukture, na primer Center za 
spremljanje in informiranje, namesto da 
se gradijo nove;

Or. en

Predlog spremembe 6
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. podpira ustanovitev „observatorija za 15. podpira ustanovitev „observatorija za 
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nesreče“ v okviru Evropske unije; poudarja 
pomen celovite zbirke podatkov in 
informacij o tveganjih in stroških nesreč ter 
skupne uporabe takšne zbirke na ravni EU, 
s čimer bi državam članicam omogočili 
zbiranje in izmenjavo informacij o 
nacionalnih civilnih zmožnostih in 
medicinskih sredstvih;

nesreče“ v okviru Evropske unije; poudarja 
pomen vzpostavitve celovite zbirke 
podatkov in informacij o tveganjih in 
stroških nesreč ter skupne uporabe takšne 
zbirke na ravni EU zaradi izvajanja 
komparativnih študij in določanja 
verjetnih čezmejnih učinkov nesreč, s 
čimer bi državam članicam omogočili 
zbiranje in izmenjavo informacij o 
nacionalnih civilnih zmožnostih in 
medicinskih sredstvih;

Or. el

Predlog spremembe 7
Cornelia Ernst

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. poudarja, da so okoljske težave, ki jih 
povzročajo in poglabljajo podnebne 
spremembe, krive za sedanje naraščanje 
prisilnega preseljevanja, zato želi 
izpostaviti vse večjo povezanost med 
prosilci za azil in območji s propadajočim 
okoljem; poziva k boljši zaščiti in ponovni 
naselitvi „podnebnih beguncev“;

Or. en

Predlog spremembe 8
Cecilia Wikström

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. meni, da bi moral obstajati močan 
medsektorski mehanizem za usklajevanje 
za zagotavljanje širjenja najboljše prakse;

16. meni, da bi moral obstajati močan 
medsektorski mehanizem za usklajevanje 
za zagotavljanje širjenja najboljše prakse, s 
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katerim bi izboljšali sodelovanje z vidika 
pripravljenosti na nesreče, odzivanja in 
obnove;

Or. en

Predlog spremembe 9
Cecilia Wikström

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. obžaluje, da pomembni finančni 
mehanizmi EU, kot je finančni instrument 
za civilno zaščito, nimajo dovolj sredstev 
in zato ne morejo v polni meri sodelovati 
na področju preprečevanja; je trdno 
prepričan, da je treba glede na vse 
pogostejše in hujše nesreče nemudoma in 
brez birokratskih postopkov povečati 
možnosti financiranja ukrepov znotraj EU 
in v tretjih državah;

18. meni, da bi se morali pomembni 
finančni mehanizmi EU, kot je finančni 
instrument za civilno zaščito, glede na vse 
pogostejše in hujše nesreče v večjem 
obsegu osredotočiti na preventivne ukrepe 
in da je treba nemudoma in brez 
birokratskih postopkov povečati možnosti 
financiranja ukrepov znotraj EU in v tretjih 
državah;

Or. en

Predlog spremembe 10
Cecilia Wikström

Osnutek mnenja
Odstavek 19

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19. priporoča, da se ustvari poseben 
finančni instrument za preprečevanje 
nesreč, ki bo dopolnjeval nacionalna 
prizadevanja v prvi vrsti za zaščito ljudi, 
vendar tudi za zaščito okolja in 
premoženja, vključno s kulturno dediščino, 
v primeru naravnih nesreč in nesreč, ki jih 
povzroči človek;

19. meni, da bi bilo treba financiranje, ki 
bi dopolnjevalo nacionalna prizadevanja v 
prvi vrsti za zaščito ljudi, vendar tudi za 
zaščito okolja in premoženja, vključno s 
kulturno dediščino, v primeru naravnih 
nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, 
upravljati z obstoječimi finančnimi 
instrumenti;
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Or. en

Predlog spremembe 11
Cecilia Wikström

Osnutek mnenja
Odstavek 20

Osnutek mnenja Predlog spremembe

20. meni, da ima skupno delo v primeru 
naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči 
človek, očitne prednosti; zato poziva 
države članice in institucije EU, naj 
razvijajo in krepijo medsebojno 
sodelovanje na področju preprečevanja 
nesreč in celosten pristop za učinkovitejšo 
politiko EU glede upravljanja nesreč;

20. meni, da ima skupno delo v primeru 
naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči 
človek, očitne prednosti; zato poziva 
države članice in institucije EU, naj 
razvijajo in krepijo medsebojno 
sodelovanje na področju preprečevanja 
nesreč in celosten pristop za učinkovitejšo 
politiko EU glede upravljanja nesreč; zato 
odobrava ukrepe glede oblikovanja okvira 
Skupnosti za preprečevanje nesreč in 
gozdnih požarov, ki jih je že sprejel Svet;

Or. en

Predlog spremembe 12
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Osnutek mnenja
Odstavek 22

Osnutek mnenja Predlog spremembe

22. opozarja na preprečevanje in 
predvidevanje naravnih nesreč in nesreč, ki 
jih povzroči človek, ter na blažitev njihovih 
potencialnih posledic, da bi bila sprejeta 
strategija, ki bi temeljila na proaktivnem 
pristopu na podlagi obveščevalnih 
podatkov; meni, da je v ta namen ključnega 
pomena zagotoviti, da je nacionalna 
zakonodaja držav članic skladna z 
osnovnimi varnostnimi pravili, ki jih je 
treba upoštevati na primer na področju 
gradbeništva.

22. opozarja na preprečevanje in 
predvidevanje naravnih nesreč in nesreč, ki 
jih povzroči človek, ter na blažitev njihovih 
potencialnih posledic, da bi bila sprejeta 
strategija, ki bi temeljila na proaktivnem 
pristopu na podlagi obveščevalnih 
podatkov; meni, da je v ta namen ključnega 
pomena zagotoviti, da je nacionalna 
zakonodaja držav članic skladna z 
osnovnimi varnostnimi pravili, ki jih je 
treba upoštevati na primer na področju 
gradbeništva; poudarja pomen 
zagotavljanja informacij javnosti na 



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

SL

nacionalni in evropski ravni, ter 
izboljšanja usposabljanja za odzivanje na 
nesreče, da bi povečali ozaveščenost ljudi, 
zlasti že od zgodnje starosti, in jih 
spodbujali k prostovoljni pomoči; 

Or. en


