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Tarkistus 1
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa alue- ja paikallisviranomaisten 
ratkaisevan tärkeää roolia katastrofien 
hallinnassa; katsoo ehdottomasti, että 
mainittujen viranomaisten aktiivinen 
osallistuminen katastrofien 
ehkäisemisstrategioiden valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon varmistaa parhaalla 
tavalla tehokkaiden ja toimivien 
ratkaisujen määrittämisen; korostaa myös 
kuulemisen merkitystä sekä julkisten ja 
yksityisten toimijoiden osallistumista tähän 
prosessiin;

1. korostaa alue- ja paikallisviranomaisten 
ratkaisevan tärkeää roolia katastrofien 
hallinnassa; katsoo ehdottomasti, että 
mainittujen viranomaisten aktiivinen 
osallistuminen katastrofien 
ehkäisemisstrategioiden valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon varmistaa parhaalla 
tavalla tehokkaiden ja toimivien 
ratkaisujen määrittämisen; korostaa myös 
kuulemisen merkitystä sekä julkisten ja 
yksityisten toimijoiden, 
vapaaehtoisjärjestöt mukaan lukien,
osallistumista tähän prosessiin;

Or. en

Tarkistus 2
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa alue- ja paikallisviranomaisten 
ratkaisevan tärkeää roolia katastrofien 
hallinnassa; katsoo ehdottomasti, että 
mainittujen viranomaisten aktiivinen 
osallistuminen katastrofien 
ehkäisemisstrategioiden valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon varmistaa parhaalla 
tavalla tehokkaiden ja toimivien 
ratkaisujen määrittämisen; korostaa myös 
kuulemisen merkitystä sekä julkisten ja 
yksityisten toimijoiden osallistumista tähän 
prosessiin;

1. korostaa alue- ja paikallisviranomaisten 
ratkaisevan tärkeää roolia katastrofien 
hallinnassa; katsoo ehdottomasti, että 
mainittujen viranomaisten aktiivinen 
osallistuminen riskien vähentämisen ja
katastrofien ehkäisemisstrategioiden 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon 
varmistaa parhaalla tavalla tehokkaiden ja 
toimivien ratkaisujen määrittämisen; 
korostaa myös kuulemisen merkitystä sekä 
julkisten ja yksityisten toimijoiden 
osallistumista tähän prosessiin;
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Or. el

Tarkistus 3
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa alue- ja paikallisviranomaisten 
ratkaisevan tärkeää roolia katastrofien 
hallinnassa; katsoo ehdottomasti, että
mainittujen viranomaisten aktiivinen 
osallistuminen katastrofien 
ehkäisemisstrategioiden valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon varmistaa parhaalla 
tavalla tehokkaiden ja toimivien 
ratkaisujen määrittämisen; korostaa myös 
kuulemisen merkitystä sekä julkisten ja 
yksityisten toimijoiden osallistumista tähän 
prosessiin;

1. korostaa alue- ja paikallisviranomaisten 
ratkaisevan tärkeää roolia katastrofien 
hallinnassa; katsoo ehdottomasti, että
mainittujen viranomaisten aktiivinen 
osallistuminen katastrofien 
ehkäisemisstrategioiden valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon varmistaa parhaalla 
tavalla tehokkaiden ja toimivien 
ratkaisujen määrittämisen; korostaa myös 
kuulemisen merkitystä sekä julkisten ja 
yksityisten toimijoiden osallistumista tähän 
prosessiin; katsoo, että erityisen tärkeää
on edistää vapaaehtoistyötä
pelastuspalvelun alalla kaikilla tasoilla;

Or. de

Tarkistus 4
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa, että ennakoiva toiminta on 
pelkkää katastrofeihin reagointia 
tehokkaampaa ja edullisempaa; pitää eri 
alueiden paikallisen, maantieteellisen, 
taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
tilanteen tuntemusta olennaisen tärkeänä 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ehkäisyssä;
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Or. fr

Tarkistus 5
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa EU:n yhä suurempaa 
haavoittuvaisuutta katastrofitilanteissa, ja 
katsoo, että asiaa on käsiteltävä ottamalla 
käyttöön kattava riskien 
hallintamenettely, joka käsittää 
katastrofien hallinnan kaikki vaiheet –
ennaltaehkäisyn ja varhaisvaroituksen, 
valmiuden, toiminnan, jälkihoidon sekä 
kunnostamisen – sellaisen EU:n 
direktiivin avulla, jossa käsitellään myös 
kuivuuden estämistä ja hallintaa jo 
annettujen tulvia koskevien EU:n 
säädösten tapaan;

Or. es

Tarkistus 6
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että alueet ja 
paikallisyhteisöt kärsivät 
luonnonkatastrofeista eniten ja että 
yleisesti ottaen niiden materiaali- ja 
henkilöresurssit sekä niiden taitotieto ja 
varat eivät riitä näiden katastrofien 
käsittelyyn pelkästään kansallisen ja/tai 
alueellisen menettelyn avulla; katsoo, että 
nämä katastrofit edellyttävät tehokasta ja 
yhteisvastuuseen perustuvaa unionin 
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tason toimintaa;

Or. es

Tarkistus 7
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että vain kriisinhallintaan 
osallistuvien eri alojen ja eri toimijoiden 
noudattama yhteinen strategia ja toimien 
koordinointi voivat johtaa todelliseen 
edistymiseen katastrofien ehkäisemisessä; 
kehottaa jäsenvaltioita tukemaan mainittua 
yhteistyötä kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 8
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että vain kriisinhallintaan 
osallistuvien eri alojen ja eri toimijoiden 
noudattama yhteinen strategia ja toimien 
koordinointi voivat johtaa todelliseen 
edistymiseen katastrofien ehkäisemisessä; 
kehottaa jäsenvaltioita tukemaan mainittua 
yhteistyötä kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla;

2. katsoo, että vain kriisinhallintaan 
osallistuvien eri alojen ja eri toimijoiden 
noudattama yhteinen strategia ja toimien 
koordinointi voivat johtaa todelliseen 
edistymiseen katastrofien ehkäisemisessä; 
korostaa vapaaehtoistyön asemaa 
yhteisessä strategiassa ja ehdottaa, että 
toimiin sisällytetään vapaaehtoinen osa;
kehottaa jäsenvaltioita tukemaan mainittua 
yhteistyötä kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla; ehdottaa, että 
Euroopan vapaaehtoistyön 
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teemavuoden 2011 yhteydessä arvioidaan 
mahdollisuutta järjestää kriisien 
ehkäisemistä ja hallintaa koskevaa 
vapaaehtoistyöhön liittyvää yhteistyötä 
jäsenvaltiotasolla;

Or. ro

Tarkistus 9
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että vain kriisinhallintaan 
osallistuvien eri alojen ja eri toimijoiden 
noudattama yhteinen strategia ja toimien 
koordinointi voivat johtaa todelliseen 
edistymiseen katastrofien ehkäisemisessä; 
kehottaa jäsenvaltioita tukemaan mainittua 
yhteistyötä kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla;

2. katsoo, että vain kriisinhallintaan 
osallistuvien eri alojen ja eri toimijoiden 
noudattama yhteinen strategia ja toimien
koordinointi voivat johtaa todelliseen 
edistymiseen katastrofien ehkäisemisessä; 
kehottaa jäsenvaltioita tukemaan mainittua 
yhteistyötä kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla; katsoo, että oppien 
saamiseksi tähänastisista kokemuksista 
on tarpeellista luoda yhtenäinen 
eurooppalainen tietokanta, parantaa
ennakkovaroitusjärjestelmiä ja tukea 
kohdennetusti tällä alueella tehtäviä
tutkimuksia;

Or. de

Tarkistus 10
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että vain kriisinhallintaan 
osallistuvien eri alojen ja eri toimijoiden 

2. katsoo, että vain kriisinhallintaan 
osallistuvien eri alojen ja eri toimijoiden 
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noudattama yhteinen strategia ja toimien 
koordinointi voivat johtaa todelliseen 
edistymiseen katastrofien ehkäisemisessä; 
kehottaa jäsenvaltioita tukemaan mainittua 
yhteistyötä kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla;

noudattama yhteinen strategia ja toimien 
koordinointi voivat johtaa todelliseen 
edistymiseen katastrofien ehkäisemisessä
sekä niihin varautumisessa, reagoinnissa 
ja jälkihoidossa; kehottaa jäsenvaltioita 
tukemaan mainittua yhteistyötä 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla; 

Or. en

Tarkistus 11
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. puoltaa koko Euroopan unionia 
koskevaa kokonaisvaltaista strategiaa, 
jossa laaditaan yhdenmukaista toimintaa 
koskevat ohjeet erityyppisiä katastrofeja ja 
myös metsäpaloja varten; katsoo, että 
tämän strategian avulla on taattava 
maiden välinen solidaarisuus, ja 
strategiassa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota kaikista eristäytyneimpiin, 
harvimmin asuttuihin, vuoristoisiin, 
unionin ulkorajoilla sijaitseviin ja 
taloudellisesti heikoimmassa asemassa 
oleviin unionin alueisiin;

Or. es

Tarkistus 12
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa lisäksi komissiota 
kehittämään pelastuspalvelumekanismin 
ja alan koulutuksen arviointia 
pelastuspalveluohjelman puitteissa; 
katsoo, että havainto- ja 
ennakkovaroitusjärjestelmien välisiä 
yhteyksiä olisi lujitettava;

Or. en

Tarkistus 13
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että katastrofien vaikutukset 
ulottuvat myös jäsenvaltioiden ja alueiden 
muodollisten ja hallinnollisten rajojen 
ulkopuolelle; katsoo näin ollen, että 
erityisen riskialttiiden alueiden 
määrittämiseen olisi yhdistettävä mainittuja 
alueita koskevat ensisijaiset tavoitteet ja 
yhteistyömekanismit; kehottaa alueita 
hyödyntämään jo olemassa olevia 
alueellisia yhteistyöverkostoja, jotta 
yhteistyötä voidaan kohdistaa erityisesti 
katastrofien ehkäisemiseen; katsoo, että 
suuralueet, joiden toiminnallinen yhteistyö 
on riippumatonta hallinnollista rajoista, 
voivat toimia katastrofien ehkäisemisen 
tehokkaina yhteistyökumppaneina;

3. korostaa, että katastrofien vaikutukset 
ulottuvat myös jäsenvaltioiden ja alueiden 
muodollisten ja hallinnollisten rajojen 
ulkopuolelle; katsoo näin ollen, että 
erityisen riskialttiiden alueiden, joita ovat 
syrjäiset ja erittäin syrjäiset alueet ja eräät 
muut Euroopan unionin alueet tai saaret, 
joilla on usein maantieteellisten, 
topografisten sekä taloudellisten ja 
yhteiskunnallisten olosuhteidensa 
johdosta erityispiirteitä ja -tarpeita,
määrittämiseen olisi yhdistettävä mainittuja 
alueita koskevat ensisijaiset tavoitteet ja 
yhteistyömekanismit; kehottaa alueita 
hyödyntämään jo olemassa olevia 
alueellisia yhteistyöverkostoja, jotta 
yhteistyötä voidaan kohdistaa erityisesti 
katastrofien ehkäisemiseen; katsoo, että 
suuralueet, joiden toiminnallinen yhteistyö 
on riippumatonta hallinnollisista rajoista, 
voivat toimia katastrofien ehkäisemisen 
tehokkaina yhteistyökumppaneina;

Or. fr
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Tarkistus 14
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että katastrofien vaikutukset 
ulottuvat myös jäsenvaltioiden ja alueiden 
muodollisten ja hallinnollisten rajojen 
ulkopuolelle; katsoo näin ollen, että 
erityisen riskialttiiden alueiden 
määrittämiseen olisi yhdistettävä mainittuja 
alueita koskevat ensisijaiset tavoitteet ja 
yhteistyömekanismit; kehottaa alueita 
hyödyntämään jo olemassa olevia 
alueellisia yhteistyöverkostoja, jotta 
yhteistyötä voidaan kohdistaa erityisesti 
katastrofien ehkäisemiseen; katsoo, että 
suuralueet, joiden toiminnallinen yhteistyö 
on riippumatonta hallinnollista rajoista, 
voivat toimia katastrofien ehkäisemisen 
tehokkaina yhteistyökumppaneina;

3. korostaa, että katastrofien vaikutukset 
ulottuvat myös jäsenvaltioiden ja alueiden 
muodollisten ja hallinnollisten rajojen 
ulkopuolelle; katsoo näin ollen, että 
erityisen riskialttiiden alueiden 
määrittämiseen olisi yhdistettävä mainittuja 
alueita koskevat ensisijaiset tavoitteet ja 
yhteistyömekanismit; kehottaa alueita 
hyödyntämään jo olemassa olevia 
alueellisia yhteistyöverkostoja, jotta 
yhteistyötä voidaan kohdistaa erityisesti 
katastrofien ehkäisemiseen; katsoo, että 
rajat ylittävät yhteistyörakenteet kuten 
suuralueet, joiden toiminnallinen yhteistyö 
on riippumatonta hallinnollisista rajoista, 
voivat toimia katastrofien ehkäisemisen 
tehokkaina yhteistyökumppaneina;

Or. fr

Tarkistus 15
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että katastrofien vaikutukset 
ulottuvat myös jäsenvaltioiden ja alueiden 
muodollisten ja hallinnollisten rajojen 
ulkopuolelle; katsoo näin ollen, että 
erityisen riskialttiiden alueiden 
määrittämiseen olisi yhdistettävä mainittuja 
alueita koskevat ensisijaiset tavoitteet ja 
yhteistyömekanismit; kehottaa alueita 
hyödyntämään jo olemassa olevia 

3. korostaa, että katastrofien vaikutukset 
ulottuvat myös jäsenvaltioiden ja alueiden 
muodollisten ja hallinnollisten rajojen 
ulkopuolelle; katsoo näin ollen, että 
riskityyppien mukaan eriteltyjen erityisen 
riskialttiiden alueiden määrittämiseen olisi 
yhdistettävä mainittuja alueita koskevat 
ensisijaiset tavoitteet ja 
yhteistyömekanismit; kehottaa alueita 
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alueellisia yhteistyöverkostoja, jotta 
yhteistyötä voidaan kohdistaa erityisesti 
katastrofien ehkäisemiseen; katsoo, että 
suuralueet, joiden toiminnallinen yhteistyö 
on riippumatonta hallinnollista rajoista, 
voivat toimia katastrofien ehkäisemisen 
tehokkaina yhteistyökumppaneina; 

hyödyntämään jo olemassa olevia 
alueellisia yhteistyöverkostoja, jotta 
yhteistyötä voidaan kohdistaa erityisesti 
katastrofien ehkäisemiseen; katsoo, että 
suuralueet, joiden toiminnallinen yhteistyö 
on riippumatonta hallinnollista rajoista, 
voivat toimia katastrofien ehkäisemisen 
tehokkaina yhteistyökumppaneina;

Or. es

Tarkistus 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että katastrofien vaikutukset 
ulottuvat myös jäsenvaltioiden ja alueiden 
muodollisten ja hallinnollisten rajojen 
ulkopuolelle; katsoo näin ollen, että 
erityisen riskialttiiden alueiden 
määrittämiseen olisi yhdistettävä mainittuja 
alueita koskevat ensisijaiset tavoitteet ja
yhteistyömekanismit; kehottaa alueita 
hyödyntämään jo olemassa olevia 
alueellisia yhteistyöverkostoja, jotta 
yhteistyötä voidaan kohdistaa erityisesti 
katastrofien ehkäisemiseen; katsoo, että 
suuralueet, joiden toiminnallinen yhteistyö 
on riippumatonta hallinnollista rajoista, 
voivat toimia katastrofien ehkäisemisen 
tehokkaina yhteistyökumppaneina;

3. korostaa, että katastrofien vaikutukset 
ulottuvat myös jäsenvaltioiden ja alueiden 
muodollisten ja hallinnollisten rajojen 
ulkopuolelle; katsoo näin ollen, että 
erityisen riskialttiiden alueiden 
määrittämiseen olisi yhdistettävä mainittuja 
alueita koskevat ensisijaiset tavoitteet ja 
yhteistyömekanismit; kehottaa alueita 
hyödyntämään jo olemassa olevia 
alueellisia ja rajat ylittäviä 
koordinaatioverkostoja, jotta yhteistyötä 
voidaan kohdistaa erityisesti katastrofien 
ehkäisemiseen; katsoo, että suuralueet, 
joiden toiminnallinen yhteistyö on 
riippumatonta hallinnollisista rajoista, 
voivat toimia katastrofien ehkäisemisen 
tehokkaina yhteistyökumppaneina;

Or. en
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Tarkistus 17
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kannattaa sitä, että tällä alalla 
aiemmin osana yhteisön INTERREG-
aloitetta toteutetuissa hankkeissa saatua 
arvokasta kokemusta hyödynnetään, ja 
katsoo, että on äärimmäisen tärkeää 
tutkia tarkemmin Euroopan alueellista 
yhteistyötä koskevan tavoitteen tarjoamia 
mahdollisuuksia; katsoo tässä yhteydessä, 
että eurooppalainen alueellisen yhteistyön 
yhtymä (EAYY) voi muodostaa 
merkittävän välineen, jonka avulla 
hallitusten välistä, rajat ylittävää ja 
alueiden välistä yhteistyötä voidaan 
edelleen vahvistaa myös sellaisten maiden 
kanssa, jotka eivät ole EU:n 
jäsenvaltioita, ja se voi tarjota vakaan 
kehyksen, jossa teknistä taitotietoa ja 
hyviä toimintatapoja katastrofien 
ehkäisemisen alalla voidaan siirtää ja 
vaihtaa ja jossa voidaan perustaa yhteisiä 
tietokantoja ja varhaisvaroitusjärjestelmiä 
sen jäsenten kesken;

Or. el

Tarkistus 18
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että koheesiopolitiikka on 
luonnonkatastrofien riskien ehkäisemisen 
perusväline; katsoo, että erilaisten 
rahastojen ja välineiden toiminnan on 
oltava joustavaa ja koordinoitua tämän 
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politiikan toiminnan parantamiseksi ja 
tehostamiseksi; vaatii, että riskien 
ehkäisemistä on koordinoitava myös 
muiden ehkäisemiseen vaikuttavien 
politiikanalojen kanssa toimintojen 
hajaantumisen välttämiseksi ja 
suoritettujen toimenpiteiden tehokkuuden 
ja lisäarvon kasvattamiseksi;

Or. es

Tarkistus 19
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että asianmukaisen 
koulutuksen antaminen kansalaisille 
käyttäytymisestä katastrofitilanteissa on 
ratkaisevan tärkeää ihmishenkien 
pelastamiseksi; pitää sen vuoksi erittäin 
tärkeänä, että erilaisia mahdollisia 
hätätilanteita varten laaditaan ja 
sovelletaan yhteisön suuntaviivoja; pitää 
erityisen tarpeellisena varmistaa, että 
unionin kansalaiset ovat täysin tietoisia 
eurooppalaisesta hätänumerosta 112;

Or. en

Tarkistus 20
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. suhtautuu myönteisesti komission 
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ehdotukseen laajentaa 
palautejärjestelmää koskemaan 
katastrofien ehkäisyä; kehottaa 
kiinnittämään erityistä huomiota 
monenlaisia riskejä (tulvat, 
pyörremyrskyt, tulivuorenpurkaukset, 
maanjäristykset) kohtaavilta alueilta, 
kuten erittäin syrjäisiltä alueilta, saatuun 
palautteeseen;

Or. fr

Tarkistus 21
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota kartoittamaan 
tietolähteitä ja parhaiden käytäntöjen 
levittämistä riskienhallintamenettelyjen 
alalla ja kannattaa katastrofiriskejä 
koskevan tutkimuksen koordinointia;

Or. en

Tarkistus 22
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tukee komission aloitetta, jonka 
tavoitteena on arvioida mahdollisuuksia 
parantaa katastrofien ehkäisemisen 
sisällyttämistä vuosien 2007–2013 
toimintaohjelmiin, ja kehottaa 
jäsenvaltioita käyttämään hyväkseen 
riskien ehkäisemistä suoraan koskevia 

4. tukee komission aloitetta, jonka 
tavoitteena on arvioida mahdollisuuksia 
parantaa katastrofien ehkäisemisen 
sisällyttämistä vuosien 2007–2013 
toimintaohjelmiin, ja kehottaa 
jäsenvaltioita käyttämään hyväkseen 
riskien ehkäisemistä suoraan koskevia 
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rakennerahastojen ohjelmia, jotta tätä alaa 
koskeviin toimiin voidaan ryhtyä jo 
nykyisen ohjelmakauden aikana; 
muistuttaa tässä yhteydessä kuitenkin myös 
toimien yhteensovittamisen tarpeesta;

rakennerahastojen ohjelmia, jotta tätä alaa 
koskeviin toimiin voidaan ryhtyä jo 
nykyisen ohjelmakauden aikana; 
muistuttaa tässä yhteydessä kuitenkin myös 
toimien yhteensovittamisen tarpeesta; pitää
siksi tarpeellisena, että EU:n 
vapaaehtoistoiminnan teemavuoden 2011 
yhtenäisen lähestymistavan puitteissa 
luodaan edellytykset kansallisten tai 
alueellisten, vapaaehtoisten 
avustusjärjestöjen välisen yhteistyön ja 
kokemusten vaihdon jäsentämiselle tai 
kehittämiselle;

Or. de

Tarkistus 23
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tukee komission aloitetta, jonka 
tavoitteena on arvioida mahdollisuuksia 
parantaa katastrofien ehkäisemisen 
sisällyttämistä vuosien 2007–2013 
toimintaohjelmiin, ja kehottaa 
jäsenvaltioita käyttämään hyväkseen 
riskien ehkäisemistä suoraan koskevia 
rakennerahastojen ohjelmia, jotta tätä alaa 
koskeviin toimiin voidaan ryhtyä jo 
nykyisen ohjelmakauden aikana; 
muistuttaa tässä yhteydessä kuitenkin myös 
toimien yhteensovittamisen tarpeesta;

4. tukee komission aloitetta, jonka 
tavoitteena on arvioida mahdollisuuksia 
parantaa katastrofien ehkäisemisen 
sisällyttämistä vuosien 2007–2013 
toimintaohjelmiin, ja kehottaa 
jäsenvaltioita käyttämään hyväkseen 
riskien ehkäisemistä suoraan koskevia 
rakennerahastojen ohjelmia, jotta tätä alaa 
koskeviin toimiin voidaan ryhtyä jo 
nykyisen ohjelmakauden aikana; 
muistuttaa tässä yhteydessä kuitenkin myös 
toimien yhteensovittamisen tarpeesta; 
ehdottaa, että seuraavan ohjelmakauden 
strategiassa komissio ottaa huomioon 
tarpeen ottaa käyttöön yhteisön 
rahoitustoimenpiteitä kaikki toiminnan 
alat kattavaa katastrofien ehkäisyä 
varten;

Or. ro
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Tarkistus 24
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että ilmastonmuutos pahentaa 
kasvavassa määrin luonnonkatastrofeja ja
myös tulvia ja muita hydrologisia 
ongelmia, joiden osalta asianmukainen ja 
tehokkaasti koordinoitu ehkäisevä 
toiminta on olennaista; kehottaa 
toteuttamaan tämän alan tutkimusta ja 
vaihtamaan kokemuksia kaikkien 
katastrofien hallintaan osallistuvien 
paikallisten, alueellisten ja kansallisten 
toimijoiden välillä parhaiden 
mahdollisten ehkäisevien toimenpiteiden 
käyttöön ottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 25
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota takaamaan, että
katastrofien ehkäisemistoimenpiteisiin 
käytettäviä varoja supisteta nykyisten 
kriisistä johtuvien talousarvioon liittyvien 
paineiden vuoksi, ja arvioimaan 
meneillään olevan talousarvion 
tarkastamisen yhteydessä erittäin tarkasti 
ehkäisemiseen liittyvät puutteet ja 
käytettävissä olevien välineiden 
kattavuuden kaikenlaisissa 
katastrofitilanteissa;
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Or. es

Tarkistus 26
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. pitää tarpeellisena, että Euroopan 
komissio käy läpi meneillään olevan 
talousarvion tarkastuksen yhteydessä 
kaikki mahdolliset välineet, jotka auttavat 
parantamaan nykyisiä katastrofien 
ehkäisemisjärjestelmiä, ottaen huomioon
mahdollisuuden, että ennakkovaroituksen 
antamisessa ja satelliittihavainnoinnissa 
käytettävien välineiden avulla voitaisiin 
arvioida ilmastonmuutoksesta johtuvaan 
kuivuuteen tai aavikoitumiseen liittyviä 
riskejä;

Or. es

Tarkistus 27
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa komissiota muistamaan, että 
metsäalueiden entistä parempi hallinta ja 
säilyttäminen kuuluvat sen keskeisiin 
prioriteetteihin ilmastonmuutoksen 
vastustamisessa; katsoo, että todellisen 
metsäpolitiikan toteuttaminen antaisi 
merkittävän panoksen paitsi 
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ilmastonmuutoksen vastustamiseen myös 
luonnonkatastrofien estämiseen;

Or. es

Tarkistus 28
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että seuraavilla ohjelmakausilla 
rakennerahastoihin sisältyvän 
infrastruktuurin rahoittamisen ehdoksi on 
asetettava se, että tiettyjen toimien 
täytäntöönpanossa noudatetaan erityisiä 
katastrofien ehkäisemistoimia.

5. katsoo, että seuraavilla ohjelmakausilla 
rakennerahastoihin sisältyvän 
infrastruktuurin rahoittaminen on 
sidottava yhteen sen kanssa, että tiettyjen 
toimien täytäntöönpanossa noudatetaan 
erityisiä katastrofien ehkäisemistoimia.

Or. ro

Tarkistus 29
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että yleisen tietoisuuden 
lisääminen ja tiedottaminen ovat tärkeitä 
sekä katastrofien ehkäisyn kannalta että 
sen suhteen, miten yleisö reagoi 
katastrofin aikana ja sen jälkeen, ja 
korostaa tarvetta lisätä tiedotusta 
yhteisestä eurooppalaisesta 
hätänumerosta "112";

Or. el
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Tarkistus 30
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota tekemään
välittömästi uuden ehdotuksen, jonka 
tavoitteena on edelleen yksinkertaistaa 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
hallinnollisia sääntöjä ja lisätä sen 
joustavuutta.

Or. el


