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Pakeitimas 1
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia itin didelę regionų ir vietos 
valdžios institucijų svarbą nelaimių 
valdymo cikle; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
aktyvus šių valdžios institucijų 
dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant 
nelaimių prevencijos strategiją yra 
geriausias būdas užtikrinti, kad bus surasti 
veiksmingiausi ir naudingiausi sprendimai; 
taip pat pabrėžia, kad svarbu konsultuotis 
su viešaisiais ir privačiaisiais 
suinteresuotaisiais subjektais ir įtraukti 
juos į šį procesą;

1. pabrėžia itin didelę regionų ir vietos 
valdžios institucijų svarbą nelaimių 
valdymo cikle; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
aktyvus šių valdžios institucijų 
dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant 
nelaimių prevencijos strategiją yra 
geriausias būdas užtikrinti, kad bus surasti 
veiksmingiausi ir naudingiausi sprendimai; 
taip pat pabrėžia, kad svarbu konsultuotis 
su viešaisiais ir privačiaisiais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
savanoriškas organizacijas, ir įtraukti juos 
į šį procesą;

Or. en

Pakeitimas 2
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia itin didelę regionų ir vietos 
valdžios institucijų svarbą nelaimių 
valdymo cikle; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
aktyvus šių valdžios institucijų 
dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant 
nelaimių prevencijos strategiją yra 
geriausias būdas užtikrinti, kad bus surasti 
veiksmingiausi ir naudingiausi sprendimai; 
taip pat pabrėžia, kad svarbu konsultuotis 
su viešaisiais ir privačiaisiais 
suinteresuotaisiais subjektais ir įtraukti 
juos į šį procesą;

1. pabrėžia itin didelę regionų ir vietos 
valdžios institucijų svarbą nelaimių 
valdymo cikle; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
aktyvus šių valdžios institucijų 
dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant 
rizikos mažinimo ir nelaimių prevencijos 
strategiją yra geriausias būdas užtikrinti, 
kad bus surasti veiksmingiausi ir 
naudingiausi sprendimai; taip pat pabrėžia, 
kad svarbu konsultuotis su viešaisiais ir 
privačiaisiais suinteresuotaisiais subjektais 
ir įtraukti juos į šį procesą;
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Or. el

Pakeitimas 3
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia itin didelę regionų ir vietos 
valdžios institucijų svarbą nelaimių 
valdymo cikle; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
aktyvus šių valdžios institucijų 
dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant 
nelaimių prevencijos strategiją yra 
geriausias būdas užtikrinti, kad bus surasti 
veiksmingiausi ir naudingiausi sprendimai; 
taip pat pabrėžia, kad svarbu konsultuotis 
su viešaisiais ir privačiaisiais 
suinteresuotaisiais subjektais ir įtraukti 
juos į šį procesą;

1. pabrėžia itin didelę regionų ir vietos 
valdžios institucijų svarbą nelaimių 
valdymo cikle; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
aktyvus šių valdžios institucijų 
dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant 
nelaimių prevencijos strategiją yra 
geriausias būdas užtikrinti, kad bus surasti 
veiksmingiausi ir naudingiausi sprendimai; 
taip pat pabrėžia, kad svarbu konsultuotis 
su viešaisiais ir privačiaisiais 
suinteresuotaisiais subjektais ir įtraukti 
juos į šį procesą; labai svarbu, siekiant 
valdyti nelaimes, visais lygmenimis 
skatinti žmones elgtis garbingai;

Or. de

Pakeitimas 4
Alain Cadec, Maurice Ponga and Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad aktyvus pasirengimas 
yra veiksmingesnė ir pigesnė priemonė 
nei reagavimas į įvykusias nelaimes; 
mano, kad teritorijų vietos, geografinių, 
ekonominių ir socialinių sąlygų 
išmanymas yra svarbiausias stichinių ir 
žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos 
veiksnys;

Or. fr
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Pakeitimas 5
Veronica Lope Fontagné and Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
pažeidžiamumas gaivalinėms nelaimėms 
vis didėja, todėl turi būti sprendžiamas 
integruotas rizikos valdymo klausimas, 
apimantis visą valdymo ciklą įvairiuose jo 
etapuose: prevencijos ir išankstinio 
įspėjimo, parengties, reagavimo ir 
atstatymo, parengiant Europos direktyvą, 
taip pat apimančią sausrų prevenciją bei 
valdymą, kaip potvynių direktyvoje jau 
numatytas potvynių valdymas;

Or. es

Pakeitimas 6
Veronica Lope Fontagné and Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad dėl gaivalinių nelaimių 
visų pirma nukenčia vietos bendruomenės 
ir regionai. Apskritai, nei jų materialios 
priemonės ir žmogiškieji ištekliai, nei 
žinios ir finansiniai ištekliai nėra 
pakankami siekiant kovoti su nelaimėmis 
vien tik nacionaliniu ir (arba) regioniniu 
mastu, taigi reikia veiksmingo ir 
solidaraus reagavimo Europos lygmeniu;

Or. es
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Pakeitimas 7
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad tik bendra įvairių sektorių ir 
subjektų, susijusių su nelaimių valdymo 
ciklu, strategija ir bendri veiksmai gali 
padėti daryti pažangą vykdant nelaimių 
prevenciją; ragina valstybes nares šiuo 
tikslu glaudžiau bendradarbiauti 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 8
Iosif Matula

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad tik bendra įvairių sektorių ir 
subjektų, susijusių su nelaimių valdymo 
ciklu, strategija ir bendri veiksmai gali 
padėti daryti pažangą vykdant nelaimių 
prevenciją; ragina valstybes nares šiuo 
tikslu glaudžiau bendradarbiauti 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis;

2. mano, kad tik bendra įvairių sektorių ir 
subjektų, susijusių su nelaimių valdymo 
ciklu, strategija ir bendri veiksmai gali 
padėti daryti pažangą vykdant nelaimių 
prevenciją; pabrėžia savanoriškam darbui 
tenkantį vaidmenį bendroje strategijoje ir 
siūlo, kad veiksmai apimtų 
savanoriškumo aspektą; ragina valstybes 
nares šiuo tikslu glaudžiau bendradarbiauti 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis; siūlo, atsižvelgiant į 2011 
Europos savanoriškos veiklos metus, 
įvertinti galimybę valstybių narių lygiu 
vykdyti bendradarbiavimą dėl savanoriško 
darbo nelaimų prevencijos ir valdymo 
tikslu;

Or. ro
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Pakeitimas 9
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad tik bendra įvairių sektorių ir 
subjektų, susijusių su nelaimių valdymo 
ciklu, strategija ir bendri veiksmai gali 
padėti daryti pažangą vykdant nelaimių 
prevenciją; ragina valstybes nares šiuo 
tikslu glaudžiau bendradarbiauti 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis; 

2. mano, kad tik bendra įvairių sektorių ir 
subjektų, susijusių su nelaimių valdymo 
ciklu, strategija ir bendri veiksmai gali 
padėti daryti pažangą vykdant nelaimių 
prevenciją; ragina valstybes nares šiuo 
tikslu glaudžiau bendradarbiauti 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis; kad būtų galima mokytis iš 
praeities, būtini veiksmai šioje srityje –  
bendro Europos informacijos aprašo 
parengimas, išankstinio įspėjimo 
priemonių stiprinimas ir  tikslingas 
tiriamosios veiklos skatinimas;

Or. de

Pakeitimas 10
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad tik bendra įvairių sektorių ir 
subjektų, susijusių su nelaimių valdymo 
ciklu, strategija ir bendri veiksmai gali 
padėti daryti pažangą vykdant nelaimių 
prevenciją; ragina valstybes nares šiuo 
tikslu glaudžiau bendradarbiauti 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis;

2. mano, kad tik bendra įvairių sektorių ir 
subjektų, susijusių su nelaimių valdymo 
ciklu, strategija ir bendri veiksmai gali 
padėti daryti pažangą nelaimių prevencijos 
ir pasirengimo, reagavimo ir atkūrimo 
procesų srityse; ragina valstybes nares šiuo
tikslu glaudžiau bendradarbiauti 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis; 

Or. en
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Pakeitimas 11
Veronica Lope Fontagné and Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. palaiko visuotinę Europos Sąjungos 
strategiją, įgyvendinant vienodą 
protokolą, taikomą visų rūšių nelaimėms, 
įskaitant miškų gaisrus. Ši strategija 
turėtų užtikrinti visišką šalių ir skirti 
solidarumą daugiausio dėmesio skiriant 
atokiausiems, retai apgyvendintiems 
Europos regionams, kalnų ir pasienio 
vietovėms, saloms ir atokiausioms 
teritorijoms, taip pat ekonomiškai 
nepalankioje padėtyje esančioms 
vietovėms;

Or. es

Pakeitimas 12
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją toliau rengti Civilinės 
saugos mechanizmo vertinimą ir 
mokymus pagal Civilinės saugos 
programą; mano, kad reikėtų stiprinti ryšį 
tarp nustatymo ir išankstinio įspėjimo 
sistemų;

Or. en
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Pakeitimas 13
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid and Alain 
Cadec

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad nelaimių padariniai 
neapsiriboja formaliomis ir 
administracinėmis regionų ir valstybių 
narių sienomis; mano, kad nustatant ypač 
didelės rizikos zonas drauge turėtų būti 
numatomi prioritetiniai tikslai ir šių zonų 
bendradarbiavimo priemonės;

3. pabrėžia, kad nelaimių padariniai 
neapsiriboja formaliomis ir
administracinėmis regionų ir valstybių 
narių sienomis; mano, kad nustatant ypač 
didelės rizikos zonas, pavyzdžiui, atsiskyrę 
ir itin nutolę regionai ir kai kurie Europos 
Sąjungos regionai ar salos, kurie dėl 
geografinės, topografinės padėties ir 
ekonominių bei socialinių sąlygų turi 
konkrečių poreikių, drauge turėtų būti 
numatomi prioritetiniai tikslai ir šių zonų 
bendradarbiavimo priemonės;

Or. fr

Pakeitimas 14
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid and Alain 
Cadec

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad nelaimių padariniai 
neapsiriboja formaliomis ir 
administracinėmis regionų ir valstybių 
narių sienomis; mano, kad nustatant ypač 
didelės rizikos zonas drauge turėtų būti 
numatomi prioritetiniai tikslai ir šių zonų 
bendradarbiavimo priemonės; ragina 
regionus remtis jau esamais teritorinio 
bendradarbiavimo tinklais, kad būtų galima 
plėtoti bendradarbiavimą sutelkiant dėmesį 
tik į nelaimių prevenciją; mano, kad didieji 
regionai, kurie bendradarbiauja 
atsižvelgdami į funkcijas, bet nepaisydami 
administracinių sienų, gali tapti 

3. pabrėžia, kad nelaimių padariniai 
neapsiriboja formaliomis ir 
administracinėmis regionų ir valstybių 
narių sienomis; mano, kad nustatant ypač 
didelės rizikos zonas drauge turėtų būti 
numatomi prioritetiniai tikslai ir šių zonų 
bendradarbiavimo priemonės; ragina 
regionus remtis jau esamais teritorinio 
bendradarbiavimo tinklais, kad būtų galima 
plėtoti bendradarbiavimą sutelkiant dėmesį 
tik į nelaimių prevenciją; mano, kad 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
struktūros, pavyzdžiui, didieji regionai, 
kurie bendradarbiauja atsižvelgdami į 
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veiksmingomis platformomis nelaimių 
prevencijos srityje;

funkcijas, bet nepaisydami administracinių 
sienų, gali tapti veiksmingomis 
platformomis nelaimių prevencijos srityje;

Or. fr

Pakeitimas 15
Veronica Lope Fontagné and Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad nelaimių padariniai 
neapsiriboja formaliomis ir 
administracinėmis regionų ir valstybių 
narių sienomis; mano, kad nustatant ypač 
didelės rizikos zonas drauge turėtų būti 
numatomi prioritetiniai tikslai ir šių zonų 
bendradarbiavimo priemonės; ragina 
regionus remtis jau esamais teritorinio 
bendradarbiavimo tinklais, kad būtų galima 
plėtoti bendradarbiavimą sutelkiant dėmesį 
tik į nelaimių prevenciją; mano, kad didieji 
regionai, kurie bendradarbiauja 
atsižvelgdami į funkcijas, bet nepaisydami 
administracinių sienų, gali tapti 
veiksmingomis platformomis nelaimių 
prevencijos srityje;

3. pabrėžia, kad nelaimių padariniai 
neapsiriboja formaliomis ir 
administracinėmis regionų ir valstybių 
narių sienomis; mano, kad nustatant ypač 
didelės rizikos zonas, nurodant rizikos 
tipą, drauge turėtų būti numatomi 
prioritetiniai tikslai ir šių zonų 
bendradarbiavimo priemonės; ragina 
regionus remtis jau esamais teritorinio 
bendradarbiavimo tinklais, kad būtų galima 
plėtoti bendradarbiavimą sutelkiant dėmesį 
tik į nelaimių prevenciją; mano, kad didieji 
regionai, kurie bendradarbiauja 
atsižvelgdami į funkcijas, bet nepaisydami 
administracinių sienų, gali tapti 
veiksmingomis platformomis nelaimių 
prevencijos srityje;

Or. es

Pakeitimas 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad nelaimių padariniai 
neapsiriboja formaliomis ir 

3. pabrėžia, kad nelaimių padariniai 
neapsiriboja formaliomis ir 
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administracinėmis regionų ir valstybių 
narių sienomis; mano, kad nustatant ypač 
didelės rizikos zonas drauge turėtų būti 
numatomi prioritetiniai tikslai ir šių zonų 
bendradarbiavimo priemonės; ragina 
regionus remtis jau esamais teritorinio 
bendradarbiavimo tinklais, kad būtų 
galima plėtoti bendradarbiavimą sutelkiant 
dėmesį tik į nelaimių prevenciją; mano, 
kad didieji regionai, kurie bendradarbiauja 
atsižvelgdami į funkcijas, bet nepaisydami 
administracinių sienų, gali tapti 
veiksmingomis platformomis nelaimių 
prevencijos srityje;

administracinėmis regionų ir valstybių 
narių sienomis; mano, kad nustatant ypač 
didelės rizikos zonas drauge turėtų būti 
numatomi prioritetiniai tikslai ir šių zonų 
bendradarbiavimo priemonės; ragina 
regionus remtis jau esamais teritorinio ir 
tarptautinio derinimo tinklais, kad būtų 
galima plėtoti bendradarbiavimą sutelkiant 
dėmesį tik į nelaimių prevenciją; mano, 
kad didieji regionai, kurie bendradarbiauja 
atsižvelgdami į funkcijas, bet nepaisydami 
administracinių sienų, gali tapti 
veiksmingomis platformomis nelaimių 
prevencijos srityje;

Or. en

Pakeitimas 17
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. remia vertingos šioje srityje per 
anksčiau įgyvendinus projektus pagal 
Bendrijos INTERREG iniciatyvą įgytos 
patirties panaudojimą ir mano, kad labai 
svarbu ir toliau naudoti Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslo 
teikiamas galimybes; mano, kad šiuo 
požiūriu Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupės (ETBG) gali 
būti svarbi tolesnio tarpvyriausybinio, 
tarptautinio ir tarpregioninio 
bendradarbiavimo plėtojimo netgi su 
valstybėmis, kurios nėra ES valstybės 
narės, priemonė ir tvirtas pagrindas 
keistis technologine praktine patirtimi ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais nelaimių 
prevencijos srityje ir juos perduoti, ir kurti 
bendras grupių narių duomenų bazes ir 
išankstinio įspėjimo sistemas;·
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Or. el

Pakeitimas 18
Veronica Lope Fontagné and Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad sanglaudos politika yra 
svarbiausia stichinių nelaimių rizikos 
prevencijos priemonė. Mano, kad įvairios 
priemonės ir fondai turi būti naudojami 
lanksčiai ir koordinuotai, siekiant 
pagerinti šios politikos funkcionalumą ir 
veiksmingumą. Pabrėžia, kad rizikos 
prevencija taip pat turi būti derinama su 
kitomis politikos kryptimis prevencijos 
srityje, siekiant išvengti nukrypimų 
procedūrose ir suteikti pridėtinės vertės 
atliktiems veiksmams.

Or. es

Pakeitimas 19
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad gyvybių išsaugojimo 
požiūriu yra būtinas tinkamas visuomenės 
švietimas ir mokymas, kaip elgtis nelaimių 
atveju; todėl didelę svarbą teikia 
Bendrijos gairių dėl įvairių galimų didelių 
nelaimių parengimui ir įgyvendinimui; 
mano, kad labai svarbu visapusiškai 
informuoti ES piliečius apie Europos 
pagalbos telefono numerį 112;

Or. en
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Pakeitimas 20
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid and Alain 
Cadec

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
išplėsti programą nelaimių prevencijai 
naudojant turimą patirtį; skatina atkreipti 
dėmesį į regionų, nukenčiančių nuo daug 
nelaimių (potvynių, viesulų, ugnikalnių 
išsiveržimų, žemės drebėjimų) patirtį ir 
atokiausių regionų patirtį;

Or. fr

Pakeitimas 21
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją atlikti informavimo 
šaltinių ir geriausios praktikos pavyzdžių 
rizikos valdymo procedūrose įvertinimą ir 
remia mokslinių tyrimų veiklų dėl 
nelaimių rizikos derinimą;

Or. en

Pakeitimas 22
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. remia Komisijos iniciatyvą, padėsiančią 
įvertinti galimybę, kaip geriau įtraukti 
nelaimių prevenciją į 2007–2013 m. 
veiksmų programas, ir ragina valstybes 
nares pasinaudoti nelaimių prevencijai 
tiesiogiai skiriamomis struktūrinių fondų 
lėšomis siekiant nedelsiant imtis šios srities 
veiksmų per dabartinį programavimo 
laikotarpį; vis dėlto kartoja, kad reikia 
veikti koordinuotai;

4. remia Komisijos iniciatyvą, padėsiančią 
įvertinti galimybę, kaip geriau įtraukti 
nelaimių prevenciją į 2007–2013 m. 
veiksmų programas, ir ragina valstybes 
nares pasinaudoti nelaimių prevencijai 
tiesiogiai skiriamomis struktūrinių fondų 
lėšomis siekiant nedelsiant imtis šios srities 
veiksmų per dabartinį programavimo 
laikotarpį; vis dėlto kartoja, kad reikia 
veikti koordinuotai; todėl būtina, vykdant 
integruotą strategiją ir atsižvelgiant į 
2011 m. – Europos savanoriškos veiklos 
metus, sukurti bendrąsias sąlygas, 
siekiant suformuoti ar stiprinti esamų 
nacionalinių ar regioninių savanoriškų 
pagalbos organizacijų bendradarbiavimą 
ir keitimąsi patirtimi;

Or. de

Pakeitimas 23
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. remia Komisijos iniciatyvą, padėsiančią 
įvertinti galimybę, kaip geriau įtraukti 
nelaimių prevenciją į 2007–2013 m. 
veiksmų programas, ir ragina valstybes 
nares pasinaudoti nelaimių prevencijai 
tiesiogiai skiriamomis struktūrinių fondų 
lėšomis siekiant nedelsiant imtis šios srities 
veiksmų per dabartinį programavimo 
laikotarpį; vis dėlto kartoja, kad reikia 
veikti koordinuotai;

4. remia Komisijos iniciatyvą, padėsiančią 
įvertinti galimybę, kaip geriau įtraukti 
nelaimių prevenciją į 2007–2013 m. 
veiksmų programas, ir ragina valstybes 
nares pasinaudoti nelaimių prevencijai 
tiesiogiai skiriamomis struktūrinių fondų 
lėšomis siekiant nedelsiant imtis šios srities 
veiksmų per dabartinį programavimo 
laikotarpį; vis dėlto kartoja, kad reikia 
veikti koordinuotai; siūlo, kad strategijoje 
dėl kito programavimo laikotarpio 
Komisija atsižvelgtų į poreikį nustatyti 
Bendrijos finansavimo priemones 
nelaimių prevencijai, apimančiai visas 
veiklos sritis;
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Or. ro

Pakeitimas 24
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad dėl klimato kaitos 
daugėja gamtinių nelaimių, įskaitant 
potvynius ir su hidrologija susijusias 
nelaimes, kurių tinkama ir gerai 
suderinta prevencija yra būtina; ragina 
vykdyti mokslinius tyrimus šioje srityje ir 
visus nelaimių valdymo cikle 
dalyvaujančius vietos, regionų ir 
nacionalinius veikėjus keistis patirtimi, 
kad būtų patvirtintos geriausios 
įmanomos prevencijos priemonės;

Or. en

Pakeitimas 25
Veronica Lope Fontagné and Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją užtikrinti, kad esami 
biudžeto sunkumai, kylantys dėl krizės, 
nepadarytų nuostolių nelaimių 
prevencijos politikos sritims skirtiems 
ištekliams, ir kad šiuo metu persvarstant 
biudžetą, būtų atidžiai išanalizuoti esami 
trūkumai prevencijos srityje, ir patikrinta, 
ar turimos priemonės apima visas 
nelaimių sritis;

Or. es
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Pakeitimas 26
Veronica Lope Fontagné and Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. mano, kad šiuo metu vykdant biudžeto 
peržiūrą, reikėtų, kad Europos Komisija 
išnaudotų visas įmanomas priemones, 
padedančias pagerinti esamas nelaimių 
prevencijos sistemas, įtraukiant galimybę 
turimomis išankstinio įspėjimo ir 
stebėjimo per palydovą priemonėmis ištirti 
klimato kaitos sukeltą sausrų ar 
dykumėjimo pavojų;

Or. es

Pakeitimas 27
Veronica Lope Fontagné and Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina Komisiją, kad tarp savo 
prioritetų kovoje su klimato kaita, 
neužmirštų, kad labai svarbu – geresnis 
miškų valdymas ir išsaugojimas. Reali 
miškų politika gerokai padėtų ne tik 
siekiant kovoti su klimato kaita, bet ir 
užkirsti kelią gaivalinėms nelaimėms;

Or. es

Pakeitimas 28
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad infrastruktūros finansavimas 
iš struktūrinių fondų kitu programavimo 
laikotarpiu turėtų priklausyti nuo to, ar 
įgyvendinamos specialios priemonės, 
turėsiančios užtikrinti, kad būtų laikomasi 
nelaimių prevencijos standartų.

5. mano, kad infrastruktūros finansavimas
iš struktūrinių fondų kitu programavimo 
laikotarpiu turėtų būti susijęs su 
išankstiniu specialių priemonių, 
turėsiančių užtikrinti, kad būtų laikomasi 
nelaimių prevencijos standartų, 
įgyvendinimu.

Or. ro

Pakeitimas 29
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia visuomenės informuotumo 
didinimo ir informavimo nelaimių 
prevencijos ir visuomenės reagavimo 
krizės metu ir po jos svarbą ir pabrėžia, 
kad reikia daugiau informacijos apie 
Europos bendrą pagalbos telefono numerį 
112;·

Or. el

Pakeitimas 30
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina Komisiją nedelsiant pateikti 
naują pasiūlymą, skirtą dar labiau 
supaprastinti ES Solidarumo fondo 
administracines taisykles ir padidinti jo 
lankstumą.
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Or. el


