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Grozījums Nr. 1
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver reģionālo un vietējo iestāžu 
izšķirošo nozīmi katastrofu pārvaldības 
ciklā; ir stingri pārliecināts, ka minēto 
iestāžu aktīva līdzdalība katastrofu 
novēršanas stratēģiju izstrādē un īstenošanā 
ir labākais veids, kā nodrošināt 
visefektīvāko un visfunkcionālāko 
risinājumu radīšanu; turklāt uzsver, ka šajā
procesā ir būtiski apspriesties ar valsts un 
privātajām ieinteresētajām personām un 
iesaistīt tās;

1. uzsver reģionālo un vietējo iestāžu 
izšķirošo nozīmi katastrofu pārvaldības 
ciklā; ir stingri pārliecināts, ka minēto 
iestāžu aktīva līdzdalība katastrofu 
novēršanas stratēģiju izstrādē un īstenošanā 
ir labākais veids, kā nodrošināt 
visefektīvāko un visfunkcionālāko 
risinājumu radīšanu; turklāt uzsver, ka šajā 
procesā ir būtiski apspriesties ar valsts un 
privātajām ieinteresētajām personām, 
tostarp arī ar brīvprātīgā darba 
organizācijām, un iesaistīt tās;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver reģionālo un vietējo iestāžu 
izšķirošo nozīmi katastrofu pārvaldības 
ciklā; ir stingri pārliecināts, ka minēto 
iestāžu aktīva līdzdalība katastrofu 
novēršanas stratēģiju izstrādē un īstenošanā 
ir labākais veids, kā nodrošināt 
visefektīvāko un visfunkcionālāko 
risinājumu radīšanu; turklāt uzsver, ka šajā 
procesā ir būtiski apspriesties ar valsts un 
privātajām ieinteresētajām personām un 
iesaistīt tās;

1. uzsver reģionālo un vietējo iestāžu 
izšķirošo nozīmi katastrofu pārvaldības 
ciklā; ir stingri pārliecināts, ka minēto 
iestāžu aktīva līdzdalība riska 
samazināšanas un katastrofu novēršanas 
stratēģiju izstrādē un īstenošanā ir labākais 
veids, kā nodrošināt visefektīvāko un 
visfunkcionālāko risinājumu radīšanu; 
turklāt uzsver, ka šajā procesā ir būtiski 
apspriesties ar valsts un privātajām 
ieinteresētajām personām un iesaistīt tās;

Or. el
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Grozījums Nr. 3
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver reģionālo un vietējo iestāžu 
izšķirošo nozīmi katastrofu pārvaldības 
ciklā; ir stingri pārliecināts, ka minēto 
iestāžu aktīva līdzdalība katastrofu 
novēršanas stratēģiju izstrādē un īstenošanā 
ir labākais veids, kā nodrošināt 
visefektīvāko un visfunkcionālāko 
risinājumu radīšanu; turklāt uzsver, ka šajā 
procesā ir būtiski apspriesties ar valsts un 
privātajām ieinteresētajām personām un 
iesaistīt tās;

1. uzsver reģionālo un vietējo iestāžu 
izšķirošo nozīmi katastrofu pārvaldības 
ciklā; ir stingri pārliecināts, ka minēto 
iestāžu aktīva līdzdalība katastrofu 
novēršanas stratēģiju izstrādē un īstenošanā 
ir labākais veids, kā nodrošināt 
visefektīvāko un visfunkcionālāko 
risinājumu radīšanu; turklāt uzsver, ka šajā 
procesā ir būtiski apspriesties ar valsts un 
privātajām ieinteresētajām personām un 
iesaistīt tās; uzskata, ka katastrofu 
pārvaldības kontekstā īpaši svarīgi ir 
veicināt brīvprātīgo darbu un iesaistīt 
brīvprātīgos visos līmeņos;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1a. uzsver, ka aktīva pieeja ir efektīvāka 
un lētāka nekā pieeja, kas balstīta uz 
vienkāršu reaģēšanu uz katastrofām; 
uzskata, ka vietējā ģeogrāfiskā, 
ekonomiskā un sociālā konteksta 
pārzināšana ir ļoti būtiska dabas un 
cilvēka izraisīto katastrofu novēršanai;

Or. fr
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Grozījums Nr. 5
Veronica Lope Fontagné and Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1a. uzsver, ka ES kļūst aizvien 
neaizsargātāka pret katastrofām, un 
uzskata, ka šis jautājums ir jārisina, 
pieņemot integrētu riska pārvaldības 
pieeju, kas aptvertu visas dažādās 
katastrofu pārvaldības cikla fāzes –
novēršanu un agrīno brīdināšanu,
gatavību, reaģēšanu, atjaunošanu un 
rehabilitāciju – un būtu tādas ES 
direktīvas formā, kas risinātu arī sausuma 
novēršanas un pārvaldības jautājumus un 
līdzinātos jau esošajai direktīvai par 
plūdiem;

Or. es

Grozījums Nr. 6
Veronica Lope Fontagné un Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1b. uzsver, ka tieši reģioni un vietējās 
kopienas ir tās, kas uz saviem pleciem 
iznes visu dabas katastrofu smagumu, un 
ka ne to materiālie un cilvēkresursi, ne arī 
to zināšanas vai finanšu resursi, vispārēji 
runājot, nav pietiekami, lai ar šīm 
katastrofām tiktu galā, izmantojot vienīgi 
valsts līmeņa un/vai reģionāla līmeņa 
pieeju, un ka šīm katastrofām ir 
nepieciešama efektīva Eiropas līmeņa un 
uz solidaritāti balstīta reakcija; 

Or. es
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Grozījums Nr. 7
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka vienīgi kopīga stratēģija, kā 
arī dažādo nozaru un katastrofu 
pārvaldības cikla dažādo dalībnieku 
saskaņoti pasākumi var nodrošināt 
īstenus panākumus katastrofu novēršanas 
jomā; tālab aicina dalībvalstis veicināt 
sadarbību valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 8
Iosif Matula

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka vienīgi kopīga stratēģija, kā 
arī dažādo nozaru un katastrofu pārvaldības 
cikla dažādo dalībnieku saskaņoti 
pasākumi var nodrošināt īstenus 
panākumus katastrofu novēršanas jomā; 
tālab aicina dalībvalstis veicināt sadarbību 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

2. uzskata, ka vienīgi kopīga stratēģija, kā 
arī dažādo nozaru un katastrofu pārvaldības 
cikla dažādo dalībnieku saskaņoti 
pasākumi var nodrošināt īstenus 
panākumus katastrofu novēršanas jomā; 
uzsver brīvprātīgā darba iespējamo lomu 
kopējā stratēģijā un ierosina, ka 
pasākumiem jāietver brīvprātīgā darba 
aspekts; tālab aicina dalībvalstis veicināt 
sadarbību valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī; ierosina, ka Eiropas Brīvprātīgā 
darba gada (2011. gads) kontekstā būtu 
jāizvērtē iespēja dalībvalstu līmenī 
organizēt sadarbību brīvprātīgā darba 
jomā, kuras mērķis būtu katastrofu 
novēršana un pārvaldība; 

Or. ro
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Grozījums Nr. 9
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka vienīgi kopīga stratēģija, kā 
arī dažādo nozaru un katastrofu pārvaldības
cikla dažādo dalībnieku saskaņoti 
pasākumi var nodrošināt īstenus 
panākumus katastrofu novēršanas jomā; 
tālab aicina dalībvalstis veicināt sadarbību 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

2. uzskata, ka vienīgi kopīga stratēģija, kā 
arī dažādo nozaru un katastrofu pārvaldības 
cikla dažādo dalībnieku saskaņoti 
pasākumi var nodrošināt īstenus 
panākumus katastrofu novēršanas jomā; 
tālab aicina dalībvalstis veicināt sadarbību 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī; lai 
mācītos no gūtās pieredzes, ir jāizveido 
vienota Eiropas datubāze, jāuzlabo 
agrīnās brīdināšanas sistēmas un jāsniedz 
mērķtiecīgs atbalsts pētniecībai šajā jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka vienīgi kopīga stratēģija, kā 
arī dažādo nozaru un katastrofu pārvaldības 
cikla dažādo dalībnieku saskaņoti 
pasākumi var nodrošināt īstenus 
panākumus katastrofu novēršanas jomā; 
tālab aicina dalībvalstis veicināt sadarbību 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

2. uzskata, ka vienīgi kopīga stratēģija, kā 
arī dažādo nozaru un katastrofu pārvaldības 
cikla dažādo dalībnieku saskaņoti 
pasākumi var nodrošināt īstenus 
panākumus katastrofu novēršanas un 
gatavības jomā un reaģēšanas un 
atjaunošanas procesā; tālab aicina 
dalībvalstis veicināt sadarbību valsts, 
reģionālā un vietējā līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Veronica Lope Fontagné un Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2a. atbalsta globālu, visai ES paredzētu 
stratēģiju, kas paredz vienotas rīcības 
protokolu katra katastrofu veida, tostarp 
mežu ugunsgrēku, gadījumā; uzskata, ka 
šai stratēģijai jānodrošina pilnīga 
solidaritāte starp valstīm un īpaša 
uzmanība jāpievērš visizolētākajiem un 
visretāk apdzīvotajiem Eiropas reģioniem, 
kā arī kalnu vai pierobežas reģioniem, 
salu vai attālākiem reģioniem vai arī 
ekonomiski vājāk attīstītiem reģioniem;

Or. es

Grozījums Nr. 12
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2a. aicina Komisiju turpināt novērtēt 
civilās aizsardzības mehānismus un 
apmācību Civilās aizsardzības 
programmā; uzskata, ka ir jāpastiprina 
saikne starp atklāšanas un agrīnās
brīdināšanas sistēmām;

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

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka reģionu un dalībvalstu 
oficiālās un administratīvās robežas nevar 
apturēt katastrofu seku ietekmi; tāpēc 
uzskata, ka riskam īpaši pakļauto zonu 
identificēšanu vajadzētu veikt, vienlaicīgi 
nosakot prioritārus mērķus un sadarbības 
mehānismus šādās zonās; aicina reģionus 
izmantot jau esošos teritoriālos sadarbības 
tīklus, lai izveidotu sadarbību, kas ir īpaši 
orientēta uz katastrofu novēršanu; uzskata, 
ka makroreģioni, īstenojot funkcionāli 
orientētu sadarbību neatkarīgi no 
administratīvām robežām, var kļūt par 
efektīvām sadarbības platformām 
katastrofu novēršanas jomā;

3. uzsver, ka reģionu un dalībvalstu 
oficiālās un administratīvās robežas nevar 
apturēt katastrofu seku ietekmi; tāpēc 
uzskata, ka tādu riskam īpaši pakļauto 
zonu kā izolēti un attāli reģioni un citi 
reģioni vai salas Eiropas Savienības 
teritorijā ar īpašām iezīmēm un 
vajadzībām, kas saistītas ar to ģeogrāfiju, 
topogrāfiju un ekonomiskajiem un 
sociālajiem apstākļiem, kādos dzīvo to 
iedzīvotāji, identificēšanu vajadzētu veikt, 
vienlaicīgi nosakot prioritārus mērķus un 
sadarbības mehānismus šādās zonās; aicina 
reģionus izmantot jau esošos teritoriālos 
sadarbības tīklus, lai izveidotu sadarbību, 
kas ir īpaši orientēta uz katastrofu 
novēršanu; uzskata, ka makroreģioni, 
īstenojot funkcionāli orientētu sadarbību 
neatkarīgi no administratīvām robežām, var 
kļūt par efektīvām sadarbības platformām 
katastrofu novēršanas jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka reģionu un dalībvalstu 
oficiālās un administratīvās robežas nevar 
apturēt katastrofu seku ietekmi; tāpēc 
uzskata, ka riskam īpaši pakļauto zonu 
identificēšanu vajadzētu veikt, vienlaicīgi 
nosakot prioritārus mērķus un sadarbības 
mehānismus šādās zonās; aicina reģionus 

3. uzsver, ka reģionu un dalībvalstu 
oficiālās un administratīvās robežas nevar 
apturēt katastrofu seku ietekmi; tāpēc 
uzskata, ka riskam īpaši pakļauto zonu 
identificēšanu vajadzētu veikt, vienlaicīgi 
nosakot prioritārus mērķus un sadarbības 
mehānismus šādās zonās; aicina reģionus 
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izmantot jau esošos teritoriālos sadarbības 
tīklus, lai izveidotu sadarbību, kas ir īpaši 
orientēta uz katastrofu novēršanu; uzskata, 
ka makroreģioni, īstenojot funkcionāli 
orientētu sadarbību neatkarīgi no 
administratīvām robežām, var kļūt par 
efektīvām sadarbības platformām 
katastrofu novēršanas jomā;

izmantot jau esošos teritoriālos sadarbības 
tīklus, lai izveidotu sadarbību, kas ir īpaši 
orientēta uz katastrofu novēršanu; uzskata, 
ka tādas pārrobežu sadarbības struktūras 
kā makroreģioni, īstenojot funkcionāli 
orientētu sadarbību neatkarīgi no 
administratīvām robežām, var kļūt par 
efektīvām sadarbības platformām 
katastrofu novēršanas jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Veronica Lope Fontagné un Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka reģionu un dalībvalstu 
oficiālās un administratīvās robežas nevar 
apturēt katastrofu seku ietekmi; tāpēc 
uzskata, ka riskam īpaši pakļauto zonu 
identificēšanu vajadzētu veikt, vienlaicīgi 
nosakot prioritārus mērķus un sadarbības 
mehānismus šādās zonās; aicina reģionus 
izmantot jau esošos teritoriālos sadarbības 
tīklus, lai izveidotu sadarbību, kas ir īpaši 
orientēta uz katastrofu novēršanu; uzskata, 
ka makroreģioni, īstenojot funkcionāli 
orientētu sadarbību neatkarīgi no 
administratīvām robežām, var kļūt par 
efektīvām sadarbības platformām 
katastrofu novēršanas jomā; 

3. uzsver, ka reģionu un dalībvalstu 
oficiālās un administratīvās robežas nevar 
apturēt katastrofu seku ietekmi; tāpēc 
uzskata, ka riskam īpaši pakļauto zonu 
identificēšanu, kuras laikā tiktu norādīts 
arī attiecīgā riska veids, vajadzētu veikt, 
vienlaicīgi nosakot prioritārus mērķus un 
sadarbības mehānismus šādās zonās; aicina 
reģionus izmantot jau esošos teritoriālos 
sadarbības tīklus, lai izveidotu sadarbību, 
kas ir īpaši orientēta uz katastrofu 
novēršanu; uzskata, ka makroreģioni, 
īstenojot funkcionāli orientētu sadarbību 
neatkarīgi no administratīvām robežām, var 
kļūt par efektīvām sadarbības platformām 
katastrofu novēršanas jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka reģionu un dalībvalstu 
oficiālās un administratīvās robežas nevar 
apturēt katastrofu seku ietekmi; tāpēc 
uzskata, ka riskam īpaši pakļauto zonu 
identificēšanu vajadzētu veikt, vienlaicīgi 
nosakot prioritārus mērķus un sadarbības 
mehānismus šādās zonās; aicina reģionus 
izmantot jau esošos teritoriālos sadarbības 
tīklus, lai izveidotu sadarbību, kas ir īpaši 
orientēta uz katastrofu novēršanu; uzskata, 
ka makroreģioni, īstenojot funkcionāli 
orientētu sadarbību neatkarīgi no 
administratīvām robežām, var kļūt par 
efektīvām sadarbības platformām 
katastrofu novēršanas jomā;

3. uzsver, ka reģionu un dalībvalstu 
oficiālās un administratīvās robežas nevar 
apturēt katastrofu seku ietekmi; tāpēc 
uzskata, ka riskam īpaši pakļauto zonu 
identificēšanu vajadzētu veikt, vienlaicīgi 
nosakot prioritārus mērķus un sadarbības 
mehānismus šādās zonās; aicina reģionus 
izmantot jau esošos teritoriālos un 
pārrobežu koordinācijas tīklus, lai 
izveidotu sadarbību, kas ir īpaši orientēta 
uz katastrofu novēršanu; uzskata, ka 
makroreģioni, īstenojot funkcionāli 
orientētu sadarbību neatkarīgi no 
administratīvām robežām, var kļūt par 
efektīvām sadarbības platformām 
katastrofu novēršanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3a. atbalsta to, ka jāizmanto pieredze, kas 
šajā jomā gūta iepriekšējo Kopienas 
INTERREG iniciatīvas projektu 
īstenošanas laikā, un uzskata, ka ir ļoti 
svarīgi izmantot Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķa kontekstā piedāvātās 
iespējas; šajā sakarībā uzskata, ka 
Eiropas Teritoriālās sadarbības grupa 
(ETSG) var būt svarīgs instruments 
turpmākai starpvaldību, pārrobežu un 
starpreģionu sadarbības stiprināšanai pat 
ar tām valstīm, kuras nav ES dalībvalstis, 
un stabila sistēma tehnoloģisko zināšanu 
un labākās prakses apmaiņai un 
nodošanai katastrofu novēršanas jomā, kā 
arī grupas dalībniekiem kopēju datubāžu 
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un agrīnās brīdināšanas sistēmu izveidei;

Or. el

Grozījums Nr. 18
Veronica Lope Fontagné un Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3a. norāda, ka kohēzijas politika ir būtisks 
instruments dabas katastrofu riska 
novēršanai; uzskata, ka dažādajiem 
fondiem un instrumentiem ir jāspēj 
elastīgi un saskaņoti darboties, lai 
uzlabotu šīs politikas darbību un 
efektivitāti; uzsver, ka, lai izvairītos no 
pasākumu sadrumstalotības un 
palielinātu to efektivitāti un pievienoto 
vērtību, riska novēršanai jābūt saskaņotai 
arī ar citām politikām, kas tiek īstenotas 
katastrofu novēršanas jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 19
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3a. uzskata, ka pienācīga iedzīvotāju 
izglītošana un apmācība par rīcību 
katastrofu gadījumā ir svarīga glābšanas 
pasākumiem; tādēļ lielu nozīmi piešķir 
Kopienas pamatnostādņu attiecībā uz 
dažādu iespējamo nelaimju gadījumiem 
izstrādei un īstenošanai; uzskata, ka ir ļoti 
svarīgi, lai iedzīvotāji būtu pilnībā 
informēti par Eiropas neatliekamās 
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palīdzības dienestu numuru „112”;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3a. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
attiecināt gūto pieredzi uz katastrofu 
novēršanu; aicina īpašu uzmanību 
pievērst pieredzei, kas gūta Eiropas 
attālākajos reģionos, kuri saskaras ar 
dažādu risku kombināciju (plūdi, cikloni, 
vulkānu izvirdumi, zemestrīces);

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3a. aicina Komisiju apkopot informācijas 
avotus un izplatīt riska pārvaldības 
procedūru labākās prakses piemērus un 
atbalsta katastrofu riska pētījumu 
saskaņošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta Komisijas iniciatīvu, kuras 
mērķis ir izvērtēt iespējas, kā uzlabot 
katastrofu novēršanas integrāciju darbības 
programmās, kas izstrādātas 2007.–
2013. gada laikposmam, un aicina 
dalībvalstis izmantot riska novēršanai tieši 
piešķirtos struktūrfondu līdzekļus, lai 
pašreizējā plānošanas periodā nekavējoties 
veiktu pasākumus šajā jomā; tomēr 
atgādina, ka minētā īstenošanai ir vajadzīga 
saskaņota rīcība;

4. atbalsta Komisijas iniciatīvu, kuras 
mērķis ir izvērtēt iespējas, kā uzlabot 
katastrofu novēršanas integrāciju darbības 
programmās, kas izstrādātas 2007.–
2013. gada laikposmam, un aicina 
dalībvalstis izmantot riska novēršanai tieši 
piešķirtos struktūrfondu līdzekļus, lai 
pašreizējā plānošanas periodā nekavējoties 
veiktu pasākumus šajā jomā; tomēr 
atgādina, ka minētā īstenošanai ir vajadzīga 
saskaņota rīcība; tādēļ uzskata, ka saskaņā 
ar Eiropas Brīvprātīgā darba gada 
(2011. gads) laikā īstenojamo integrēto 
pieeju ir svarīgi radīt apstākļus, kas 
palīdzētu oficiāli noformēt un/vai attīstīt 
sadarbību un pieredzes apmaiņu starp 
esošajām valsts un reģionālajām 
brīvprātīgās palīdzības organizācijām;

Or. de

Grozījums Nr. 23
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta Komisijas iniciatīvu, kuras 
mērķis ir izvērtēt iespējas, kā uzlabot 
katastrofu novēršanas integrāciju darbības 
programmās, kas izstrādātas 2007.–
2013. gada laikposmam, un aicina 
dalībvalstis izmantot riska novēršanai tieši 
piešķirtos struktūrfondu līdzekļus, lai 
pašreizējā plānošanas periodā nekavējoties 

4. atbalsta Komisijas iniciatīvu, kuras 
mērķis ir izvērtēt iespējas, kā uzlabot 
katastrofu novēršanas integrāciju darbības 
programmās, kas izstrādātas 2007.–
2013. gada laikposmam, un aicina 
dalībvalstis izmantot riska novēršanai tieši 
piešķirtos struktūrfondu līdzekļus, lai 
pašreizējā plānošanas periodā nekavējoties 
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veiktu pasākumus šajā jomā; tomēr 
atgādina, ka minētā īstenošanai ir vajadzīga 
saskaņota rīcība;

veiktu pasākumus šajā jomā; tomēr 
atgādina, ka minētā īstenošanai ir vajadzīga 
saskaņota rīcība; ierosina, ka stratēģijā 
nākamajam plānošanas periodam 
Komisijai jāņem vērā vajadzība ieviest 
tādus Kopienas finansēšanas pasākumus 
katastrofu novēršanai, kas aptver visas 
darbības jomas;

Or. ro

Grozījums Nr. 24
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4a. atzīmē, ka klimata pārmaiņas dabas 
katastrofas, tostarp plūdus un ar 
hidroloģiju saistītas katastrofas, kuru 
gadījumā ļoti svarīga ir atbilstoša un labi 
saskaņota novēršana, pakāpeniski padara 
arvien smagākas; aicina šajās jomās veikt 
pētījumus un pieredzes apmaiņu starp 
visām vietējām, reģionālajām un valsts 
ieinteresētajām pusēm, kas iesaistītas 
katastrofu pārvaldības ciklā, lai pieņemtu 
vislabākos iespējamos novēršanas 
pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Veronica Lope Fontagné un Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4a. mudina Komisiju nodrošināt, lai 
pašreizējās krīzes radītā spiediena uz 
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budžetu dēļ netiktu samazināti esošajām 
katastrofu novēršanas politikām piešķirtie 
līdzekļi, un pašreizējās budžeta 
pārskatīšanas gaitā rūpīgi izvērtēt 
novēršanas jomā esošās nepilnības un to, 
vai pieejamie instrumenti attiecas uz katru 
no katastrofu veidiem;

Or. es

Grozījums Nr. 26
Veronica Lope Fontagné un Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4b. uzskata, ka pašreizējās budžeta 
pārskatīšanas gaitā Komisijai būtu 
jāizpēta visas iespējas attiecībā uz 
instrumentiem, ar kuru palīdzību uzlabot 
esošās katastrofu novēršanas sistēmas, 
tostarp arī iespēju izmantot šobrīd 
pieejamos agrīnās brīdināšanas un 
satelītnovērošanas resursus, lai novērtētu 
klimata pārmaiņu radīto sausuma un 
pārtuksnešošanās risku;

Or. es

Grozījums Nr. 27
Veronica Lope Fontagné un Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4c. mudina Komisiju paturēt prātā, ka 
klimata pārmaiņu apkarošanas jomā tās 
galvenā prioritāte ir labāka mežaino 
apgabalu pārvaldība un saglabāšana; 
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uzskata, ka pamatīgas mežsaimniecības 
politikas izstrāde dotu lielu ieguldījumu 
ne tikai klimata pārmaiņu apkarošanā, 
bet arī dabas katastrofu novēršanā;

Or. es

Grozījums Nr. 28
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka infrastruktūrai paredzētajam 
struktūrfondu finansējumam nākamajos
plānošanas periodos ir jābūt atkarīgam no 
konkrētu pasākumu īstenošanas attiecībā 
uz katastrofu novēršanas standartu 
ievērošanu.

5. uzskata, ka infrastruktūrai paredzētajam 
struktūrfondu finansējumam nākamajos 
plānošanas periodos ir jābūt atkarīgam no 
iepriekšējas konkrētu pasākumu 
īstenošanas attiecībā uz katastrofu 
novēršanas standartu ievērošanu.

Or. ro

Grozījums Nr. 29
Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5a. uzsver sabiedrības izpratnes 
paaugstināšanas un informatīvo 
pasākumu nozīmību gan attiecībā uz 
katastrofu novēršanu, gan arī uz 
sabiedrības reakciju krīzes laikā un pēc 
tās un uzsver arī vajadzību sniegt vairāk 
informācijas par Eiropas vienoto 
neatliekamās palīdzības dienestu telefona 
numuru „112”;

Or. el
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Grozījums Nr. 30
Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5b. aicina Komisiju nekavējoties izvirzīt 
jaunu priekšlikumu, kura mērķis būtu vēl 
vairāk vienkāršot administratīvos 
noteikumus un palielināt ES Solidaritātes 
fonda darba elastību;

Or. el


