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Amendement 1
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de cruciale rol van lokale en 
regionale overheden in de 
rampenbeheercyclus; is er diep van 
overtuigd dat actieve betrokkenheid van 
deze overheden bij het opzetten en ten 
uitvoer leggen van strategieën ter 
voorkoming van rampen de beste manier is 
om te zorgen voor de meest doelmatige en 
functionele oplossingen;  wijst er eveneens 
op dat het van belang is belanghebbenden 
van overheid en particuliere sector te 
raadplegen en bij dit proces te betrekken;

1. wijst op de cruciale rol van lokale en 
regionale overheden in de 
rampenbeheercyclus; is er diep van 
overtuigd dat actieve betrokkenheid van 
deze overheden bij het opzetten en ten 
uitvoer leggen van strategieën ter 
voorkoming van rampen de beste manier is 
om te zorgen voor de meest doelmatige en 
functionele oplossingen; wijst er eveneens 
op dat het van belang is belanghebbenden 
van overheid en particuliere sector, 
inclusief vrijwilligersorganisaties, te 
raadplegen en bij dit proces te betrekken;

Or. en

Amendement 2
Georgios Stavrakakis

<DocAmend>Ontwerpadvies </DocAmend>
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de cruciale rol van lokale en 
regionale overheden in de 
rampenbeheercyclus; is er diep van 
overtuigd dat actieve betrokkenheid van 
deze overheden bij het opzetten en ten 
uitvoer leggen van strategieën ter 
voorkoming van rampen de beste manier is 
om te zorgen voor de meest doelmatige en 
functionele oplossingen;  wijst er eveneens 
op dat het van belang is belanghebbenden 
van overheid en particuliere sector te 
raadplegen en bij dit proces te betrekken;

1. wijst op de cruciale rol van lokale en 
regionale overheden in de 
rampenbeheercyclus; is er diep van 
overtuigd dat actieve betrokkenheid van 
deze overheden bij het opzetten en ten 
uitvoer leggen van strategieën voor 
risicobeperking en ter voorkoming van 
rampen de beste manier is om te zorgen 
voor de meest doelmatige en functionele 
oplossingen;  wijst er eveneens op dat het 
van belang is belanghebbenden van 
overheid en particuliere sector te 
raadplegen en bij dit proces te betrekken;
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Or. el

Amendement 3
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. De Commissie regionale ontwikkeling 
wijst op de cruciale rol van lokale en 
regionale overheden in de 
rampenbeheercyclus; is er diep van 
overtuigd dat actieve betrokkenheid van 
deze overheden bij het opzetten en ten 
uitvoer leggen van strategieën ter 
voorkoming van rampen de beste manier is 
om te zorgen voor de meest doelmatige en 
functionele oplossingen;  wijst er eveneens 
op dat het van belang is belanghebbenden 
van overheid en particuliere sector te 
raadplegen en bij dit proces te betrekken;

1. De Commissie regionale ontwikkeling 
wijst op de cruciale rol van lokale en 
regionale overheden in de 
rampenbeheercyclus; is er diep van 
overtuigd dat actieve betrokkenheid van 
deze overheden bij het opzetten en ten 
uitvoer leggen van strategieën ter 
voorkoming van rampen de beste manier is 
om te zorgen voor de meest doelmatige en 
functionele oplossingen; wijst er eveneens 
op dat het van belang is belanghebbenden 
van overheid en particuliere sector te 
raadplegen en bij dit proces te betrekken; 
het is bijzonder belangrijk om het 
vrijwilligerswerk voor de civiele 
bescherming te stimuleren en op alle 
niveaus bij het beleid te betrekken;

Or. de

Amendement 4
Alain Cadec, Maurice Ponga en Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat een proactieve 
houding om rampen te voorkomen 
doeltreffender en goedkoper is dan het 
moeten bestrijden van een ramp; is van 
mening dat kennis van de lokale, 
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geografische, economische en sociale 
context van essentieel belang is om 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen te voorkomen;

Or. fr

Amendement 5
Veronica Lope Fontagné en Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de Unie steeds 
kwetsbaarder wordt voor rampen en dat er 
daarom vanuit een geïntegreerd 
perspectief naar het risicobeheer moet 
worden gekeken waarbij de 
beheersingscyclus in verschillende fasen 
moet worden opgedeeld (preventie, 
vroegtijdige waarschuwing, 
voorbereiding, reactie, herstel en 
renovatie) door middel van de 
ontwikkeling van een Europese richtlijn 
die de preventie en het beheer van droogte 
op vergelijkbare wijze regelt als de 
bestaande richtlijn voor overstromingen 
dat doet; 

Or. es

Amendement 6
Veronica Lope Fontagné en Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat de regio’s en de 
lokale gemeenschappen de eerste zijn die 
te maken krijgen met de gevolgen van 
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natuurrampen. Over het algemeen 
beschikken zij niet over voldoende 
materiële en menselijke middelen, kennis 
en financiën om dergelijke rampen vanuit 
een hoofdzakelijk nationaal en/of 
regionaal perspectief het hoofd te kunnen 
bieden, maar hebben zij behoefte aan een 
daadkrachtige en solidaire reactie op 
Europees niveau;

Or. es

Amendement 7
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat alleen een 
gezamenlijke strategie en 
gecoördineerd optreden van de sectoren 
en actoren die betrokken zijn bij de 
crisisbeheersingscyclus vooruitgang op 
het gebied van voorkoming van rampen 
kunnen opleveren; verzoekt de lidstaten 
te dien einde samenwerking op 
nationaal, regionaal en plaatselijk 
niveau te bevorderen;

Schrappen

Or. es

Amendement 8
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat alleen een 
gezamenlijke strategie en gecoördineerd 
optreden van de sectoren en actoren die 
betrokken zijn bij de 
crisisbeheersingscyclus vooruitgang op het 
gebied van voorkoming van rampen 
kunnen opleveren; verzoekt de lidstaten te 
dien einde samenwerking op nationaal, 
regionaal en plaatselijk niveau te 
bevorderen;

2. is van mening dat alleen een 
gezamenlijke strategie en gecoördineerd 
optreden van de sectoren en actoren die 
betrokken zijn bij de 
crisisbeheersingscyclus vooruitgang op het 
gebied van voorkoming van rampen 
kunnen opleveren; benadrukt de rol van 
vrijwilligerswerk in het kader van de 
gezamenlijke strategie en stelt een 
component van vrijwilligerswerk in het 
kader van deze acties voor; verzoekt de 
lidstaten te dien einde samenwerking op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau te 
bevorderen; stelt voor om in de context 
van het Europees Jaar van het 
vrijwilligerswerk (2011) te analyseren of 
het mogelijk is om op het niveau van de 
lidstaten te komen tot samenwerking op 
het gebied van vrijwilligerswerk met het 
oog op de voorkoming en het beheer van 
rampen;

Or. ro

Amendement 9
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. De Commissie regionale ontwikkeling is 
van mening dat alleen een gezamenlijke 
strategie en gecoördineerd optreden van de 
sectoren en actoren die betrokken zijn bij 
de crisisbeheersingscyclus vooruitgang op 
het gebied van voorkoming van rampen 
kunnen opleveren;  verzoekt de lidstaten te 
dien einde samenwerking op nationaal, 
regionaal en plaatselijk niveau te 
bevorderen;

2. De Commissie regionale ontwikkeling is 
van mening dat alleen een gezamenlijke 
strategie en gecoördineerd optreden van de 
sectoren en actoren die betrokken zijn bij 
de crisisbeheersingscyclus vooruitgang op 
het gebied van voorkoming van rampen 
kunnen opleveren; verzoekt de lidstaten te 
dien einde samenwerking op nationaal, 
regionaal en plaatselijk niveau te 
bevorderen; met het oog op het leren uit 
de ervaringen moet er een gezamenlijke 
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Europese gegevensbank komen, moeten 
de systemen voor vroegtijdige 
waarschuwing worden verbeterd en moet 
gericht aandacht worden besteed aan het 
onderzoek op dit gebied;

Or. de

Amendement 10
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat alleen een 
gezamenlijke strategie en gecoördineerd 
optreden van de sectoren en actoren die 
betrokken zijn bij de 
crisisbeheersingscyclus vooruitgang op het 
gebied van voorkoming van rampen 
kunnen opleveren; verzoekt de lidstaten te 
dien einde samenwerking op nationaal, 
regionaal en plaatselijk niveau te 
bevorderen;

2. is van mening dat alleen een 
gezamenlijke strategie en gecoördineerd 
optreden van de sectoren en actoren die 
betrokken zijn bij de 
crisisbeheersingscyclus vooruitgang op het 
gebied van voorkoming van rampen en bij 
de voorbereiding, de reactie en het 
herstelproces kunnen opleveren;  verzoekt 
de lidstaten te dien einde samenwerking op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 11
Veronica Lope Fontagné en Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. pleit voor een gezamenlijke aanpak 
voor de hele Unie door het opzetten van 
een uniform handelingsprotocol voor alle 
soorten rampen, inclusief bosbranden. 
Een dergelijke aanpak moet ervoor zorgen 
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dat landen volledig solidair met elkaar 
zijn en dat er speciale aandacht wordt 
besteed aan de regio’s in Europa die het 
meest geïsoleerd liggen en het dunst 
bevolkt zijn, alsmede aan de berg- en 
grensgebieden en de economisch minst 
ontwikkelde gebieden; 

Or. es

Amendement 12
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie de evaluatie 
van het mechanisme voor civiele 
bescherming en opleiding nader te 
evalueren in het kader van het 
programma voor civielebescherming; is 
van mening dat de koppelingen tussen de 
stelsels voor opsporing en vroegtijdige 
waarschuwing dienen te worden versterkt;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de gevolgen van rampen 
niet beperkt blijven tot binnen de officiële 
administratieve grenzen van regio's en 
lidstaten; is daarom van mening dat de 

3. wijst erop dat de gevolgen van rampen 
niet beperkt blijven tot binnen de officiële 
administratieve grenzen van regio's en 
lidstaten; is daarom van mening dat de 



PE439.323v01-00 10/20 AM\806820NL.doc

NL

vaststelling van in bijzondere mate 
bedreigde regio's gekoppeld dient te 
worden aan de bepaling van prioritaire 
doelen en samenwerkingsmechanismen in 
deze gebieden;

vaststelling van in bijzondere mate 
bedreigde regio's, zoals geïsoleerde en 
ultraperifere regio’s en sommige andere 
regio’s of eilanden van de Europese Unie 
die vaak bijzondere kenmerken en 
specifieke behoeften hebben vanwege hun 
geografische situatie, ligging en de 
economische en sociale omstandigheden 
die er van toepassing zijn, gekoppeld dient 
te worden aan de bepaling van prioritaire 
doelen en samenwerkingsmechanismen in 
deze gebieden;

Or. fr

Amendement 14
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid en Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de gevolgen van rampen 
niet beperkt blijven tot binnen de officiële 
administratieve grenzen van regio's en 
lidstaten; is daarom van mening dat de 
vaststelling van in bijzondere mate 
bedreigde regio's gekoppeld dient te 
worden aan de bepaling van prioritaire 
doelen en samenwerkingsmechanismen in 
deze gebieden; verzoekt de regio's reeds 
bestaande netwerken voor territoriale 
samenwerking uit te bouwen om 
samenwerking tot stand te brengen die 
meer in het bijzonder gericht is op de 
voorkoming van rampen; is van mening dat
macroregio's met hun praktisch gerichte 
samenwerking los van administratieve 
grenzen, doelmatige fora kunnen worden 
voor samenwerking op het gebied van 
voorkoming van rampen;

3. wijst erop dat de gevolgen van rampen 
niet beperkt blijven tot binnen de officiële 
administratieve grenzen van regio's en 
lidstaten; is daarom van mening dat de 
vaststelling van in bijzondere mate 
bedreigde regio's gekoppeld dient te 
worden aan de bepaling van prioritaire 
doelen en samenwerkingsmechanismen in 
deze gebieden; verzoekt de regio's reeds 
bestaande netwerken voor territoriale 
samenwerking uit te bouwen om 
samenwerking tot stand te brengen die 
meer in het bijzonder gericht is op de 
voorkoming van rampen; is van mening dat 
de grensoverschrijdende 
samenwerkingsverbanden, zoals de
macroregio's met hun praktisch gerichte 
samenwerking los van administratieve 
grenzen, doelmatige fora kunnen worden 
voor samenwerking op het gebied van 
voorkoming van rampen;
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Or. fr

Amendement 15
Veronica Lope Fontagné en Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de gevolgen van 
rampen niet beperkt blijven tot binnen 
de officiële administratieve grenzen 
van regio's en lidstaten; is daarom van 
mening dat de vaststelling van in 
bijzondere mate bedreigde regio's 
gekoppeld dient te worden aan de 
bepaling van prioritaire doelen en 
samenwerkingsmechanismen in deze 
gebieden; verzoekt de regio's reeds 
bestaande netwerken voor territoriale 
samenwerking uit te bouwen om 
samenwerking tot stand te brengen die 
meer in het bijzonder gericht is op de 
voorkoming van rampen; is van mening 
dat macroregio's met hun praktisch 
gerichte samenwerking los van 
administratieve grenzen, doelmatige 
fora kunnen worden voor 
samenwerking op het gebied van 
voorkoming van rampen;

3. wijst erop dat de gevolgen van 
rampen niet beperkt blijven tot binnen 
de officiële administratieve grenzen 
van regio's en lidstaten; is daarom van 
mening dat de vaststelling van in 
bijzondere mate bedreigde regio's, 
waarbij ook het soort risico wordt 
gespecificeerd, gekoppeld dient te 
worden aan de bepaling van prioritaire 
doelen en samenwerkingsmechanismen 
in deze gebieden; verzoekt de regio's 
reeds bestaande netwerken voor 
territoriale samenwerking uit te 
bouwen om samenwerking tot stand te 
brengen die meer in het bijzonder 
gericht is op de voorkoming van 
rampen; is van mening dat macroregio's 
met hun praktisch gerichte 
samenwerking los van administratieve 
grenzen, doelmatige fora kunnen 
worden voor samenwerking op het 
gebied van voorkoming van rampen;

Or. es

Amendement 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de gevolgen van rampen 
niet beperkt blijven tot binnen de officiële 
administratieve grenzen van regio's en 
lidstaten; is daarom van mening dat de 
vaststelling van in bijzondere mate 
bedreigde regio's gekoppeld dient te 
worden aan de bepaling van prioritaire 
doelen en samenwerkingsmechanismen in 
deze gebieden; verzoekt de regio's reeds 
bestaande netwerken voor territoriale 
samenwerking uit te bouwen om 
samenwerking tot stand te brengen die 
meer in het bijzonder gericht is op de 
voorkoming van rampen; is van mening dat 
macroregio's met hun praktisch gerichte 
samenwerking los van administratieve 
grenzen, doelmatige fora kunnen worden 
voor samenwerking op het gebied van 
voorkoming van rampen;

3. wijst erop dat de gevolgen van rampen 
niet beperkt blijven tot binnen de officiële 
administratieve grenzen van regio's en 
lidstaten; is daarom van mening dat de 
vaststelling van in bijzondere mate 
bedreigde regio's gekoppeld dient te 
worden aan de bepaling van prioritaire 
doelen en samenwerkingsmechanismen in 
deze gebieden; verzoekt de regio's reeds 
bestaande netwerken voor territoriale en 
grensoverschrijdende coördinatie uit te 
bouwen om samenwerking tot stand te 
brengen die meer in het bijzonder gericht is 
op de voorkoming van rampen; is van 
mening dat macroregio's met hun praktisch 
gerichte samenwerking los van 
administratieve grenzen, doelmatige fora 
kunnen worden voor samenwerking op het 
gebied van voorkoming van rampen;

Or. en

Amendement 17
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. geeft er steun aan dat de 
waardevolle ervaring wordt benut die in 
deze sector is opgedaan met projecten die 
in het verleden zijn verwezenlijkt in het 
kader van het communautair initiatief 
INTERREG en is van mening dat de 
verdere benutting van de mogelijkheden 
in het kader van het doel van de Europese 
territoriale samenwerking van 
doorslaggevend belang is; is van mening 
dat in het kader hiervan de Europese
groepering voor territoriale 
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samenwerking (EGTS) een belangrijk 
instrument kan zijn voor de verdere 
versterking van de transnationale, 
grensoverschrijdende en interregionale 
samenwerking, ook met niet-EU-lidstaten, 
en een stabiel kader kan vormen voor de 
uitwisseling en overdracht van knowhow 
en beste praktijken op het gebied van 
rampenpreventie en voor de 
totstandbrenging door de leden ervan van 
gemeenschappelijke gegevensbanken en 
vroegtijdige waarschuwingssystemen; 

Or. el

Amendement 18
Veronica Lope Fontagné en Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. brengt in herinnering dat het 
cohesiebeleid een fundamenteel 
instrument is bij het voorkomen van 
risico’s op natuurrampen; is van mening 
dat de verschillende fondsen en 
instrumenten op flexibele en 
gecoördineerde wijze moeten kunnen 
worden ingezet, zodat het rendement en de 
doelmatigheid van dit beleid worden 
verbeterd; dringt erop aan dat 
risicopreventie in overeenstemming wordt 
gebracht met andere vormen van beleid
op het gebied van preventie, om 
versnippering van het handelen te 
voorkomen en de doelmatigheid en 
toegevoegde waarde van de uitgevoerde 
acties te vergroten;

Or. es
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Amendement 19
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat een adequate 
opleiding en scholing van de bevolking 
voor het juiste gedrag in geval van 
rampen essentieel is om levens te redden; 
hecht derhalve veel waarde aan het 
opstellen en implementeren van 
richtsnoeren van de Gemeenschap voor de 
verschillende mogelijke rampen; is van 
mening dat het heel belangrijk is dat de 
burgers van de EU zeer vertrouwd zijn 
met het Europese noodnummer 112;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie om de leringprogramma’s uit 
te breiden met rampenpreventie; vraagt 
om speciale aandacht te besteden aan de 
ervaringen van regio’s die aan 
verschillende risico’s tegelijkertijd worden 
blootgesteld (overstromingen, cyclonen, 
vulkaanuitbarstingen, aardbevingen) 
zoals de ultraperifere gebieden; 

Or. fr
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Amendement 21
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie een 
bestandsopname te maken van de 
informatiebronnen en van het verspreiden 
van beste praktijken op het gebied van 
procedures voor risicobeheer, en steunt de 
coördinatie van onderzoeksactiviteiten 
naar rampenrisico’s;

Or. en

Amendement 22
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. De Commissie regionale ontwikkeling 
steunt het initiatief van de Commissie voor 
de beoordeling van de mogelijkheid de 
opneming van rampenvoorkoming op te 
nemen in de operationele programma's 
voor de periode 2007-2013, en verzoekt de 
lidstaten gebruik te maken van de 
structuurfondsen die rechtstreeks worden 
toegewezen aan voorkoming van gevaren, 
zodat in de huidige programmaperiode op 
dit gebied onverwijld wordt opgetreden; 
herinnert echter aan de noodzaak van 
gecoördineerde actie in dit opzicht;

4. De Commissie regionale ontwikkeling 
steunt het initiatief van de Commissie voor 
de beoordeling van de mogelijkheid de 
opneming van rampenvoorkoming op te 
nemen in de operationele programma's 
voor de periode 2007-2013, en verzoekt de 
lidstaten gebruik te maken van de 
structuurfondsen die rechtstreeks worden 
toegewezen aan voorkoming van gevaren, 
zodat in de huidige programmaperiode op 
dit gebied onverwijld wordt opgetreden; 
herinnert echter aan de noodzaak van 
gecoördineerde actie in dit opzicht; 
daarom moeten er met het oog op een 
geïntegreerde aanpak in verband met het 
Europese Jaar van het vrijwilligerswerk 
2011 randvoorwaarden komen om de 
samenwerking en de uitwisseling van 
ervaringen tussen bestaande nationale en 
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regionale vrijwilligersorganisaties te 
structureren respectievelijk op te bouwen.

Or. de

Amendement 23
Petru Constantin Luhan

 Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. steunt het initiatief van de Commissie 
voor de beoordeling van de mogelijkheid 
de opneming van rampenvoorkoming op te 
nemen in de operationele programma's 
voor de periode 2007-2013, en verzoekt de 
lidstaten gebruik te maken van de 
structuurfondsen die rechtstreeks worden 
toegewezen aan voorkoming van gevaren, 
zodat in de huidige programmaperiode op 
dit gebied onverwijld wordt opgetreden; 
herinnert echter aan de noodzaak van 
gecoördineerde actie in dit opzicht;

4. steunt het initiatief van de Commissie 
voor de beoordeling van de mogelijkheid 
de opneming van rampenvoorkoming op te 
nemen in de operationele programma's 
voor de periode 2007-2013, en verzoekt de 
lidstaten gebruik te maken van de 
structuurfondsen die rechtstreeks worden 
toegewezen aan voorkoming van gevaren, 
zodat in de huidige programmaperiode op 
dit gebied onverwijld wordt opgetreden; 
herinnert echter aan de noodzaak van 
gecoördineerde actie in dit opzicht; stelt de 
Commissie in het kader van de strategie 
voor de komende programmeringsperiode 
voor rekening te houden met de noodzaak 
van invoering van maatregelen voor 
communautaire financiering van
rampenpreventie die alle beleidsgebieden 
bestrijken;

Or. ro

Amendement 24
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt vast dat de klimaatverandering 
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de natuurrampen geleidelijk ernstiger 
maakt, inclusief overstromingen en 
rampen die verband houden met de 
waterhuishouding, waarvoor een 
adequate en goed gecoördineerde 
preventie essentieel is; pleit voor 
onderzoek op deze gebieden en voor het 
uitwisselen van informatie tussen alle 
plaatselijke, regionale en nationale 
actoren die betrokken zijn bij de 
rampenbeheercyclus, zodat er optimale 
preventiemaatregelen worden genomen;

Or. en

Amendement 25
Veronica Lope Fontagné en Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij de Commissie op aan te 
voorkomen dat de huidige druk op de 
begroting vanwege de crisis zal leiden tot 
een afname van de middelen die worden 
aangewend voor het huidige beleid op het 
gebied van rampenpreventie en vraagt de 
Commissie, in het kader van de 
begrotingsherziening, waar momenteel 
aan wordt gewerkt, de bestaande leemten 
op het gebied van rampenpreventie 
nauwkeurig te analyseren en te kijken of 
er voor alle soorten rampen instrumenten 
beschikbaar zijn;

Or. es
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Amendement 26
Veronica Lope Fontagné en Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. acht het in het kader van de 
begrotingsherziening, waar momenteel 
aan wordt gewerkt, van belang dat de 
Europese Commissie alle mogelijke 
instrumenten onderzoekt die zouden 
kunnen bijdragen aan de verbetering van 
de huidige rampenpreventiesystemen, 
waaronder de mogelijkheid om met de 
huidige middelen voor vroegtijdige 
waarschuwing en observatie via satelliet 
een beeld te krijgen van het risico op 
droogte of verwoestijning als gevolg van 
de klimaatverandering;

Or. es

Amendement 27
Veronica Lope Fontagné en Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. dringt er bij de Commissie op 
aan dat ze bij het aanduiden van 
prioriteiten in haar strijd tegen de 
klimaatverandering niet vergeet dat een 
beter beheer en behoud van de bossen van 
fundamenteel belang is. Het opstellen van 
beleid dat puur op bossen is gericht, zal 
niet alleen in belangrijke mate bijdragen 
aan de strijd tegen de klimaatverandering, 
maar ook natuurrampen helpen 
voorkomen;
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Or. es

Amendement 28
Petru Constantin Luhan

 Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de financiering van 
infrastructuur in het kader van de 
structuurfondsen in de volgende 
programmaperioden afhankelijk moet 
worden gesteld van de tenuitvoerlegging 
van specifieke maatregelen 
overeenkomstig de normen voor de 
voorkoming van rampen.

5. is van mening dat de financiering van 
infrastructuur in het kader van de 
structuurfondsen in de volgende 
programmaperioden in overeenstemming 
moet worden gebracht met de 
tenuitvoerlegging, vooraf, van specifieke 
maatregelen overeenkomstig de normen 
voor de voorkoming van rampen.

Or. ro

Amendement 29
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept het belang van 
maatregelen voor voorlichting en 
informatie van burgers over zowel het 
voorkomen van rampen als de manier 
waarop tijdens en na een crisis 
gereageerd moet worden, en wijst erop dat 
het noodzakelijk is meer informatie te 
verschaffen over het gemeenschappelijke 
Europese telefoonnummer voor 
noodsituaties “112”

Or. el
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Amendement 30
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie om 
onmiddellijk nieuwe voorstellen te doen 
voor de verdere vereenvoudiging van de 
beheersregels en de verdere versoepeling 
van het Solidariteitsfonds van de EU;

Or. el


