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Amendamentul 1
Victor Boştinaru

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul 

1. subliniază rolul esenţial al autorităţilor 
regionale şi locale în cadrul ciclului de
gestionare a dezastrelor; are convingerea 
fermă că implicarea activă a acestor 
autorităţi în conceperea şi implementarea 
strategiilor de prevenire a dezastrelor 
reprezintă cel mai bun mod de a asigura 
crearea celor mai eficiente şi funcţionale 
soluţii; subliniază, de asemenea, 
importanţa consultării şi a implicării în 
acest proces a părţilor interesate din 
sectorul public şi cel privat;

1. subliniază rolul esenţial al autorităţilor 
regionale şi locale în cadrul ciclului de
gestionare a dezastrelor; are convingerea 
fermă că implicarea activă a acestor 
autorităţi în conceperea şi implementarea 
strategiilor de prevenire a dezastrelor 
reprezintă cel mai bun mod de a asigura 
crearea celor mai eficiente şi funcţionale 
soluţii; subliniază, de asemenea, 
importanţa consultării şi a implicării în 
acest proces a părţilor interesate din 
sectorul public şi cel privat, inclusiv a 
organizaţiilor de voluntariat;

Or. en

Amendamentul 2
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul 

1. subliniază rolul esenţial al autorităţilor 
regionale şi locale în cadrul ciclului de 
gestionare a dezastrelor; are convingerea 
fermă că implicarea activă a acestor 
autorităţi în conceperea şi implementarea 
strategiilor de prevenire a dezastrelor 
reprezintă cel mai bun mod de a asigura 
crearea celor mai eficiente şi funcţionale
soluţii; subliniază, de asemenea, 
importanţa consultării şi a implicării în 
acest proces a părţilor interesate din 
sectorul public şi cel privat;

1. subliniază rolul esenţial al autorităţilor 
regionale şi locale în cadrul ciclului de 
gestionare a dezastrelor; are convingerea 
fermă că implicarea activă a acestor 
autorităţi în conceperea şi implementarea 
strategiilor de prevenire a dezastrelor şi de 
reducere a riscurilor reprezintă cel mai 
bun mod de a asigura crearea celor mai 
eficiente şi funcţionale soluţii; subliniază, 
de asemenea, importanţa consultării şi a 
implicării în acest proces a părţilor 
interesate din sectorul public şi cel privat;
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Or. el

Amendamentul 3
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul 

1. subliniază rolul esenţial al autorităţilor 
regionale şi locale în cadrul ciclului de 
gestionare a dezastrelor; are convingerea 
fermă că implicarea activă a acestor 
autorităţi în conceperea şi implementarea 
strategiilor de prevenire a dezastrelor 
reprezintă cel mai bun mod de a asigura 
crearea celor mai eficiente şi funcţionale 
soluţii; subliniază, de asemenea, 
importanţa consultării şi a implicării în 
acest proces a părţilor interesate din 
sectorul public şi cel privat;

1. subliniază rolul esenţial al autorităţilor 
regionale şi locale în cadrul ciclului de 
gestionare a dezastrelor; are convingerea 
fermă că implicarea activă a acestor 
autorităţi în conceperea şi implementarea 
strategiilor de prevenire a dezastrelor 
reprezintă cel mai bun mod de a asigura 
crearea celor mai eficiente şi funcţionale 
soluţii; subliniază, de asemenea, 
importanţa consultării şi a implicării în 
acest proces a părţilor interesate din 
sectorul public şi cel privat; consideră că, 
în contextul gestionării dezastrelor,
promovarea şi implicarea la toate 
nivelurile a activităţilor benevole şi a 
voluntarilor prezintă o importanţă 
deosebită;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul 

1a. subliniază că abordarea proactivă este 
mai eficientă şi mai puţin costisitoare 
decât cea bazată pe reacţia la dezastre; 
consideră că cunoştinţele privind
contextul local, geografic, economic şi 
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social sunt fundamentale pentru 
prevenirea dezastrelor naturale şi a celor 
provocate de om;

Or. fr

Amendamentul 5
Veronica Lope Fontagné şi Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul 

1a. subliniază vulnerabilitatea în creştere 
a UE la dezastre şi, prin urmare, aceasta 
trebuie abordată prin adoptarea unei 
abordări de gestionare integrată a 
riscurilor, care să acopere fazele diferite 
ale întregului ciclu de gestionare a 
dezastrelor – prevenire şi alertă rapidă, 
grad de pregătire, reacţie, redresare şi 
reabilitare – sub forma unei directive UE 
care să abordeze, de asemenea, prevenirea 
şi gestionarea secetei, abordare similară 
celei existente cu privire la inundaţii;

Or. es

Amendamentul 6
Veronica Lope Fontagné şi Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul 

1b. subliniază că regiunile şi comunităţile 
locale sunt cele care duc greul dezastrelor 
naturale şi că,  în general, nici resursele 
lor materiale şi umane şi nici cunoştinţele
şi resursele lor financiare nu sunt de 
ajuns pentru a face faţă acestor dezastre 
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numai printr-o abordare  naţională şi/sau 
regională, şi că aceste dezastre necesită 
un răspuns eficient la nivel european 
bazat pe solidaritate;

Or. es

Amendamentul 7
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul 

2. consideră că doar o strategie comună şi 
acţiuni coordonate între diferitele sectoare 
şi diferiţii actori implicaţi în ciclul de 
gestionare a dezastrelor pot conduce la 
progrese reale în domeniul prevenirii 
dezastrelor; invită statele membre să 
încurajeze cooperarea în acest scop la nivel 
naţional, regional şi local; 

eliminat

Or. es

Amendamentul 8
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul 

2. consideră că doar o strategie comună şi 
acţiuni coordonate între diferitele sectoare 
şi diferiţii actori implicaţi în ciclul de 
gestionare a dezastrelor pot conduce la 
progrese reale în domeniul prevenirii 
dezastrelor; invită statele membre să 
încurajeze cooperarea în acest scop la nivel 
naţional, regional şi local; 

2. consideră că doar o strategie comună şi 
acţiuni coordonate între diferitele sectoare 
şi diferiţii actori implicaţi în ciclul de 
gestionare a dezastrelor pot conduce la 
progrese reale în domeniul prevenirii 
dezastrelor; subliniază rolul activităţilor 
de voluntariat în cadrul strategiei comune 
propunând o componentă de voluntariat 
în cadrul acestor acţiuni; invită statele 
membre să încurajeze cooperarea în acest 
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scop la nivel naţional, regional şi local; 
sugerează să se analizeze posibilitatea 
organizării unei cooperări în sfera 
voluntariatului la nivelul statelor membre 
în vederea prevenirii şi gestionării 
dezastrelor în contextul Anului European 
al Voluntariatului 2011;

Or. ro

Amendamentul 9
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul 

2. consideră că doar o strategie comună şi 
acţiuni coordonate între diferitele sectoare 
şi diferiţii actori implicaţi în ciclul de 
gestionare a dezastrelor pot conduce la 
progrese reale în domeniul prevenirii 
dezastrelor; invită statele membre să 
încurajeze cooperarea în acest scop la nivel 
naţional, regional şi local; 

2. consideră că doar o strategie comună şi 
acţiuni coordonate între diferitele sectoare 
şi diferiţii actori implicaţi în ciclul de 
gestionare a dezastrelor pot conduce la 
progrese reale în domeniul prevenirii 
dezastrelor; invită statele membre să 
încurajeze cooperarea în acest scop la nivel 
naţional, regional şi local; în vederea
tragerii de învăţăminte din experienţa 
dobândită, ar trebui să se creeze o bază de 
date europeană unică, ar trebui 
îmbunătăţite sistemele de alertă rapidă şi 
ar trebui acordat sprijin cu obiective 
specifice  cercetării în acest domeniu;

Or. de

Amendamentul 10
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul 

2. consideră că doar o strategie comună şi 
acţiuni coordonate între diferitele sectoare 
şi diferiţii actori implicaţi în ciclul de 
gestionare a dezastrelor pot conduce la 
progrese reale în domeniul prevenirii 
dezastrelor; invită statele membre să 
încurajeze cooperarea în acest scop la nivel 
naţional, regional şi local; 

2. consideră că doar o strategie comună şi 
acţiuni coordonate între diferitele sectoare 
şi diferiţii actori implicaţi în ciclul de 
gestionare a dezastrelor pot conduce la 
progrese reale în domeniul prevenirii 
dezastrelor, precum şi în procesul de 
pregătire, de reacţie şi de redresare; invită 
statele membre să încurajeze cooperarea în 
acest scop la nivel naţional, regional şi 
local; 

Or. en

Amendamentul 11
Veronica Lope Fontagné şi Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul 

2a. sprijină o strategie globală pentru 
întreaga Uniune, prin care să se pună în 
aplicare un protocol pentru o acţiune 
uniformă pentru fiecare tip de dezastru, 
inclusiv incendiile forestiere; consideră că 
această strategie trebuie să asigure o 
deplină solidaritate între ţări şi să acorde 
o atenţie deosebită regiunilor europene  
celor mai izolate, slab populate,  zonelor 
montane şi de frontieră, insulelor şi
zonelor ultraperiferice, precum şi
regiunilor celor mai dezavantajate din 
punct de vedere economic;

Or. es
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Amendamentul 12
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul 

2a. invită Comisia să dezvolte în 
continuare evaluarea mecanismului de 
protecţie civilă şi formare în cadrul 
programului de protecţie civilă; consideră 
că legăturile dintre sistemele de detectare 
şi de alertă rapidă ar trebui consolidate;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul 

3. subliniază faptul că efectele dezastrelor 
nu se limitează la frontierele formale şi 
administrative ale regiunilor şi ale statelor 
membre; consideră, astfel, că identificarea 
zonelor predispuse în mod special la risc ar 
trebui să însoţească stabilirea obiectivelor 
prioritare şi mecanismele de cooperare în 
astfel de zone; invită regiunile să 
consolideze reţelele de cooperare teritorială 
deja existente pentru a dezvolta 
cooperarea, punând accent în mod special 
pe prevenirea dezastrelor; consideră că 
macro-regiunile, cu cooperarea lor 
orientată spre funcţionalitate şi 
independentă de frontierele administrative, 
pot deveni platforme eficiente pentru 
cooperarea în domeniul prevenirii 
dezastrelor;

3. subliniază faptul că efectele dezastrelor 
nu se limitează la frontierele formale şi 
administrative ale regiunilor şi ale statelor 
membre; consideră, astfel, că identificarea 
zonelor predispuse în mod special la risc, 
precum regiunile izolate şi ultraperiferice
şi anumite regiuni sau insule din Uniunea 
Europeană, cu caracteristici şi necesităţi 
specifice legate de geografia lor, de 
topografia lor şi de condiţiile economice şi 
sociale predominante, ar trebui să 
însoţească stabilirea obiectivelor prioritare 
şi mecanismele de cooperare în astfel de 
zone; invită regiunile să consolideze 
reţelele de cooperare teritorială deja 
existente pentru a dezvolta cooperarea, 
punând accent în mod special pe 
prevenirea dezastrelor; consideră că macro-
regiunile, cu cooperarea lor orientată spre 
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funcţionalitate şi independentă de 
frontierele administrative, pot deveni 
platforme eficiente pentru cooperarea în 
domeniul prevenirii dezastrelor;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul 

3. subliniază faptul că efectele dezastrelor 
nu se limitează la frontierele formale şi 
administrative ale regiunilor şi ale statelor 
membre; consideră, astfel, că identificarea 
zonelor predispuse în mod special la risc ar 
trebui să însoţească stabilirea obiectivelor 
prioritare şi mecanismele de cooperare în 
astfel de zone; invită regiunile să 
consolideze reţelele de cooperare teritorială 
deja existente pentru a dezvolta 
cooperarea, punând accent în mod special 
pe prevenirea dezastrelor; consideră că 
macro-regiunile, cu cooperarea lor 
orientată spre funcţionalitate şi 
independentă de frontierele administrative, 
pot deveni platforme eficiente pentru 
cooperarea în domeniul prevenirii 
dezastrelor;

3. subliniază faptul că efectele dezastrelor 
nu se limitează la frontierele formale şi 
administrative ale regiunilor şi ale statelor 
membre; consideră, astfel, că identificarea 
zonelor predispuse în mod special la risc ar 
trebui să însoţească stabilirea obiectivelor 
prioritare şi mecanismele de cooperare în 
astfel de zone; invită regiunile să 
consolideze reţelele de cooperare teritorială 
deja existente pentru a dezvolta 
cooperarea, punând accent în mod special 
pe prevenirea dezastrelor; consideră că 
structurile de cooperare transfrontalieră, 
precum macro-regiunile, cu cooperarea lor 
orientată spre funcţionalitate şi 
independentă de frontierele administrative, 
pot deveni platforme eficiente pentru 
cooperarea în domeniul prevenirii 
dezastrelor;

Or. fr

Amendamentul 15
Veronica Lope Fontagné şi Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul 

3. Subliniază faptul că efectele dezastrelor 
nu se limitează la frontierele formale şi 
administrative ale regiunilor şi ale statelor 
membre; consideră, astfel, că identificarea 
zonelor predispuse în mod special la risc ar 
trebui să însoţească stabilirea obiectivelor 
prioritare şi mecanismele de cooperare în 
astfel de zone; invită regiunile să 
consolideze reţelele de cooperare teritorială 
deja existente pentru a dezvolta 
cooperarea, punând accent în mod special 
pe prevenirea dezastrelor; consideră că 
macro-regiunile, cu cooperarea lor 
orientată spre funcţionalitate şi 
independentă de frontierele administrative, 
pot deveni platforme eficiente pentru 
cooperarea în domeniul prevenirii 
dezastrelor; 

3. Subliniază faptul că efectele dezastrelor 
nu se limitează la frontierele formale şi 
administrative ale regiunilor şi ale statelor 
membre; consideră, astfel, că identificarea 
zonelor predispuse în mod special la risc, 
diferenţiind tipurile de risc implicate, ar 
trebui să însoţească stabilirea obiectivelor 
prioritare şi mecanismele de cooperare în 
astfel de zone; invită regiunile să 
consolideze reţelele de cooperare teritorială 
deja existente pentru a dezvolta 
cooperarea, punând accent în mod special 
pe prevenirea dezastrelor; consideră că 
macro-regiunile, cu cooperarea lor 
orientată spre funcţionalitate şi 
independentă de frontierele administrative, 
pot deveni platforme eficiente pentru 
cooperarea în domeniul prevenirii 
dezastrelor;

Or. es

Amendamentul 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul 

3. Subliniază faptul că efectele dezastrelor 
nu se limitează la frontierele formale şi 
administrative ale regiunilor şi ale statelor 
membre; consideră, astfel, că identificarea 
zonelor predispuse în mod special la risc ar 
trebui să însoţească stabilirea obiectivelor 
prioritare şi mecanismele de cooperare în 
astfel de zone; invită regiunile să 
consolideze reţelele de cooperare
teritorială deja existente pentru a dezvolta 
cooperarea, punând accent în mod special 

3. Subliniază faptul că efectele dezastrelor 
nu se limitează la frontierele formale şi 
administrative ale regiunilor şi ale statelor 
membre; consideră, astfel, că identificarea 
zonelor predispuse în mod special la risc ar 
trebui să însoţească stabilirea obiectivelor 
prioritare şi mecanismele de cooperare în 
astfel de zone; invită regiunile să 
consolideze reţelele de coordonare
teritorială şi transfrontalieră deja 
existente pentru a dezvolta cooperarea, 
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pe prevenirea dezastrelor; consideră că 
macro-regiunile, cu
cooperarea lor orientată spre funcţionalitate 
şi independentă de frontierele 
administrative, pot deveni platforme 
eficiente pentru cooperarea în domeniul 
prevenirii dezastrelor;

punând accent în mod special pe 
prevenirea dezastrelor; consideră că macro-
regiunile, cu cooperarea lor orientată spre 
funcţionalitate şi independentă de 
frontierele administrative, pot deveni 
platforme eficiente pentru cooperarea în 
domeniul prevenirii dezastrelor;

Or. en

Amendamentul 17
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul 

3a. sprijină utilizarea valoroasei 
experienţe dobândite în acest domeniu 
prin proiectele implementate în trecut în 
temeiul iniţiativei comunitare
INTERREG şi consideră că exploatarea 
în continuare a oportunităţilor oferite în 
contextul obiectivului teritorial european 
este de o importanţă esenţială; crede, în 
acest sens, că gruparea europeană de 
cooperare teritorială (GECT) poate 
constitui un instrument important pentru 
consolidarea pe viitor a cooperării 
interguvernamentale, transfrontaliere şi 
interregionale, chiar şi cu ţări care nu 
sunt state membre ale UE, şi un cadru 
stabil pentru schimbul şi transferul de 
cunoştinţe tehnologice şi de bune practici 
în domeniul prevenirii dezastrelor,
precum şi pentru crearea de baze de date 
comune şi sisteme de alertă rapidă în
rândul statelor membre;

Or. el
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Amendamentul 18
Veronica Lope Fontagné şi Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul 

3a. reaminteşte că politica de coeziune 
reprezintă un instrument esenţial în 
prevenirea riscului de dezastre naturale; 
consideră că trebuie să fie posibil ca 
diferitele fonduri şi instrumente să 
opereze flexibil şi într-un mod coordonat 
pentru a îmbunătăţi funcţionarea şi 
eficienţa acestei politici; subliniază că 
prevenirea riscurilor trebuie, de 
asemenea, să se îmbine cu alte politici în 
domeniul prevenirii, cu scopul de a 
preveni fragmentarea măsurilor şi a spori 
eficienţa şi valoarea adăugată a acestora;

Or. es

Amendamentul 19
Victor Boştinaru

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul 

3a. consideră că educarea şi pregătirea
adecvată a populaţiei pentru modul în 
care trebuie să se comporte în cazul unor 
dezastre sunt esenţiale pentru salvarea de 
vieţi; acordă, prin urmare, o importanţă 
deosebită creării şi punerii în aplicare a 
orientărilor comunitare pentru diferite 
calamităţi posibile; consideră că o 
conştientizare temeinică a numărului 
european de urgenţă 112 de către 
cetăţenii UE este extrem de relevantă;
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Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul 

3a. salută propunerea Comisiei de a 
extinde programul privind „experiența 
acumulată” la prevenirea dezastrelor; 
solicită să se acorde o atenţie deosebită 
experienţei acumulate în regiunile care se 
confruntă cu o serie de riscuri combinate 
(inundaţii, cicloane, erupţii vulcanice, 
cutremure), precum regiunile 
ultraperiferice, ; 

Or. fr

Amendamentul 21
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul 

3a. Invită Comisia să realizeze un 
inventar al surselor de informaţii şi al 
metodelor de diseminare a celor mai bune 
practici în domeniul procedurilor de 
gestionare a riscurilor şi sprijină 
coordonarea activităţilor de cercetare 
privind riscurile dezastrelor;

Or. en
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Amendamentul 22
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul 

4. Sprijină iniţiativa Comisiei care vizează 
evaluarea posibilităţii de îmbunătăţire a 
integrării prevenirii dezastrelor în cadrul 
programelor operaţionale instituite pentru 
perioada 2007-2013 şi invită statele 
membre să utilizeze fondurile structurale 
alocate în mod direct pentru prevenirea 
riscurilor, astfel încât să se întreprindă fără 
întârziere acţiuni în acest domeniu pe
durata perioadei de planificare actuale; 
reaminteşte, cu toate acestea, nevoia de 
acţiune coordonată în această privinţă;

4. Sprijină iniţiativa Comisiei care vizează 
evaluarea posibilităţii de îmbunătăţire a 
integrării prevenirii dezastrelor în cadrul 
programelor operaţionale instituite pentru 
perioada 2007-2013 şi invită statele 
membre să utilizeze fondurile structurale 
alocate în mod direct pentru prevenirea 
riscurilor, astfel încât să se întreprindă fără 
întârziere acţiuni în acest domeniu pe 
durata perioadei de planificare actuale; 
reaminteşte, cu toate acestea, nevoia de 
acţiune coordonată în această privinţă; -
consideră că aceasta este, prin urmare, 
esenţială, făcând parte dintr-o abordare 
integrată în contextul Anului european al 
voluntariatului 2011, în vederea creării 
unor condiţii-cadru pentru structurarea, 
respectiv dezvoltarea cooperării şi a 
schimbului de experienţă între 
organizaţiile de voluntari din domeniul 
acordării de ajutor existente la nivel 
naţional, respectiv regional;

Or. de

Amendamentul 23
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul 

4. sprijină iniţiativa Comisiei care vizează 
evaluarea posibilităţii de îmbunătăţire a 
integrării prevenirii dezastrelor în cadrul 
programelor operaţionale instituite pentru 

4. sprijină iniţiativa Comisiei care vizează 
evaluarea posibilităţii de îmbunătăţire a 
integrării prevenirii dezastrelor în cadrul 
programelor operaţionale instituite pentru 
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perioada 2007-2013 şi invită statele 
membre să utilizeze fondurile structurale 
alocate în mod direct pentru prevenirea 
riscurilor, astfel încât să se întreprindă fără 
întârziere acţiuni în acest domeniu pe 
durata perioadei de planificare actuale; 
reaminteşte, cu toate acestea, nevoia de 
acţiune coordonată în această privinţă;

perioada 2007-2013 şi invită statele 
membre să utilizeze fondurile structurale 
alocate în mod direct pentru prevenirea 
riscurilor, astfel încât să se întreprindă fără 
întârziere acţiuni în acest domeniu pe 
durata perioadei de planificare actuale; 
reaminteşte, cu toate acestea, nevoia de 
acţiune coordonată în această privinţă; în 
cadrul strategiei pentru viitoarea perioadă 
de programare, sugerează Comisiei să 
ţină cont de necesitatea introducerii unor 
măsuri de finanţare comunitară pentru
prevenirea dezastrelor, care să acopere 
toate domeniile de acţiune;

Or. ro

Amendamentul 24
Victor Boştinaru

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul 

4a. constată că schimbările climatice duce 
treptat la creşterea riscului de calamităţi 
naturale, inclusiv inundaţii şi dezastre 
hidrologice, pentru care este esenţială o 
prevenire adecvată şi bine coordonată; 
solicită efectuarea de cercetări în aceste 
domenii şi un schimb de experienţă între 
toţi actorii locali, regionali şi naţionali 
implicaţi în procesul de gestionare a
dezastrelor, astfel încât să se adopte cele 
mai bune măsuri posibile de prevenire;

Or. en

Amendamentul 25
Veronica Lope Fontagné şi Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul 

4a. îndeamnă Comisia să asigure ca 
actualele presiuni bugetare rezultate în 
urma crizei să nu ducă la o reducere a 
resurselor alocate politicilor actuale 
privind prevenirea dezastrelor şi, cu 
ocazia reviziuirii bugetare în derulare, să 
evalueze cu atenţie lacunele existente în 
domeniul prevenirii, precum şi dacă 
fiecare tip de dezastru este intră sub 
incidenţa instrumentelor disponibile;

Or. es

Amendamentul 26
Veronica Lope Fontagné şi Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul 

4b. consideră că, în cadrul revizuirii  
bugetare în curs, Comisia ar trebui să -
analizeze toate instrumentele care pot 
contribui la îmbunătăţirea sistemelor
actuale de prevenire a dezastrelor, 
inclusiv posibilitatea utilizării resurselor 
disponibile de alertă rapidă şi de 
observare prin satelit pentru a evalua 
riscul de secetă sau deşertificare  provocat 
de schimbările climatice;

Or. es
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Amendamentul 27
Veronica Lope Fontagné şi Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul 

4c. îndeamnă Comisia să nu uite că o 
gestionare şi o conservare mai bună a 
pădurilor reprezintă o chestiune esenţială 
în rândul priorităţilor sale din domeniul
combaterii schimbărilor climatice; 
consideră că elaborarea unei politici 
forestiere autentice ar aduce o contribuţie 
majoră nu doar la combaterea 
schimbărilor climatice, ci şi la prevenirea 
dezastrelor naturale;

Or. es

Amendamentul 28
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul 

5. consideră că finanţarea infrastructurii în 
cadrul fondurilor structurale în următoarele 
perioade de planificare trebuie să fie
condiţionată de implementarea unor 
măsuri specifice privind respectarea 
standardelor de prevenire a dezastrelor.

5. consideră că finanţarea infrastructurii în 
cadrul fondurilor structurale în următoarele 
perioade de planificare trebuie să fie 
coroborată cu implementarea, în prealabil, 
a unor măsuri specifice privind respectarea 
standardelor de prevenire a dezastrelor.

Or. ro

Amendamentul 29
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul 

5a. subliniază importanţa sensibilizării 
publicului şi a măsurilor de informare, 
atât în ceea ce priveşte prevenirea 
dezastrelor, cât şi răspunsul publicului în 
timpul crizei şi după criză, şi subliniază 
necesitatea continuării informării 
publicului cu privire la numărul unic 
european de urgenţă „112”;

Or. el

Amendamentul 30
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul 

5b. invită Comisia să prezinte în mod 
neîntârziat o nouă propunere, care să 
vizeze simplificarea în continuare a 
normelor administrative şi creşterea
flexibilităţii Fondului european de 
solidaritate. 

Or. el


