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Изменение 1
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приканва Комисията при 
разработването на реакция на ЕС при 
бедствия да вземе предвид клаузата за 
солидарност и разпоредбите за 
прилагането й, които предстои да бъдат 
приети;

1. приканва Комисията при 
разработването на реакция на ЕС при 
бедствия да вземе предвид клаузата за 
солидарност и разпоредбите за 
прилагането й, които трябва да бъдат 
приети спешно и които ще осигурят 
по-ефективна и последователна 
реакция при бедствия в рамките на 
Европейския съюз и извън него;

Or. lt

Изменение 2
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приканва Комисията при 
разработването на реакция на ЕС при 
бедствия да вземе предвид клаузата за 
солидарност и разпоредбите за 
прилагането й, които предстои да бъдат 
приети;

1. приканва Комисията при 
разработването на реакция на ЕС при 
бедствия да вземе предвид клаузата за 
солидарност и разпоредбите за 
прилагането й, които предстои да бъдат 
приети; счита, че съществуват 
възможности за усъвършенстване на 
общата ефективност, ефикасност, 
съгласуваност и видимост на 
предоставяната помощ; счита, че 
най-ефективната стратегия за 
преодоляване на бедствия е 
интегрираният и включващ всички 
рискове подход, който свързва 
предотвратяването на бедствия 
(включително смекчаване и 
намаляване на риска), 
подготвеността, способността за 
реакция и дейностите за 
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възстановяване;

Or. lt

Изменение 3
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приканва Комисията при 
разработването на реакция на ЕС при 
бедствия да вземе предвид клаузата за 
солидарност и разпоредбите за 
прилагането й, които предстои да бъдат 
приети;

1. приканва Комисията при 
разработването на реакция на ЕС при 
бедствия да вземе предвид клаузата за 
солидарност и разпоредбите за 
прилагането й, които предстои да бъдат 
приети; въпреки това е против 
създаването на постоянна сила на ЕС 
за гражданска защита; вместо това 
подчертава принципа на помощ за 
самопомощ, както и необходимостта 
от обмен на най-добри практики в 
области като изграждането на 
доброволчески противопожарни 
структури, които са утвърдени 
предимно в немскоговорящите 
държави от стотици години; 

Or. de

Изменение 4
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 1 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

изтъква, че сегашната система на 
координация в зависимост от 
възникналите събития не може да 
гарантира подходяща и достатъчна 
помощ в случай на бедствие; счита, 
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че е необходимо преминаване към 
система на предварително планиране, 
изискваща подготовката на 
референтни сценарии за основните 
видове бедствия във и извън ЕС, и че 
трябва да се установят наличните и 
необходимите ресурси и да се 
определи предназначението им;

Or. lt

Изменение 5
Elie Hoarau

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. призовава Комисията, при 
определяне на основните принципи за 
създаването на капацитет за бързо 
мобилизиране при бедствие да поеме 
идеите, разработени в нейния доклад, 
озаглавен „За европейски сили за 
гражданска защита“, преди всичко 
във връзка с природни бедствия като 
големи пожари, наводнения, 
земетресения, изригване на вулкани, 
урагани и приливни вълни, както и във 
връзка с произшествията по море и 
защитата от разливи на нефт и 
ядрени рискове;

Or. fr

Изменение 6
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)
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Проектостановище Изменение

1a. призовава за създаване на 
Европейски сили за гражданска 
защита, способни да се намесват 
бързо и ефикасно на регионално и 
местно равнище, като част от 
усилията за постигане на 
териториално сближаване в ЕС;

Or. fr

Изменение 7
Elie Hoarau

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. призовава Комисията да се заеме с 
въпроса за създаване на бази за 
предварително разполагане на 
капацитет за бързо мобилизиране в 
крайно отдалечените райони и 
отвъдморските страни и територии 
(но не само там), тъй като 
географското им местоположение ще 
осигури по-ефективно предоставяне 
на помощ за страните, засягани най-
често не само от природни бедствия, 
но и от хуманитарни катастрофи, 
здравни и медицински извънредни 
ситуации;

Or. fr

Изменение 8
Elie Hoarau

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да се стреми 
към допълнително участие на ЕС с 
ресурси и капацитет при бедствия в 
рамките на ЕС, които засягат пряко 
неговите граждани, съответно 
данъкоплатците в ЕС;

2. призовава Комисията да се стреми 
към допълнително участие на ЕС с 
ресурси и капацитет при бедствия на 
територията на ЕС, включително в 
крайно отдалечените райони и 
островите, които засягат пряко 
неговите граждани;

Or. fr

Изменение 9
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да се стреми 
към допълнително участие на ЕС с 
ресурси и капацитет при бедствия в 
рамките на ЕС, които засягат пряко 
неговите граждани, съответно 
данъкоплатците в ЕС;

2. призовава Комисията да се стреми 
към допълнително участие на ЕС с 
ресурси, капацитет и координационни 
действия при бедствия в рамките на 
ЕС, които засягат пряко неговите 
граждани, съответно данъкоплатците в 
ЕС;

Or. en

Изменение 10
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да се стреми 
към допълнително участие на ЕС с 
ресурси и капацитет при бедствия в 
рамките на ЕС, които засягат пряко 
неговите граждани, съответно 

2. призовава Комисията да се стреми 
към допълнително участие на ЕС с 
ресурси и капацитет при бедствия в 
рамките на ЕС, които засягат пряко 
неговите граждани, съответно 
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данъкоплатците в ЕС; данъкоплатците в ЕС, и да гарантира, 
че хората, засегнати от бедствия 
получават незабавно подходяща и 
ефективна помощ;

Or. lt

Изменение 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че усилията следва да се 
насочат основно към пълното 
използване на наличните финансови 
ресурси, както и към опростяването 
на всички административни 
процедури, свързани с мобилизирането 
на тези ресурси;

Or. pl

Изменение 12
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. във връзка с това отправя отново 
призива си за използване на наличните 
ресурси на ЕС като фонд „Солидарност“ 
на ЕС; настоятелно призовава 
Комисията да представи ново 
предложение, което да дава възможност 
за постигане на по-голяма гъвкавост на 
фонд „Солидарност“ на ЕС и за 
опростяване на административните му 
правила, без се изпуска от погледа 
първоначалната му цел „да позволи да 

3. във връзка с това отправя отново 
призива си за използване на наличните 
ресурси на ЕС, както и за обединяване 
на необходимите ресурси за 
предоставяне на спешна хуманитарна 
помощ на жертви на бедствия, като 
фонд „Солидарност“ на ЕС; настоятелно 
призовава Комисията да представи ново 
предложение, което да дава възможност 
за постигане на по-голяма гъвкавост на 
фонд „Солидарност“ на ЕС и за 
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се взема бързо решение за ангажиране и 
мобилизиране на конкретни финансови 
средства възможно най-бързо“;

опростяване на административните му 
правила, без се изпуска от погледа 
първоначалната му цел „да позволи да 
се взема бързо решение за ангажиране и 
мобилизиране на конкретни финансови 
средства възможно най-бързо“;
подчертава необходимостта от 
опростяване на начина на действие 
на настоящата реакция на ЕС при 
бедствия и от оптимизиране на 
наличните ресурси в интерес на 
всички, като насърчава всички 
държави-членки да дават своя принос 
за европейската солидарност и по 
този начин да я гарантират; 
подкрепя необходимостта от 
качествен преход от сегашната 
система на координация в зависимост 
от възникналите събития към 
предсказуема и предварително 
планирана система в рамките на 
механизма на ЕС за гражданска 
защита, която се основава върху 
предварително определени средства, 
които незабавно се предоставят на 
разположение при операции на ЕС за 
подпомагане при бедствия;

Or. lt

Изменение 13
Elie Hoarau

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава значението на 
установяването и картографирането 
на наличните ресурси в държавите-
членки, както и на мерките, целящи 
подобряване на координацията и 
наличността, за установяването въз 
основа на получените резултати на 
недостатъци и за точното 
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определяне на областите, в които ЕС 
трябва да предостави конкретна 
подкрепа на държавите-членки с 
оглед оптимизиране и изравняване на 
техните ресурси; счита, че за
подпомагане на държавите-членки в 
реакцията им при бедствия би могло 
да бъде създадено мобилно Европейско 
звено за бързо реагиране, което да 
предоставя допълнителни ресурси в 
случай на бедствие; счита, че това 
мобилно Европейско звено би било в 
състояние да реагира бързо при 
опасност от наводнения, големи 
пожари и природни бедствия 
(опасност от сеизмична и вулканична 
активност, урагани, приливни вълни и 
бури), както и при произшествия по 
море, че то би могло да представлява 
истинска добавена стойност на 
европейско равнище, а освен това 
поради факта, че би предоставяло на 
европейските граждани подкрепа в 
случай на беда, неговата символична 
сила би била още по-голяма;

Or. fr

Изменение 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава за опростяване на 
административните процедури с 
оглед на ускоряване на изплащането 
на средства от фонд „Солидарност“, 
като по този начин се гарантира, че 
нуждаещите се получават 
средствата незабавно;

Or. pl



AM\868890BG.doc 11/24 PE466.979v01-00

BG

Изменение 15
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. припомня, че Договорът от 
Лисабон въведе концепцията за 
териториално сближаване и разшири 
приложното поле на принципа на 
субсидиарност върху регионалните и 
местните органи на управление, и че 
във връзка с това всяка оценка на 
реакцията на ЕС при бедствия следва 
да взема предвид ключовата роля на 
тези органи в цикъла на управление на 
бедствия, особено като се има 
предвид, че в много от държавите-
членки местните и регионалните 
органи разполагат със законодателни 
правомощия;

Or. en

Изменение 16
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подкрепя стремежа на 
Европейската комисия за по-добро 
оползотворяване на наличните 
ресурси с цел да се избегне 
допълнителна финансова и 
административна бюрокрация, преди 
всичко в рамките на регионалната и 
местната администрация;

Or. en
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Изменение 17
Elie Hoarau

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. застъпва се категорично за 
принципите на солидарност и 
взаимопомощ в случай на бедствие, 
които са заложени в редица 
международни и двустранни 
споразумения и намират израз в много 
случаи на практическа 
междурегионална намеса; оценява 
многобройните аспекти на 
междурегионалното трансгранично 
сътрудничество като доказателство 
за особено важния принос на 
регионите по отношение на бързото 
оказване на помощ с цел гражданска 
защита; счита, че това плодотворно 
сътрудничество се разпростира наред 
с другото и над общата цел за 
картографиране на рисковете и 
оценяване на потенциалните 
опасности;

Or. fr

Изменение 18
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. подчертава, че изходна  точка е 
структурираният анализ на 
първоначалната ситуация и на 
потенциалните недостатъци; ето 
защо установяването на наличните 
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ресурси на държавите-членки и 
картографирането им представлява 
много важна задача.  От голямо 
значение е освен това установяването 
на недостатъците по отношение на 
ресурсите, за да се изясни въпросът 
как точно ЕС би могъл на даде своя 
принос към усилията на държавите-
членки за подобряване на резервите 
им;

Or. en

Изменение 19
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя усилията на Комисията
от самото начало да включи в реакцията 
си при бедствия аспектите на 
предотвратяването; ето защо отбелязва, 
че регионалните и местните органи 
играят основна роля в 
предотвратяването на бедствия чрез 
прилагането - посредством политиката 
на сближаване - на стратегии за 
предотвратяване на риска на 
териториално равнище;

4. изказва се в подкрепа на това, от 
самото начало в реакцията при бедствия 
да бъдат включени аспектите на 
предотвратяването; ето защо отбелязва, 
че регионалните и местните органи 
играят основна роля в 
предотвратяването на бедствия чрез 
прилагането - посредством политиката 
на сближаване - на стратегии за 
предотвратяване на риска на 
териториално равнище; посочва 
необходимостта от своевременно 
трансгранично сътрудничество в 
сферата на предотвратяването на 
бедствия, особено във връзка с аварии 
в атомни електроцентрали или с 
удължаване на срока им на 
експлоатация, или по отношение на 
окончателното складиране на 
радиоактивни отпадъци в гранични 
райони;

Or. de
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Изменение 20
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя усилията на Комисията от 
самото начало да включи в реакцията си 
при бедствия аспектите на 
предотвратяването; ето защо отбелязва, 
че регионалните и местните органи 
играят основна роля в 
предотвратяването на бедствия чрез 
прилагането - посредством политиката 
на сближаване - на стратегии за 
предотвратяване на риска на 
териториално равнище;

4. подкрепя усилията на Комисията от 
самото начало да включи в реакцията си 
при бедствия аспектите на 
предотвратяването; ето защо отбелязва, 
че регионалните и местните органи 
играят основна роля в 
предотвратяването на бедствия чрез 
прилагането - посредством политиката 
на сближаване - на стратегии за 
предотвратяване на риска на 
териториално равнище; подкрепя 
необходимостта от качествен преход 
от сегашната система на 
координация в зависимост от 
възникналите събития към 
предсказуема и предварително 
планирана система в рамките на 
механизма на ЕС за гражданска
защита, която се основава върху 
предварително определени средства, 
които незабавно се предоставят на 
разположение при операции на ЕС за 
подпомагане при бедствия;

Or. lt

Изменение 21
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя усилията на Комисията от 
самото начало да включи в реакцията си 
при бедствия аспектите на 
предотвратяването; ето защо отбелязва, 

4. подкрепя усилията на Комисията от
самото начало да включи в реакцията си 
при бедствия аспектите на 
предотвратяването; ето защо отбелязва, 
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че регионалните и местните органи 
играят основна роля в 
предотвратяването на бедствия чрез 
прилагането - посредством политиката 
на сближаване - на стратегии за 
предотвратяване на риска на 
териториално равнище;

че регионалните и местните органи 
играят основна роля в 
предотвратяването на бедствия чрез 
прилагането - посредством политиката 
на сближаване - на стратегии за 
предотвратяване на риска на 
териториално равнище; призовава 
Комисията да намери нови решения 
за предоставяне на пряко подпомагане 
на регионалните и местните органи 
на управление;

Or. ro

Изменение 22
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя усилията на Комисията от 
самото начало да включи в реакцията си 
при бедствия аспектите на 
предотвратяването; ето защо отбелязва, 
че регионалните и местните органи 
играят основна роля в 
предотвратяването на бедствия чрез 
прилагането - посредством политиката 
на сближаване - на стратегии за 
предотвратяване на риска на 
териториално равнище;

4. подкрепя усилията на Комисията от 
самото начало да включи в реакцията си 
при бедствия аспектите на 
предотвратяването; ето защо отбелязва, 
че регионалните и местните органи 
играят основна роля в 
предотвратяването на бедствия чрез 
прилагането - посредством политиката 
на сближаване - на стратегии за 
предотвратяване на риска на 
териториално равнище, призовава 
Комисията да наблюдава внимателно 
прилагането на Директивата за 
наводненията на регионално и местно 
равнище, тъй като в бъдеще тази 
директива ще играе централна роля 
при предотвратяването на бедствия 
в райони, застрашени от наводнения;

Or. en
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Изменение 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя усилията на Комисията от 
самото начало да включи в реакцията си 
при бедствия аспектите на 
предотвратяването; ето защо отбелязва, 
че регионалните и местните органи 
играят основна роля в 
предотвратяването на бедствия чрез 
прилагането - посредством политиката 
на сближаване - на стратегии за 
предотвратяване на риска на 
териториално равнище;

4. подкрепя усилията на Комисията от 
самото начало да включи в реакцията си 
при бедствия аспектите на 
предотвратяването; ето защо отбелязва, 
че регионалните и местните органи 
играят основна роля в 
предотвратяването на бедствия чрез 
прилагането - посредством политиката 
на сближаване - на стратегии за 
предотвратяване на риска на 
териториално равнище, които 
включват съвместни действия с 
екипи от различни държави;

Or. ro

Изменение 24
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя усилията на Комисията от 
самото начало да включи в реакцията си 
при бедствия аспектите на 
предотвратяването; ето защо отбелязва, 
че регионалните и местните органи 
играят основна роля в 
предотвратяването на бедствия чрез 
прилагането - посредством 
политиката на сближаване - на 
стратегии за предотвратяване на риска 
на териториално равнище;

4. подкрепя усилията на Комисията от 
самото начало да включи в реакцията си 
при бедствия аспектите на 
предотвратяването; ето защо отбелязва, 
че регионалните и местните органи 
играят основна роля в 
предотвратяването на бедствия чрез 
прилагането на стратегии за 
предотвратяване на риска на 
териториално равнище;

Or. en
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Изменение 25
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 4 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) призовава за инвестиции в 
предотвратяването на бедствия и на 
изменението на климата, в по-
ефикасни мерки за превенция и 
подходящи законодателни разпоредби 
във връзка със съхраняването на 
водното стопанство и ефективното 
управление на риска;

Or. en

Изменение 26
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. припомня изключителната 
уязвимост на определени райони 
вследствие на географското им 
положение, като например брегови 
ивици, островни и планински райони, 
и призовава за отделяне на специално 
внимание на тези райони;

Or. en

Изменение 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. счита, че усилията трябва да се 
насочат в по-голяма степен към 
предприемането на превантивни 
мерки, тъй като те са един от най-
ефективните начини за осигуряване 
на защита, намаляване на 
последиците от бедствия и на 
тяхното въздействие, а чрез тях 
също така се реализира икономия на 
финансови средства;

Or. pl

Изменение 28
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва ключовата роля, която 
играят регионалните и местните органи, 
които са на предна линия в случаи на 
бедствия и чието участие може да 
повиши видимостта на ЕС сред 
неговите граждани;

5. отбелязва ключовата роля, която 
играят регионалните и местните органи, 
които са на предна линия в случаи на 
бедствия, като ЕС следва да допринася 
за повишаване на видимостта в 
обществото преди всичко на 
доброволните и почетните дейности 
в тази област; 

Or. de

Изменение 29
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва ключовата роля, която 5. отбелязва ключовата роля, която 
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играят регионалните и местните органи, 
които са на предна линия в случаи на 
бедствия и чието участие може да 
повиши видимостта на ЕС сред неговите 
граждани;

играят регионалните и местните органи, 
които са на предна линия в случаи на 
бедствия и чието участие може да 
повиши видимостта на ЕС сред неговите 
граждани; призовава за цялостна 
комуникационна стратегия, в която 
са обхванати всички институции на 
ЕС и държавите-членки, която ще 
повиши цялостната видимост на 
европейските действия;

Or. lt

Изменение 30
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва ключовата роля, която 
играят регионалните и местните органи, 
които са на предна линия в случаи на 
бедствия и чието участие може да 
повиши видимостта на ЕС сред неговите 
граждани;

5. отбелязва ключовата роля, която 
играят регионалните и местните органи, 
които са на предна линия в случаи на 
бедствия и чието участие може да 
повиши видимостта на ЕС сред неговите 
граждани; ето защо призовава 
Комисията да осигури включването 
от страна на държавите-членки на 
ранен етап на регионалните и 
местните органи на управление в 
изграждането на реакцията при 
бедствия, като се базират на 
използвания в политиката на 
сближаване модел на многостепенно 
управление и следват комуникационна 
стратегия, която е от полза за 
всички участници в механизма за 
реакция при бедствия;

Or. en

Изменение 31
Vasilica Viorica Dăncilă
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва ключовата роля, която 
играят регионалните и местните органи, 
които са на предна линия в случаи на 
бедствия и чието участие може да 
повиши видимостта на ЕС сред неговите 
граждани;

5. отбелязва ключовата роля, която 
играят регионалните и местните органи, 
които са на предна линия в случаи на 
бедствия, особено в случаи на 
трансгранични бедствия, и чието 
участие може да повиши видимостта на 
ЕС сред неговите граждани;

Or. ro

Изменение 32
Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 5 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

обръща внимание на факта, че най-
отдалечените райони и 
отвъдморските страни и територии 
предлагат бази на всички световни 
океани и следователно реакцията при 
бедствия би била по-бърза, ако 
капацитет и ресурси бъдат 
предварително разположени в тези 
райони;

Or. fr

Изменение 33
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава значението на 6. подчертава значението на 
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ангажимента на ЕС за подкрепа на 
мерките, предприети от държавите-
членки, особено когато няколко 
държави-членки са засегнати от общо 
бедствие; по тази причина призовава за 
използването на ценния опит, придобит 
в тази област чрез проекти, осъществени 
в миналото в рамките на инициативата 
на Общността INTERREG;

ангажимента на ЕС при обмена на най-
добри практики за подкрепа на 
мерките, предприети от държавите-
членки, особено когато няколко 
държави-членки са засегнати от общо 
бедствие; по тази причина призовава за 
използването на ценния опит, придобит 
в тази област чрез проекти, осъществени 
в миналото в рамките на инициативата 
на Общността INTERREG;

Or. en

Изменение 34
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. отбелязва, че европейските 
региони, разположени на външните 
граници на ЕС, може да бъдат 
засегнати от бедствия, които 
възникват в региони, които не 
принадлежат към държавите-членки 
и при които намесата е съответно 
по-трудна; предлага да бъдат 
разработени специални мерки за 
подпомагане на тези региони;

Or. ro

Изменение 35
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. счита, че по-нататъшното 
използване на възможностите, 
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предлагани в рамките на 
Европейското териториално 
сътрудничество е от изключително 
голямо значение; във връзка с това 
счита, че Европейската група за 
териториално сътрудничество може 
да представлява важен инструмент 
за по-нататъшното укрепване на 
транснационалното, 
трансграничното и 
междурегионалното сътрудничество 
дори и със страни, които не са 
държави-членки на ЕС. Именно тук 
ЕС може да даде своя ценен и видим 
принос за още по-ефективно и по-
ефикасно сътрудничество, преди 
всичко чрез подобряване на 
координацията;

Or. en

Изменение 36
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. счита, че едва след изграждането 
на подходяща мрежа от превантивни 
мерки на национално, регионално и 
местно равнище би било възможно 
преодоляването на бедствията да 
бъде по-бързо и по-ефикасно;

Or. en

Изменение 37
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)
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Проектостановище Изменение

6б. отбелязва, че си заслужава да се 
състави карта на рисковете и 
възможните опасности, която би 
била много полезна за тези региони и 
отдалечени области, които имат 
един и същ рисков профил;

Or. en

Изменение 38
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 6 в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. отбелязва, че в Европейската 
година на доброволческата дейност 
оказването на подкрепа на страните, 
които се стремят да насърчават 
такива дейности и организации, би 
имало символичен характер и би било 
полезно;

Or. en

Изменение 39
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 6 г (нов)

Проектостановище Изменение

6г. подчертава, че много често 
бедствията се причиняват от хора 
или от повредена промишлена 
техника, ето защо призовава да се 
обърне внимание на тези бедствия, за 
преодоляването на които трябва да 
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се прилагат по-различни стратегии;

Or. en

Изменение 40
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 6 д (нов)

Проектостановище Изменение

6д. поощрява Комисията и 
държавите-членки да насърчават 
ролята си при предотвратяването и 
преодоляването на бедствия, така че 
да повишат видимостта и 
съществуващия положителен имидж 
на ЕС;

Or. en

Изменение 41
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 6 e (нов)

Проектостановище Изменение

6е. отбелязва, че е от изключителна 
важност да се усилят мерките за 
повишаване на осведомеността 
относно гражданското общество и 
предпазването от бедствия.

Or. en


