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Pozměňovací návrh 1
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby při vytváření 
evropského mechanismu reakce na 
katastrofy zohlednila doložku solidarity 
a její prováděcí opatření, která mají být 
přijata;

1. vyzývá Komisi, aby při vytváření 
evropského mechanismu reakce na 
katastrofy zohlednila doložku solidarity 
a její prováděcí opatření, která je třeba 
bezodkladně přijmout a která zajistí 
účinnější a ucelenější reakci na katastrofy 
na území Evropské unie i mimo něj;

Or. lt

Pozměňovací návrh 2
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby při vytváření 
evropského mechanismu reakce na 
katastrofy zohlednila doložku solidarity 
a její prováděcí opatření, která mají být 
přijata;

1. vyzývá Komisi, aby při vytváření 
evropského mechanismu reakce na 
katastrofy zohlednila doložku solidarity 
a její prováděcí opatření, která mají být 
přijata; domnívá se, že je zde prostor pro 
zlepšení celkové efektivity, účinnosti, 
ucelenosti a zviditelnění poskytované 
pomoci; domnívá se, že nejúčinnější 
strategií pro zvládání katastrof je 
integrovaný přístup zohledňující všechna 
rizika, který spojuje prevenci katastrof 
(včetně zmírňování a snižování rizika), 
připravenost, reakci a obnovu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 3
Franz Obermayr
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby při vytváření 
evropského mechanismu reakce 
na katastrofy zohlednila doložku solidarity 
a její prováděcí opatření, která mají být 
přijata;

1. vyzývá Komisi, aby při vytváření 
evropského mechanismu reakce 
na katastrofy zohlednila doložku solidarity 
a její prováděcí opatření, která mají být 
přijata; vyslovuje se však proti vytvoření 
stálé jednotky civilní ochrany EU;
zdůrazňuje spíše zásadu pomoci 
k vlastnímu rozvoji, jakož i žádoucí 
výměnu osvědčených postupů, např. 
v oblastech budování dobrovolných 
hasičských sborů, jak se po staletí 
osvědčilo v německy mluvícím prostoru;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 1 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

upozorňuje na to, že současné účelové 
koordinační dohody nemohou garantovat 
přiměřenou a dostatečnou pomoc 
v případě katastrof; domnívá se, že je 
třeba změnit systém předběžného 
plánování, které bude obsahovat 
referenční scénáře pro hlavní typy 
katastrof na území EU i mimo něj, a že je 
třeba určit zdroje a definovat jejich 
předpokládané využití;

Or. lt

Pozměňovací návrh 5
Elie Hoarau
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. vyzývá Komisi, aby se při stanovování 
významných zásad, jimiž se zřizují 
kapacity pro rychlou reakci na katastrofy, 
převzala myšlenky rozpracované ve své 
zprávě nazvané „V zájmu evropských sil 
pro civilní ochranu“, a to zejména těmi 
body, jež se zabývají přírodními 
katastrofami, jako jsou rozsáhlé požáry, 
povodně, zemětřesení, sopečné výbuchy, 
hurikány a přílivové vlny, ale rovněž body 
zabývajícími nehodami na moři, ochranou 
před ropnými skvrnami a jadernými 
riziky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. požaduje vytvoření evropských sil 
pro civilní ochranu, které by byly schopny 
rychle a účinně zasáhnout na regionální 
a místní úrovni, jako součást úsilí 
o dosažení cíle, jímž je územní celistvost 
Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Elie Hoarau

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 b. žádá Komisi, aby se zabývala otázkou 
zřízení základen, kde by byly předem 
umístěny kapacity rychlé mobilizace 
a které by se nacházely v nejvzdálenějších 
regionech a zámořských územích Evropy 
(avšak nikoli výlučně tam); vzhledem 
k tomu, že jejich zeměpisné umístění by 
umožnilo účinnější doručení pomoci těm 
zemím, jež jsou nejčastěji zasaženy nejen 
přírodními katastrofami, ale rovněž 
humanitárními krizemi a krizovými 
situacemi v oblasti zdravotnictví 
a lékařské pomoci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Elie Hoarau

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby usilovala o větší 
zapojení EU, pokud jde o zdroje a kapacity 
určené na zvládání katastrof v EU, jež 
přímo zasahují její občany, kteří jsou 
ostatně daňovými poplatníky EU;

2. vyzývá Komisi, aby usilovala o větší 
zapojení EU, pokud jde o zdroje a kapacity 
určené na zvládání katastrof na celém 
území EU, včetně nejvzdálenějších 
regionů a ostrovů, jež přímo zasahují její 
občany;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby usilovala o větší
zapojení EU, pokud jde o zdroje a kapacity 
určené na zvládání katastrof v EU, jež 
přímo zasahují její občany, kteří jsou 
ostatně daňovými poplatníky EU;

2. vyzývá Komisi, aby usilovala o zapojení 
EU, pokud jde o zdroje, kapacity 
a koordinaci určené na zvládání katastrof 
v EU, jež přímo zasahují její občany, kteří 
jsou ostatně daňovými poplatníky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby usilovala o větší 
zapojení EU, pokud jde o zdroje a kapacity 
určené na zvládání katastrof v EU, jež 
přímo zasahují její občany, kteří jsou 
ostatně daňovými poplatníky EU;

2. vyzývá Komisi, aby usilovala o větší 
zapojení EU, pokud jde o zdroje a kapacity 
určené na zvládání katastrof v EU, jež 
přímo zasahují její občany, kteří jsou 
ostatně daňovými poplatníky EU, a aby 
zajistila, že se přiměřená a účinná pomoc 
bez prodlení dostane k osobám postiženým 
katastrofami;

Or. lt

Pozměňovací návrh 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 
být plné využití dostupných finančních 
prostředků, jakož i zjednodušení všech 
administrativních postupů zapojených 
do uvolňování těchto zdrojů;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 12
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. v této souvislosti připomíná svou výzvu, 
aby byly použity stávající zdroje EU, jako 
je Fond solidarity EU; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila nový návrh, jenž by 
Fondu solidarity EU umožnil zvýšit 
flexibilitu a pomohl zjednodušit jeho 
administrativní pravidla, a aby měla 
současně na paměti jeho původní úkol 
umožnit „přijetí rychlého rozhodnutí za 
účelem přidělení zvláštních finančních 
prostředků a jejich co nejrychlejší 
uvolnění“;

3. v této souvislosti připomíná svou výzvu, 
aby byly použity stávající zdroje EU 
a spojeny nezbytné prostředky 
pro poskytování mimořádné humanitární 
pomoci obětem katastrof, jako je Fond 
solidarity EU; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby předložila nový návrh, jenž by Fondu 
solidarity EU umožnil zvýšit flexibilitu 
a pomohl zjednodušit jeho administrativní 
pravidla, a aby měla současně na paměti 
jeho původní úkol umožnit „přijetí 
rychlého rozhodnutí za účelem přidělení 
zvláštních finančních prostředků a jejich co 
nejrychlejší uvolnění“; zdůrazňuje potřebu 
zjednodušit fungování stávající evropské 
reakce na katastrofy a ve společném 
zájmu optimalizovat dostupné prostředky, 
z zároveň podporovat všechny členské 
státy, aby přispěly svým dílem, a zajistily 
tak evropskou solidaritu; potvrzuje 
nutnost kvalitativního posunu od 
současné ad hoc koordinace 
k předvídatelnému a předem 
naplánovanému systému v rámci 
mechanismu civilní ochrany EU 
založeném na předem stanovených 
prostředcích k okamžitému použití při 
operacích EU zaměřených na poskytování 
pomoci v případě katastrof;

Or. lt

Pozměňovací návrh 13
Elie Hoarau
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. zdůrazňuje, že je důležité určit 
a zmapovat dostupné zdroje v členských 
státech a kromě opatření zaměřených 
na zlepšení koordinace a dostupnosti 
pomoci zjistit na základě identifikovaných 
zdrojů, kde jsou nedostatky a na které 
aspekty poskytování pomoci se by měla
EU konkrétně zaměřit s cílem pomoci 
členským státům přizpůsobit svou pomoc 
a zajistit její distribuci; domnívá se, 
že tento druh mobilní evropské jednotky, 
schopné rychle reagovat v případě 
katastrof by mohl být vytvořen za účelem 
pomoci členským státům rychle reagovat 
na katastrofy poskytováním většího 
množství zdrojů, než kterými disponují 
obvykle v případě nastalých katastrof 
samy; domnívá se, že tento druh mobilní 
evropské jednotky, schopné rychle 
reagovat na hrozby povodní, rozsáhlých 
požárů a přírodních katastrof (hrozby 
týkající se zemětřesení a sopečných 
výbuchů, hurikánů, přílivových vln 
a bouří), jakož i na nehody na moři, by 
mohl představovat skutečný přínos 
ze strany EU, symbolickou sílu, která by 
byla o to větší, že by nabídla evropským 
občanům podporu ve chvíli, kdy jsou 
nejvíce ohroženi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá k tomu, aby byly zjednodušeny 
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postupy za účelem urychlení plateb z 
Fondu solidarity, a tím bylo zajištěno, že 
ti, kteří to potřebují, obdrží prostředky 
okamžitě;

Or. pl

Pozměňovací návrh 15
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že Lisabonská smlouva 
zavedla pojem územní soudržnost 
a rozšířila rozsah zásady subsidiarity 
na regionální a místní orgány a že v tomto 
ohledu se při jakémkoli hodnocení 
evropské reakce na katastrofy měla 
zohlednit zásadní úloha, kterou tyto 
orgány hrají v evropském cyklu řízení
katastrof, a to zejména s ohledem na to, že 
organizace legislativní pravomoci má 
v mnoha členských státech místní či 
regionální základ;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. podporuje cíl Evropské komise, jímž je 
lepší využívání stávajících zdrojů, aby bylo 
možné se vyhnout narůstání další 
finanční a administrativní byrokracie, 
zejména v souvislosti s regionální a místní 
správou;
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Or. en

Pozměňovací návrh 17
Elie Hoarau

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 b. výslovně  trvá na zachování zásady 
solidarity a vzájemné pomoci v případě 
katastrofy, tak jak je stanoveno v četných 
mezinárodních a dvoustranných 
dohodách a jak se projevuje v mnoha 
konkrétních případech intervencí mezi 
regiony; vnímá mnoho hledisek 
meziregionální přeshraniční spolupráce 
jako důkaz zvláště významného příspěvku 
ze strany regionů, pokud jde o poskytnutí 
rychlé pomoci za účelem civilní ochrany;
domnívá se, že tato plodná spolupráce 
obsahuje mj. společný cíl, jímž je 
zmapování rizik a posouzení případných 
hrozeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že je nutné začít 
strukturální analýzou prvotní situace a 
potenciálních nedostatků, a proto je velmi 
důležité identifikovat možné zdroje 
členských států a zmapovat je; je též 
důležité určit nedostatky ve zdrojích a 
vyjasnit, jak přesně by EU mohla přispět k 
úsilí členských států o zvýšení míry svých 
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rezerv;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje snahy Komise o to, aby její
mechanismus reakce na katastrofy již od 
úplného počátku zahrnoval preventivní 
aspekty; poukazuje tedy na to, že místní 
a regionální orgány plní při prevenci 
katastrof klíčovou úlohu, neboť 
prostřednictvím politiky soudržnosti 
provádějí na místní úrovni strategie 
prevence rizik;

4. vyslovuje se pro to, aby mechanismus 
reakce na katastrofy již od úplného počátku 
zahrnoval preventivní aspekty; poukazuje 
tedy na to, že místní a regionální orgány 
plní při prevenci katastrof klíčovou úlohu, 
neboť prostřednictvím politiky soudržnosti 
provádějí na místní úrovni strategie 
prevence rizik; poukazuje na nezbytnost 
včasné přeshraniční spolupráce v oblasti 
prevence katastrof, zejména pokud jde 
o poruchy nebo prodloužení životnosti 
jaderných elektráren nebo co se týče 
ukládání jaderného odpadu 
v příhraničních regionech;

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje snahy Komise o to, aby její 
mechanismus reakce na katastrofy již od 
úplného počátku zahrnoval preventivní 
aspekty; poukazuje tedy na to, že místní 
a regionální orgány plní při prevenci 
katastrof klíčovou úlohu, neboť 
prostřednictvím politiky soudržnosti 

4. podporuje snahy Komise o to, aby její 
mechanismus reakce na katastrofy již od 
úplného počátku zahrnoval preventivní 
aspekty; poukazuje tedy na to, že místní 
a regionální orgány plní při prevenci 
katastrof klíčovou úlohu, neboť 
prostřednictvím politiky soudržnosti 
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provádějí na místní úrovni strategie 
prevence rizik;

provádějí na místní úrovni strategie 
prevence rizik; potvrzuje nutnost 
kvalitativního posunu od současné ad hoc 
koordinace k předvídatelnému a předem 
naplánovanému systému v rámci 
mechanismu civilní ochrany EU 
založeném na předem stanovených 
prostředcích k okamžitému použití při 
operacích EU zaměřených na poskytování 
pomoci v případě katastrof;

Or. lt

Pozměňovací návrh 21
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje snahy Komise o to, aby její 
mechanismus reakce na katastrofy již od 
úplného počátku zahrnoval preventivní 
aspekty; poukazuje tedy na to, že místní 
a regionální orgány plní při prevenci 
katastrof klíčovou úlohu, neboť 
prostřednictvím politiky soudržnosti 
provádějí na místní úrovni strategie 
prevence rizik;

4. podporuje snahy Komise o to, aby její 
mechanismus reakce na katastrofy již od 
úplného počátku zahrnoval preventivní 
aspekty; poukazuje tedy na to, že místní 
a regionální orgány plní při prevenci 
katastrof klíčovou úlohu, neboť 
prostřednictvím politiky soudržnosti 
provádějí na místní úrovni strategie 
prevence rizik; vyzývá Komisi, aby zjistila, 
jaké nové možnosti poskytování přímé 
pomoci regionálním a místním orgánům 
by bylo možné použít; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 22
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje snahy Komise o to, aby její 
mechanismus reakce na katastrofy již 
od úplného počátku zahrnoval preventivní 
aspekty; poukazuje tedy na to, že místní 
a regionální orgány plní při prevenci 
katastrof klíčovou úlohu, neboť 
prostřednictvím politiky soudržnosti 
provádějí na místní úrovni strategie 
prevence rizik;

4. podporuje snahy Komise o to, aby její 
mechanismus reakce na katastrofy již 
od úplného počátku zahrnoval preventivní 
aspekty; poukazuje tedy na to, že místní 
a regionální orgány plní při prevenci 
katastrof klíčovou úlohu, neboť 
prostřednictvím politiky soudržnosti 
provádějí na místní úrovni strategie 
prevence rizik, vyzývá Komisi, aby 
věnovala zvláštní pozornost uplatňování 
směrnice o povodních na regionální 
a místní úrovni, která bude hrát zásadní 
úlohu při budoucí prevenci katastrof 
v oblastech náchylných k povodním;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje snahy Komise o to, aby její 
mechanismus reakce na katastrofy již od 
úplného počátku zahrnoval preventivní 
aspekty; poukazuje tedy na to, že místní 
a regionální orgány plní při prevenci 
katastrof klíčovou úlohu, neboť 
prostřednictvím politiky soudržnosti 
provádějí na místní úrovni strategie 
prevence rizik;

4. podporuje snahy Komise o to, aby její 
mechanismus reakce na katastrofy již od 
úplného počátku zahrnoval preventivní 
aspekty; poukazuje tedy na to, že místní 
a regionální orgány plní při prevenci 
katastrof klíčovou úlohu, neboť 
prostřednictvím politiky soudržnosti 
provádějí na místní úrovni strategie 
prevence rizik, včetně provádění 
společných zásahů ve spolupráci týmů 
z různých států;

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Markus Pieper
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje snahy Komise o to, aby její 
mechanismus reakce na katastrofy již 
od úplného počátku zahrnoval preventivní 
aspekty; poukazuje tedy na to, že místní 
a regionální orgány plní při prevenci 
katastrof klíčovou úlohu, neboť 
prostřednictvím politiky soudržnosti 
provádějí na místní úrovni strategie 
prevence rizik;

4. podporuje snahy Komise o to, aby její 
mechanismus reakce na katastrofy již 
od úplného počátku zahrnoval preventivní 
aspekty; poukazuje tedy na to, že místní 
a regionální orgány plní při prevenci 
katastrof klíčovou úlohu prostřednictvím 
provádění strategie prevence rizik 
na místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 4 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

(1) 4a vyzývá k investicím do prevence 
katastrof a změny klimatu prostřednictvím 
účinnějších politik prevence a vhodných 
právních předpisů pro řízení ochrany vod 
a účinné řízení rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. připomíná extrémní míru ohrožení 
některých oblastí s ohledem na jejich 
umístění, jakými jsou např. pobřežní, 
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ostrovní či horské oblasti, a žádá, aby jim 
byla věnována zvláštní pozornost;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že je třeba se více zaměřit 
na prevenci, která je jedním z 
nejúčinnějších způsobů poskytování 
ochrany, snižování účinků a dopadu 
katastrof, a zastává názor, že je zároveň 
možné uspořit finanční zdroje;

Or. pl

Pozměňovací návrh 28
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na klíčovou úlohu 
regionálních a místních orgánů, které stojí 
v případě katastrofy v přední linii a jejichž 
zapojení může zviditelnit EU v očích jejích 
občanů;

5. poukazuje na klíčovou úlohu 
regionálních a místních orgánů, které stojí 
v případě katastrofy v přední linii, přičemž 
by EU měla přispět k tomu, aby byly 
v naší společnosti více zohledňována 
zejména dobrovolná a neplacená činnost 
v této oblasti;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Juozas Imbrasas
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na klíčovou úlohu 
regionálních a místních orgánů, které stojí 
v případě katastrofy v přední linii a jejichž 
zapojení může zviditelnit EU v očích jejích 
občanů;

5. poukazuje na klíčovou úlohu 
regionálních a místních orgánů, které stojí 
v případě katastrofy v přední linii a jejichž 
zapojení může zviditelnit EU v očích jejích 
občanů; vyzývá ke komplexní 
komunikační strategii zahrnující veškeré 
orgány EU a členské státy, která by 
zlepšila celkovou viditelnost evropských 
opatření;

Or. lt

Pozměňovací návrh 30
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na klíčovou úlohu 
regionálních a místních orgánů, které stojí 
v případě katastrofy v přední linii a jejichž 
zapojení může zviditelnit EU v očích jejích 
občanů;

5. poukazuje na klíčovou úlohu 
regionálních a místních orgánů, které stojí 
v případě katastrofy v přední linii a jejichž 
zapojení může zviditelnit EU v očích jejích 
občanů; vyzývá proto Komisi, aby zajistila, 
že členské státy zapojí své regionální 
a místní orgány do raných fází vytváření 
reakce na katastrofy, které bude 
postaveno na modelu víceúrovňové správy 
uplatňovaném v politice soudržnosti, a to 
prostřednictvím komunikační strategie 
stejně výhodné pro všechny subjekty, jež 
jsou součástí mechanismu reakce na 
katastrofy;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Vasilica Viorica Dăncilă
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na klíčovou úlohu 
regionálních a místních orgánů, které stojí 
v případě katastrofy v přední linii a jejichž 
zapojení může zviditelnit EU v očích jejích 
občanů;

5. poukazuje na klíčovou úlohu 
regionálních a místních orgánů, které stojí 
v případě katastrofy v přední linii, zejména 
v případě katastrof v přeshraničních 
oblastech, a jejichž zapojení může 
zviditelnit EU v očích jejích občanů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 32
Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 5 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

připomíná, že nejvzdálenější regiony 
a zámořská území Evropy nabízejí 
kontaktní místa na všech oceánech světa, 
a že reakce na katastrofy by proto mohla 
být rychlejší, pokud by byly kapacity 
a zdroje předem umístěny do těchto 
oblastí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
zavázala podporovat opatření přijatá
členskými státy, zejména v případě, že je 
katastrofou současně postiženo několik 

6. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
zavázala k výměně osvědčených postupů 
a k podpoře opatření přijatých členskými 
státy, zejména v případě, že je katastrofou 
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států; zasazuje se proto o využití cenných 
zkušeností získaných v této oblasti, které 
byly v minulosti prováděny v rámci 
iniciativy Společenství INTERREG;

současně postiženo několik států; zasazuje 
se proto o využití cenných zkušeností 
získaných v této oblasti, které byly 
v minulosti prováděny v rámci iniciativy 
Společenství INTERREG;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. poznamenává, že evropské regiony 
umístěné na hranicích EU mohou být 
zasaženy katastrofami, které se vyskytují 
v regionech patřících nečlenským státům 
EU, kdy je intervence ještě obtížnější;
navrhuje, aby byla vypracována specifická 
opatření na podporu těchto regionů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 35
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. domnívá se, že další využívání 
příležitostí nabízených v souvislosti 
s evropským územním cílem má zásadní 
význam; domnívá se, že v této souvislosti 
Evropské sdružení pro územní spolupráci 
(ESÚS) může představovat zásadní 
nástroj pro další prohloubení nadnárodní, 
přeshraniční a meziregionální spolupráce, 
a to i se zeměmi, jež nejsou členskými 
státy EU; právě zde může EU významně 
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a viditelně přispět k ještě efektivnější 
a účinnější spolupráci, zejména tím, 
že zlepší její koordinaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. domnívá se, že bojovat proti 
katastrofám rychleji a účinněji bude 
možné pouze poté, co bude vytvořena 
vhodná síť preventivních opatření na 
státní, regionální a místní úrovni; 

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 b. poznamenává, že by bylo vhodné 
vytvořit mapu rizik a možných hrozeb, což 
by bylo přínosné pro ty regiony a vzdálené 
oblasti, jež sdílí společná rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 c. domnívá se, že během Evropského 
roku dobrovolné činnosti by bylo 
symbolické a užitečné podporovat ty státy, 
které podporují takovéto aktivity a 
organizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 d. zdůrazňuje, že katastrofy jsou velmi 
často způsobeny lidmi nebo průmyslovými 
nehodami, a proto žádá, aby byla 
věnována pozornost těm katastrofám, 
u nichž je třeba uplatňovat jiné strategie 
při jejich odstraňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 e. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posilovaly svou úlohu v oblasti prevence 
katastrof a jejich zvládání za účelem 
zvýšení viditelnosti a pozitivního 
a aktivního obrazu EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 f. poznamenává, že je nesmírně důležité 
posílit vzdělávání v oblasti občanské 
společnosti a prevence katastrof.

Or. en


