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Módosítás 1
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felkéri a Bizottságot, hogy a 
katasztrófákra adott uniós válasz 
kialakításakor vegye figyelembe a 
szolidaritási klauzulát és annak hamarosan 
elfogadásra kerülő végrehajtási 
rendelkezéseit;

1. felkéri a Bizottságot, hogy a 
katasztrófákra adott uniós válasz 
kialakításakor vegye figyelembe a 
szolidaritási klauzulát és annak sürgősen 
elfogadandó és az EU-n kívüli és belüli 
katasztrófákra hatékonyabb és 
koherensebb választ adó végrehajtási 
rendelkezéseit;

Or. lt

Módosítás 2
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felkéri a Bizottságot, hogy a 
katasztrófákra adott uniós válasz 
kialakításakor vegye figyelembe a 
szolidaritási klauzulát és annak hamarosan 
elfogadásra kerülő végrehajtási 
rendelkezéseit;

1. felkéri a Bizottságot, hogy a 
katasztrófákra adott uniós válasz 
kialakításakor vegye figyelembe a 
szolidaritási klauzulát és annak hamarosan 
elfogadásra kerülő végrehajtási 
rendelkezéseit; úgy véli, hogy a 
segítségnyújtás egészének 
eredményessége, hatékonysága, 
koherenciája és láthatósága tekintetében 
van még javítanivaló; úgy véli, hogy a 
katasztrófák kezelésére a 
katasztrófamegelőzést (ideértve a 
katasztrófák hatásainak enyhítését és a 
kockázatok csökkentését is), a 
felkészülést, a reagálást és a helyreállítást 
összekapcsoló integrált összveszély-
megközelítés a leghatékonyabb stratégia;

Or. lt
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Módosítás 3
Franz Obermayr

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felkéri a Bizottságot, hogy a 
katasztrófákra adott uniós válasz 
kialakításakor vegye figyelembe a
szolidaritási klauzulát és annak hamarosan 
elfogadásra kerülő végrehajtási 
rendelkezéseit;

1. felkéri a Bizottságot, hogy a 
katasztrófákra adott uniós válasz 
kialakításakor vegye figyelembe a 
szolidaritási klauzulát és annak hamarosan 
elfogadásra kerülő végrehajtási 
rendelkezéseit; ugyanakkor ellenzi egy 
állandó uniós polgári védelmi erő 
felállítását; hangsúlyozza azonban azt az 
elvet, miszerint másokat segítve saját 
magunkat is segítjük, valamint a bevált 
gyakorlatok cseréjének szükségességét 
például a különösen  a német nyelvű 
országokban évszázadok óta sikeresen 
működő struktúrákhoz hasonló önkéntes 
tűzvédelmi struktúrák fejlesztése 
területén;

Or. de

Módosítás 4
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

rámutat, hogy a jelenlegi ad hoc 
koordinációs intézkedésekkel katasztrófa 
esetén nem lehet megfelelő és elégséges 
mértékű segítséget biztosítani; úgy véli, 
hogy előzetes tervezési rendszerre kell 
átállni, amely referencia-
forgatókönyveket dolgozna ki az Unión 
belüli és azon kívüli katasztrófák főbb 
típusaira vonatkozóan, és hogy 
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azonosítani kell a hozzáférhető és 
szükséges erőforrásokat, illetve a tervezett 
alkalmazásukat meg kell határozni;

Or. lt

Módosítás 5
Elie Hoarau

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri a Bizottságot, hogy a gyors 
katasztrófaelhárítási képesség 
létrehozását körvonalazó főbb elveket 
illetően vegye figyelembe „Az európai 
polgári védelmi erőért” című jelentésében 
megfogalmazott felvetéseket, különösen az 
olyan természeti katasztrófákkal
kapcsolatosan, mint a nagyobb tüzek, 
árvizek, földrengések, vulkánkitörések, 
hurrikánok és szökőárak, illetve a tengeri 
balesetek, valamint az olajszivárgásokkal 
és a nukleáris kockázatokkal szembeni 
védelem vonatkozásában;

Or. fr

Módosítás 6
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri egy regionális és helyi szinten 
haladéktalanul és hatékonyan 
beavatkozni képes európai polgári védelmi 
erő létrehozását az EU területi kohéziója 
irányába tett erőfeszítés részeként;
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Or. fr

Módosítás 7
Elie Hoarau

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. kéri a Bizottságot, hogy foglalkozzon a 
gyors elhárítási képesség számára a 
legkülső régiókban és a tengerentúli 
országokban és területeken (bár nem 
kizárólag csak ezeken a területeken) 
történő előzetes elhelyezési bázis 
létrehozásának a kérdésével, mivel 
földrajzi elhelyezkedésük hatékonyabb 
segítségnyújtást tenne lehetővé azon 
országok számára, amelyek gyakrabban 
vannak kitéve nemcsak a természeti
katasztrófáknak, hanem humanitárius, 
egészségügyi és gyógyszerellátási 
vészhelyzeteknek is; 

Or. fr

Módosítás 8
Elie Hoarau

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felkéri a Bizottságot, hogy a források és 
kapacitások tekintetében törekedjen 
kiegészítő uniós szerepvállalásra az olyan 
esetekben, amikor a katasztrófa az EU-ban
történik és közvetlen hatással van a 
polgárokra és egyben az EU adófizetőire;

2. felkéri a Bizottságot, hogy a források és 
kapacitások tekintetében törekedjen 
kiegészítő uniós szerepvállalásra az olyan 
esetekben, amikor a katasztrófa az EU 
egészének a területén, többek között a 
legkülső régiókban és szigeteken történik 
és közvetlen hatással van a polgárokra és 
egyben az EU adófizetőire;
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Or. fr

Módosítás 9
Markus Pieper

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felkéri a Bizottságot, hogy a források és
kapacitások tekintetében törekedjen
kiegészítő uniós szerepvállalásra az olyan 
esetekben, amikor a katasztrófa az EU-ban 
történik és közvetlen hatással van a 
polgárokra és egyben az EU adófizetőire;

2. felkéri a Bizottságot, hogy a források, a 
kapacitások és a koordináció tekintetében 
törekedjen uniós szerepvállalásra az olyan 
esetekben, amikor a katasztrófa az EU-ban 
történik és közvetlen hatással van a 
polgárokra és egyben az EU adófizetőire;

Or. en

Módosítás 10
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felkéri a Bizottságot, hogy a források és 
kapacitások tekintetében törekedjen 
kiegészítő uniós szerepvállalásra az olyan 
esetekben, amikor a katasztrófa az EU-ban 
történik és közvetlen hatással van a 
polgárokra és egyben az EU adófizetőire;

2. felkéri a Bizottságot, hogy a források és 
kapacitások tekintetében törekedjen 
kiegészítő uniós szerepvállalásra az olyan 
esetekben, amikor a katasztrófa az EU-ban 
történik és közvetlen hatással van a 
polgárokra és egyben az EU adófizetőire, 
és hogy biztosítsa, hogy a megfelelő és 
hatékony segítség késedelem nélkül eljut a 
katasztrófa által sújtottakhoz;

Or. lt

Módosítás 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy elsősorban a 
rendelkezésre álló pénzügyi források teljes 
kihasználására és e források 
mobilizálásához szükséges valamennyi 
adminisztratív eljárás egyszerűsítésére kell 
összpontosítani;

Or. pl

Módosítás 12
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ebben az összefüggésben megismétli a 
meglévő uniós források – így az EU 
Szolidaritási Alapja – felhasználására 
vonatkozó felhívását; sürgeti a Bizottságot, 
hogy nyújtson be új javaslatot, amely 
lehetővé teszi az EU Szolidaritási 
Alapjának rugalmasabb felhasználását és 
igazgatási szabályainak egyszerűsítését, 
ugyanakkor tartsa szem előtt az eszköz 
eredeti célkitűzését, mely szerint „azt kell 
lehetővé tennie, hogy gyorsan 
dönthessenek a pénzügyi források 
ráfordításáról, illetve azok minél gyorsabb 
mobilizálásáról”;

3. ebben az összefüggésben megismétli a 
meglévő uniós források – így az EU 
Szolidaritási Alapja – felhasználására és a 
szükséges források összegyűjtésére
vonatkozó felhívását, hogy sürgősségi 
humanitárius segítségnyújtást lehessen 
nyújtani a katasztrófák áldozatainak;
sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson be új 
javaslatot, amely lehetővé teszi az EU 
Szolidaritási Alapjának rugalmasabb 
felhasználását és igazgatási szabályainak 
egyszerűsítését, ugyanakkor tartsa szem 
előtt az eszköz eredeti célkitűzését, mely 
szerint „azt kell lehetővé tennie, hogy 
gyorsan dönthessenek a pénzügyi források 
ráfordításáról, illetve azok minél gyorsabb 
mobilizálásáról”; hangsúlyozza, hogy 
közös érdekből szükség van a jelenlegi 
európai katasztrófareagálás működésének 
egyszerűsítésére és a rendelkezésre álló 
erőforrások optimalizálására, ugyanakkor 
ösztönözve minden tagállamot az európai 
szolidaritás garantálását célzó 
hozzájárulás megtételére; egyetért a 
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jelenlegi eseti koordinációt egy 
kiszámítható és előre tervezett rendszerrel 
felváltó minőségi váltás szükségességével 
az EU polgári védelmi mechanizmusán 
belül, amely az EU katasztrófaelhárítási 
műveletei során azonnal bevethető, előre 
meghatározott eszközökön alapul;

Or. lt

Módosítás 13
Elie Hoarau

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
a azonosítsák és feltérképezzék a 
tagállamokban rendelkezésre álló 
erőforrásokat, valamint hogy ennek 
eredményeit – a koordináció és a 
hozzáférés javítására irányuló 
intézkedéseken felül – felhasználják a 
hiányosságok azonosításához, és annak 
kimutatására, hogy miben szorulnak a 
tagállamok az Unió gyakorlati segítségére 
készültségük optimalizálása és 
ellensúlyozása végett; úgy véli, hogy egy 
európai mobil gyorsreagálási egység elő 
tudná mozdítani a tagállamok 
katasztrófákra való reagálási képességét 
azáltal, hogy kiegészítő erőforrásokat 
biztosít; úgy véli, hogy egy ilyen mobil 
európai egység, amely képes gyors választ 
adni árvizek, nagyobb tüzek és természeti 
katasztrófák (földrengések és 
vulkánkitörések, hurrikánok, szökőárak 
és viharok), valamint tengeri balesetek 
esetén, szimbolikus erővel bíró, valódi 
európai hozzáadott értéket tud képezni, 
amennyiben lehetővé tenné az európai 
polgárok megsegítését, amikor leginkább 
segítségre van szükségük;
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Or. fr

Módosítás 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri az adminisztratív eljárások 
egyszerűsítését a Szolidaritási Alap 
kifizetéseinek felgyorsítása érdekében így 
biztosítva, hogy a rászorulók azonnal 
hozzájussanak a kifizetésekhez;

Or. pl

Módosítás 15
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztetett arra, hogy a Lisszaboni 
Szerződés bevezette a területi kohézió 
fogalmát és kiterjesztette a szubszidiaritás 
elvét a regionális és helyi hatóságokra, és 
ebben a tekintetben az európai 
katasztrófaelhárítási értékeléseknek 
figyelembe kell venniük a regionális és 
helyi hatóságoknak a katasztrófakezelési 
ciklusban játszott döntő szerepét, 
különösen azért, mert a tagállamok nagy 
részében helyi vagy regionális szinten 
gyakorolják a jogalkotási hatásköröket; 

Or. en

Módosítás 16
Viktor Uspaskich
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. támogatja az Európai Bizottságnak a 
meglévő erőforrások jobb kihasználására 
irányuló törekvését, elkerülendő a további 
pénzügyi és adminisztratív bürokráciát, 
különösen a regionális és helyi 
adminisztráció szintjén;

Or. en

Módosítás 17
Elie Hoarau

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. kifejezetten ragaszkodik a szolidaritás 
és a kölcsönös segítségnyújtás elvéhez 
katasztrófahelyzetekben annak 
megfelelően, ahogy azt számos nemzetközi 
és kétoldalú megállapodás rögzítette, és 
ahogy azt számos régióközi gyakorlat már 
bebizonyította; úgy véli, hogy a határokon 
átnyúló, régiók közötti együttműködés 
számos aspektusa azt bizonyítja, hogy a 
régiók hozzájárulása alapvető fontosságú, 
amikor a polgári védelem tekintetében 
gyors segítségnyújtásról van szó; úgy véli, 
hogy ez az eredményes együttműködés 
magában foglalja többek között a 
kockázatok feltérképezésére és a 
lehetséges veszélyek felmérésére irányuló 
közös célt is; 

Or. fr

Módosítás 18
Viktor Uspaskich
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Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a kiinduló helyzet 
és a lehetséges hiányosságok strukturált 
elemzése kell, hogy legyen a kiindulópont;
ezért rendkívül fontos feladat a 
tagállamok rendelkezésre álló 
erőforrásainak meghatározása és 
feltérképezése; szintén fontos az 
erőforrások területén meglévő 
hiányosságok feltárása, mivel ez rávilágít, 
hogy pontosan hogyan tud az EU 
hozzájárulni a tagállamok készültségük 
javítására irányuló erőfeszítéseihez; 

Or. en

Módosítás 19
Franz Obermayr

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a Bizottság arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy már a legelejétől fogva
megelőzési aspektusokat foglaljon bele a 
katasztrófákra adott válaszába; rámutat 
ezért, hogy a regionális és helyi hatóságok 
kulcsszerepet játszanak a 
katasztrófamegelőzésben a 
kockázatmegelőzési stratégiák kohéziós 
politikán keresztül történő, területi szintű 
megvalósítása révén;

4. támogatja, hogy a megelőzési 
aspektusokat már a legelejétől fogva
foglalják bele a katasztrófákra adott
válaszokba; rámutat ezért, hogy a 
regionális és helyi hatóságok kulcsszerepet 
játszanak a katasztrófamegelőzésben a 
kockázatmegelőzési stratégiák kohéziós 
politikán keresztül történő, területi szintű 
megvalósítása révén; rámutat a határokon 
átnyúló, megfelelő időben történő 
együttműködés fontosságára a 
katasztrófamegelőzésben, különösen az 
atomerőművekben bekövetkező 
balesetekkel, az atomerőművek 
élettartamának meghosszabbításával és a 
nukleáris hulladék határmenti 
övezetekben történő tárolásával 
kapcsolatosan;
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Or. de

Módosítás 20
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a Bizottság arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy már a legelejétől fogva 
megelőzési aspektusokat foglaljon bele a 
katasztrófákra adott válaszába; rámutat 
ezért, hogy a regionális és helyi hatóságok 
kulcsszerepet játszanak a 
katasztrófamegelőzésben a 
kockázatmegelőzési stratégiák kohéziós 
politikán keresztül történő, területi szintű 
megvalósítása révén;

4. támogatja a Bizottság arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy már a legelejétől fogva 
megelőzési aspektusokat foglaljon bele a 
katasztrófákra adott válaszába; rámutat 
ezért, hogy a regionális és helyi hatóságok 
kulcsszerepet játszanak a 
katasztrófamegelőzésben a 
kockázatmegelőzési stratégiák kohéziós 
politikán keresztül történő, területi szintű 
megvalósítása révén; egyetért a jelenlegi 
eseti koordinációt egy kiszámítható és 
előre tervezett rendszerrel felváltó 
minőségi váltás szükségességével az EU 
polgári védelmi mechanizmusán belül, 
amely az EU katasztrófaelhárítási 
műveletei során azonnal bevethető, előre 
meghatározott eszközökön alapul;

Or. lt

Módosítás 21
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a Bizottság arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy már a legelejétől fogva 
megelőzési aspektusokat foglaljon bele a 
katasztrófákra adott válaszába; rámutat 
ezért, hogy a regionális és helyi hatóságok 
kulcsszerepet játszanak a 
katasztrófamegelőzésben a 

4. támogatja a Bizottság arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy már a legelejétől fogva 
megelőzési aspektusokat foglaljon bele a 
katasztrófákra adott válaszába; rámutat 
ezért, hogy a regionális és helyi hatóságok 
kulcsszerepet játszanak a 
katasztrófamegelőzésben a 



PE466.979v01-00 14/23 AM\868890HU.doc

HU

kockázatmegelőzési stratégiák kohéziós 
politikán keresztül történő, területi szintű 
megvalósítása révén;

kockázatmegelőzési stratégiák kohéziós 
politikán keresztül történő, területi szintű 
megvalósítása révén; felkéri a Bizottságot, 
hogy keressen új megoldásokat a 
regionális és helyi hatóságok közvetlen 
támogatására;

Or. ro

Módosítás 22
Seán Kelly

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a Bizottság arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy már a legelejétől fogva 
megelőzési aspektusokat foglaljon bele a 
katasztrófákra adott válaszába; rámutat 
ezért, hogy a regionális és helyi hatóságok 
kulcsszerepet játszanak a 
katasztrófamegelőzésben a 
kockázatmegelőzési stratégiák kohéziós 
politikán keresztül történő, területi szintű 
megvalósítása révén;

4. támogatja a Bizottság arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy már a legelejétől fogva 
megelőzési aspektusokat foglaljon bele a 
katasztrófákra adott válaszába; rámutat 
ezért, hogy a regionális és helyi hatóságok 
kulcsszerepet játszanak a 
katasztrófamegelőzésben a 
kockázatmegelőzési stratégiák kohéziós 
politikán keresztül történő, területi szintű 
megvalósítása révén, és kéri a Bizottságot, 
hogy fordítson nagy figyelmet az 
árvizekről szóló irányelv regionális és 
helyi szintű végrehajtására, mert az a 
jövőben központi szerepet fog játszani az 
árvízveszélyes területek 
katasztrófamegelőzésében;

Or. en

Módosítás 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a Bizottság arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy már a legelejétől fogva 
megelőzési aspektusokat foglaljon bele a 
katasztrófákra adott válaszába; rámutat 
ezért, hogy a regionális és helyi hatóságok 
kulcsszerepet játszanak a 
katasztrófamegelőzésben a 
kockázatmegelőzési stratégiák kohéziós 
politikán keresztül történő, területi szintű 
megvalósítása révén;

4. támogatja a Bizottság arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy már a legelejétől fogva 
megelőzési aspektusokat foglaljon bele a 
katasztrófákra adott válaszába; rámutat 
ezért, hogy a regionális és helyi hatóságok 
kulcsszerepet játszanak a 
katasztrófamegelőzésben a 
kockázatmegelőzési stratégiák kohéziós 
politikán keresztül történő, területi szintű 
megvalósítása révén, ideértve a különböző 
országok készenléti csapatainak közös 
beavatkozási fellépéseit is;

Or. ro

Módosítás 24
Markus Pieper

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a Bizottság arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy már a legelejétől fogva 
megelőzési aspektusokat foglaljon bele a 
katasztrófákra adott válaszába; rámutat 
ezért, hogy a regionális és helyi hatóságok 
kulcsszerepet játszanak a 
katasztrófamegelőzésben a 
kockázatmegelőzési stratégiák kohéziós 
politikán keresztül történő, területi szintű 
megvalósítása révén;

4. támogatja a Bizottság arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy már a legelejétől fogva 
megelőzési aspektusokat foglaljon bele a 
katasztrófákra adott válaszába; rámutat 
ezért, hogy a regionális és helyi hatóságok 
kulcsszerepet játszanak a 
katasztrófamegelőzésben a 
kockázatmegelőzési stratégiák területi 
szintű megvalósítása révén;

Or. en

Módosítás 25
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
4 bekezdés – 1 pont (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(1) felszólít a katasztrófa- és 
éghajlatváltozás-megelőzésbe és 
hatékonyabb megelőzési politikákba való 
beruházásra, valamint a vízkészletek 
megőrzésére és a hatékony 
kockázatkezelésre irányuló megfelelő 
jogszabályokat kér; 

Or. en

Módosítás 26
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet néhány terület, mint a 
parti, a szigeti és a hegyvidéki régiók 
földrajzi helyzetükből adódó rendkívüli 
sebezhetőségére, és kéri, hogy 
szenteljenek különleges figyelmet e 
területeknek;

Or. en

Módosítás 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. véleménye szerint nagyobb figyelmet 
kell fordítani a megelőzésre, mivel ily 
módon hatékonyabb védelmet lehetne 
nyújtani, csökkenteni lehetne a 
katasztrófák hatásait és takarékoskodni 
lehetne a pénzügyi források tekintetében;
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Or. pl

Módosítás 28
Franz Obermayr

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat a katasztrófa bekövetkeztekor a 
frontvonalban levő regionális és helyi 
hatóságok kulcsszerepére, amelyeknek 
részvétele növelheti az EU láthatóságát a 
polgárok körében;

5. rámutat a katasztrófa bekövetkeztekor a 
frontvonalban levő regionális és helyi 
hatóságok kulcsszerepére, minélfogva az 
EU-nak növelnie kellene különösen az e 
területeken folytatott önkéntes munka és 
tiszteletbeli tevékenységek társadalmi
láthatóságát;

Or. de

Módosítás 29
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat a katasztrófa bekövetkeztekor a 
frontvonalban levő regionális és helyi 
hatóságok kulcsszerepére, amelyeknek 
részvétele növelheti az EU láthatóságát a 
polgárok körében;

5. rámutat a katasztrófa bekövetkeztekor a 
frontvonalban levő regionális és helyi 
hatóságok kulcsszerepére, amelyeknek 
részvétele növelheti az EU láthatóságát a 
polgárok körében; az összes uniós 
intézmény és a tagállamok 
közreműködésével megvalósuló olyan
átfogó kommunikációs stratégiát 
szorgalmaz, amely általában véve javítani 
fogja az uniós fellépések láthatóságát;

Or. lt

Módosítás 30
Georgios Stavrakakis
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat a katasztrófa bekövetkeztekor a 
frontvonalban levő regionális és helyi 
hatóságok kulcsszerepére, amelyeknek 
részvétele növelheti az EU láthatóságát a 
polgárok körében;

5. rámutat a katasztrófa bekövetkeztekor a 
frontvonalban levő regionális és helyi 
hatóságok kulcsszerepére, amelyeknek 
részvétele növelheti az EU láthatóságát a 
polgárok körében; ezért felszólítja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
tagállamok bevonják a regionális és helyi 
hatóságaikat a katasztrófahelyzetek 
kezelésére való felkészülésbe annak korai 
szakaszaiban, a kohéziós politikában 
alkalmazott többszintű kormányzás 
modelljére építve, a reagálási 
mechanizmus minden szereplője számára 
előnyös kommunikációs stratégia által; 

Or. en

Módosítás 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat a katasztrófa bekövetkeztekor a 
frontvonalban levő regionális és helyi 
hatóságok kulcsszerepére, amelyeknek 
részvétele növelheti az EU láthatóságát a 
polgárok körében;

5. rámutat a katasztrófa bekövetkeztekor a 
frontvonalban levő regionális és helyi 
hatóságok kulcsszerepére – mindenekelőtt 
a határokon átnyúló katasztrófák esetében 
– amelyeknek részvétele növelheti az EU 
láthatóságát a polgárok körében;

Or. ro

Módosítás 32
Maurice Ponga

Véleménytervezet
5 bekezdés – 1 albekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

rámutat, hogy az Unió legtávolabbi régiói 
és a tengerentúli országok és területek 
összekötőpontokat kínálnak a világ 
valamennyi nagy óceánjainak területén, 
ami miatt a katasztrófákra adott válasz 
gyorsabb lehetne, amennyiben a források 
és kapacitások már előre el lennének 
helyezve ezeken a pontokon;    

Or. fr

Módosítás 33
Markus Pieper

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az EU azon 
kötelezettségvállalásának fontosságát, 
hogy támogatja a tagállamok által hozott
intézkedéseket, különösen, amikor ugyanaz 
a katasztrófa több tagállamot is érint;
támogatja ezért az INTERREG közösségi 
kezdeményezés keretében már megvalósult 
projektek nyomán e téren szerzett értékes 
tapasztalatok hasznosítását.

6. hangsúlyozza az EU bevált gyakorlatok 
cseréjére és a tagállamok által hozott
intézkedések támogatására vonatkozó 
kötelezettségvállalásának fontosságát, 
különösen, amikor ugyanaz a katasztrófa 
több tagállamot is érint; támogatja ezért az 
INTERREG közösségi kezdeményezés 
keretében már megvalósult projektek 
nyomán e téren szerzett értékes 
tapasztalatok hasznosítását.

Or. en

Módosítás 34
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a figyelmet, hogy az Unió 
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határain fekvő európai régiókat érinthetik 
olyan katasztrófák, amelyek nem 
tagállami területen történnek, amely 
esetekben a beavatkozás még nehezebb;
javasolja, hogy alakítsanak ki különleges 
intézkedéseket ezeknek a régióknak a 
támogatására;

Or. ro

Módosítás 35
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy az európai területi 
együttműködési célkitűzés 
összefüggésében kínálkozó lehetőségek 
további kiaknázása alapvető fontosságú;
ezzel kapcsolatban úgy véli, hogy az 
európai területi együttműködési 
csoportosulás (EGTC) fontos eszköze 
lehet a nemzeteken, határokon és 
régiókon átívelő együttműködés további 
erősítésének, még olyan országok esetében 
is, amelyek nem uniós tagállamok; ez az 
a terület, ahol az Unió értékes és látható 
módon tud hozzájárulni a még 
hatékonyabb és hatásosabb 
együttműködéshez, mindenekelőtt a 
koordináció javításával;

Or. en

Módosítás 36
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy gondolja, hogy csak a megfelelő 
megelőzési intézkedések hálózatának 
nemzeti, regionális és helyi szinten való 
megteremtése után lehetséges gyorsabban 
és hatékonyabban harcolni a katasztrófák 
ellen;

Or. en

Módosítás 37
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. megjegyzi, hogy érdemes lenne 
elkészíteni a kockázatok és lehetséges 
veszélyek térképét, amely hasznos lenne 
azoknak a régióknak és távoli 
területeknek, ahol ugyanolyan kockázatok 
állnak fenn; 

Or. en

Módosítás 38
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. felfigyel arra, hogy az önkéntesség 
európai évében szimbolikus jelentéssel 
bírna és hasznos lenne támogatni azokat 
az országokat, amelyek ilyen 
tevékenységek és szervezetek 
előmozdítására törekszenek;
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Or. en

Módosítás 39
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. hangsúlyozza, hogy a katasztrófákat 
nagyon gyakran emberi hiba vagy ipari 
létesítmények működési zavara okozza, 
ezért arra kér, hogy fordítsanak figyelmet 
azokra a katasztrófákra, amelyek esetében 
különböző kezelési stratégiákat kell 
alkalmazni;

Or. en

Módosítás 40
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. arra ösztönzi a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy erősítsék a 
katasztrófamegelőzésben és -kezelésben 
betöltött szerepüket az Unió 
láthatóságának növelése és jó, aktív 
imázsának fejlesztése érdekében;    

Or. en

Módosítás 41
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
6 f bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6f. megjegyzi, hogy rendkívül fontos a 
civil társadalommal és 
katasztrófamegelőzéssel kapcsolatos 
oktatás javítása. 

Or. en


