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Amendamentul 1
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia să țină cont, în stabilirea 
răspunsului european în caz de dezastre, de 
clauza de solidaritate și de dispozițiile de 
punere în aplicare a acesteia, care urmează 
să fie adoptate;

1. invită Comisia să țină cont, în stabilirea 
răspunsului european în caz de dezastre, de 
clauza de solidaritate și de dispozițiile de 
punere în aplicare a acesteia, care trebuie 
să fie adoptate cât mai curând și care ar 
asigura un răspuns mai eficient și mai 
consecvent din partea UE în cazul 
dezastrelor care au loc pe teritoriul și în 
afara Uniunii Europene; 

Or. lt

Amendamentul 2
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia să țină cont, în stabilirea 
răspunsului european în caz de dezastre, de 
clauza de solidaritate și de dispozițiile de 
punere în aplicare a acesteia, care urmează
să fie adoptate; 

1. invită Comisia să țină cont, în stabilirea 
răspunsului european în caz de dezastre, de 
clauza de solidaritate și de dispozițiile de 
punere în aplicare a acesteia, care urmează
să fie adoptate; întrucât există potențial
pentru a îmbunătăți eficiența, consistența 
și vizibilitatea asistenței UE; întrucât
poziția integrată, care cuprinde toate 
tipurile de pericole, după care sunt 
corelate prevenirea dezastrelor (inclusiv 
măsurile de atenuare și reducere a 
riscului), pregătirea, răspunsul și 
reabilitarea, reprezintă cea mai eficientă 
strategie de a acționa în caz de dezastre;
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Or. lt

Amendamentul 3
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia să țină cont, în stabilirea 
răspunsului european în caz de dezastre, de 
clauza de solidaritate și de dispozițiile de 
punere în aplicare a acesteia, care urmează 
să fie adoptate;

1. invită Comisia să țină cont, în stabilirea 
răspunsului european în caz de dezastre, de 
clauza de solidaritate și de dispozițiile de 
punere în aplicare a acesteia, care urmează 
să fie adoptate; se pronunță totuși 
împotriva creării unei forțe permanente 
de protecție civilă a UE; subliniază mai 
degrabă că principiul sprijinului acordat 
pentru a depăși situațiile dificile prin 
propriile mijloace și schimbul necesar de 
bune practici, în domenii precum 
organizarea de structuri de pompieri 
voluntari s-au dovedit de secole eficiente 
mai ales în spațiul lingvistic german;

Or. de

Amendamentul 4
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază că prezenta coordonare ad hoc 
nu poate asigura ajutorul potrivit și 
suficient în caz de dezastre; consideră că 
UE trebuie să treacă la un sistem de 
planificare în avans, pregătind scenariile 
standard privind dezastrele principale pe 
teritoriul și în afara UE și să stabilească 
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resursele existente și necesare și planurile 
de aplicare ale acestora;

Or. lt

Amendamentul 5
Elie Hoarau

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia Europeană, pentru 
principiile majore privind crearea 
capacității rapide de mobilizare în caz de 
dezastre, să reia ideile dezvoltate în 
raportul Comisiei intitulat „Pentru o forță 
europeană de protecție civilă” și în special 
aspectele referitoare la dezastre naturale, 
precum incendii majore, inundații, 
cutremure, erupții vulcanice, cicloane și 
valurile seismice, dar și aspectele 
referitoare la accidentele pe mare, la 
protecția împotriva deversărilor de petrol 
și a riscurilor nucleare;

Or. fr

Amendamentul 6
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită crearea unei forțe europene de 
protecție civilă care poate interveni 
prompt și eficient la nivel regional și 
local, în cadrul obiectivului de coeziune 
teritorială a Uniunii Europene;
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Or. fr

Amendamentul 7
Elie Hoarau

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. invită Comisia Europeană să 
soluționeze problema creării de baze de 
prepoziționare pentru capacitatea rapidă 
de mobilizare, care s-ar stabili, fără 
exclusivitate, în regiunile ultraperiferice 
(RUP) și țările și teritoriile de peste mări 
(TTPM); localizarea geografică a 
acestora ar permite acordarea de ajutor 
cu mai multă eficiență țărilor celor mai 
afectate de dezastre naturale, precum și de 
urgențe umanitare, sanitare și medicale;

Or. fr

Amendamentul 8
Elie Hoarau

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să urmărească o 
implicare suplimentară a UE în ceea ce 
privește resursele și capacitățile pentru 
dezastrele care au loc pe teritoriul Uniunii 
și care îi afectează în mod direct pe 
cetățenii acesteia și, implicit, pe 
contribuabilii europeni;

2. solicită Comisiei să urmărească o 
implicare suplimentară a UE în ceea ce 
privește resursele și capacitățile pentru 
dezastrele care au loc pe întreg teritoriul 
Uniunii, inclusiv regiunile ultraperiferice
și insulele, care îi afectează pe cetățenii 
acesteia;

Or. fr
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Amendamentul 9
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să urmărească o 
implicare suplimentară a UE în ceea ce 
privește resursele și capacitățile pentru 
dezastrele care au loc pe teritoriul Uniunii 
și care îi afectează în mod direct pe 
cetățenii acesteia și, implicit, pe 
contribuabilii europeni;

2. solicită Comisiei să urmărească o 
implicare a UE în ceea ce privește 
resursele, capacitățile și coordonarea
pentru dezastrele care au loc pe teritoriul 
Uniunii și care îi afectează în mod direct pe 
cetățenii acesteia și, implicit, pe 
contribuabilii europeni;

Or. en

Amendamentul 10
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să urmărească o 
implicare suplimentară a UE în ceea ce 
privește resursele și capacitățile pentru 
dezastrele care au loc pe teritoriul Uniunii 
și care îi afectează în mod direct pe 
cetățenii acesteia și, implicit, pe 
contribuabilii europeni; 

2. solicită Comisiei să urmărească o 
implicare suplimentară a UE în ceea ce 
privește resursele și capacitățile pentru 
dezastrele care au loc pe teritoriul Uniunii 
și care îi afectează în mod direct pe 
cetățenii acesteia și, implicit, pe 
contribuabilii europeni, iar cetățenii, 
afectați de dezastru, trebuie să primească 
ajutorul potrivit și eficient;

Or. lt

Amendamentul 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că în primul rând trebuie să 
se concentreze asupra valorificării depline 
a fondurilor disponibile, precum și asupra 
simplificării oricăror proceduri 
administrative legate de mobilizarea 
acestora;

Or. pl

Amendamentul 12
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează, în acest context, propunerea 
de a utiliza resursele UE existente, cum ar 
fi Fondul de solidaritate al Uniunii 
Europene; îndeamnă Comisia să înainteze 
o nouă propunere pentru a asigura o mai 
mare flexibilitate a Fondului de solidaritate 
al UE și o simplificare a normelor 
administrative ale acestuia, menținând în 
același timp obiectivul inițial de a permite 
„luarea unei decizii rapide pentru angajarea 
și mobilizarea, în cel mai scurt timp, a 
resurselor financiare specifice”; 

3. reiterează, în acest context, propunerea 
de a utiliza resursele UE existente, de 
asemenea, de a mobiliza resursele, 
necesare pentru a oferi victimelor ajutor 
urgent în caz de dezastre, cum ar fi Fondul 
de solidaritate al Uniunii Europene; 
îndeamnă Comisia să înainteze o nouă 
propunere pentru a asigura o mai mare 
flexibilitate a Fondului de solidaritate al 
UE și o simplificare a normelor 
administrative ale acestuia, menținând în 
același timp obiectivul inițial de a permite 
„luarea unei decizii rapide pentru angajarea 
și mobilizarea, în cel mai scurt timp, a 
resurselor financiare specifice”; întrucât 
este nevoie de simplificarea funcționării 
răspunsului european existent în caz de 
dezastre și de optimizarea resurselor 
urmărind beneficiile comune și 
încurajând statele membre să se implice și 
să asigure în acest mod solidaritatea 
Europei; UE trebuie să treacă de la acest 
tip de coordonare ad hoc la un sistem în 
care planificarea în avans a aspectelor 
referitoare la siguranța civilă europeană, 
întemeiate pe resurse-cheie, permite 
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mobilizarea imediată a acestora în caz de 
dezastre;

Or. lt

Amendamentul 13
Elie Hoarau

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța identificării și a 
cartografierii resurselor disponibile în 
statele membre, precum și importanța, în 
plus față de măsurile destinate unei 
îmbunătățiri a coordonării și o mai mare 
disponibilitate, a verificării, pe baza 
resurselor identificate, a lacunelor și a 
aspectelor în privința cărora UE trebuie 
să ajute în mod concret statele membre să 
își optimizeze și să își consolideze 
pozițiile; consideră că o unitate 
europeană mobilă de reacție rapidă în caz 
de dezastre ar putea fi creată pentru a 
ajuta statele să reacționeze cu mai multe 
resurse decât cele de care dispun la 
producerea dezastrelor; consideră că 
astfel de unități mobile europene care pot 
reacționa rapid la riscurile de inundații, 
la incendii majore, la dezastre naturale 
(riscuri seismice și vulcanice, cicloane, 
valuri seismice, furtuni) sau la 
accidentele pe mare s-ar putea dovedi a fi 
o adevărată valoare adăugată europeană, 
cu atât mai simbolică cu cât ar permite 
susținerea cetățenilor europeni atunci 
când aceștia devin foarte vulnerabili;

Or. fr

Amendamentul 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij
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Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită simplificarea procedurilor 
administrative care să permită o efectuare 
mai rapidă a plăților care provin din 
Fondul de Solidaritate, astfel încât 
acestea să ajungă imediat la cei care au 
nevoie;

Or. pl

Amendamentul 15
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește că Tratatul de la Lisabona 
a introdus conceptul de coeziune 
teritorială și a extins principiul 
subsidiarității pentru a cuprinde 
autoritățile regionale și locale și că, în 
această privință, orice evaluare a unui 
răspuns european la dezastre trebuie să ia 
în considerare rolul esențial pe care 
acestea îl joacă în ciclul de gestionare a 
dezastrelor, în special având în vedere că 
un număr important de competențe 
legislative ale statelor membre sunt 
executate la nivel local sau regional;

Or. en

Amendamentul 16
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. sprijină obiectivul Comisiei Europene 
privind o mai bună utilizare a resurselor 
existente în vederea evitării birocrației 
financiare și administrative suplimentare, 
în special în cadrul administrației 
regionale și locale;

Or. en

Amendamentul 17
Elie Hoarau

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. aderă în mod explicit la principiile 
solidarității și asistenței reciproce în caz 
de dezastre, astfel cum sunt formulate în 
numeroase acorduri internaționale și 
bilaterale și exprimate prin intermediul 
mai multor intervenții interregionale 
concrete; multiplele fațete ale cooperării 
interregionale, dincolo de frontierele 
naționale, arată că regiunile au, 
într-adevăr, o contribuție majoră în 
acordarea de asistență de urgență în 
domeniul protecției civile; această 
cooperare fructuoasă include, de 
asemenea, obiectivul comun de a stabili o 
hartă a riscurilor și de a evalua 
amenințările potențiale;

Or. fr

Amendamentul 18
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că analiza structurată a 
situației inițiale și a potențialelor defecte 
constituie punctul de plecare și, prin 
urmare, o sarcină foarte importantă 
constă în identificarea resurselor 
disponibile ale statelor membre și 
cartografierea acestora; de asemenea, este 
importantă identificarea deficiențelor la 
nivelul resurselor, clarificarea modului în 
care UE ar putea contribui la eforturile 
statelor membre de a-și îmbunătăți 
menținerea în stare de alertă;

Or. en

Amendamentul 19
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină eforturile Comisiei de a 
include, încă de la început, în răspunsul în 
caz de dezastre aspecte referitoare la 
prevenirea acestora; subliniază, prin 
urmare, că autoritățile regionale și locale 
joacă un rol esențial în prevenirea 
dezastrelor prin punerea în aplicare la nivel 
teritorial, prin intermediul politicii de 
coeziune, a unor strategii de prevenire a 
riscurilor;

4. se pronunță pentru a include, încă de la 
început, în răspunsul în caz de dezastre 
aspecte referitoare la prevenirea acestora;
subliniază, prin urmare, că autoritățile 
regionale și locale joacă un rol esențial în 
prevenirea dezastrelor prin punerea în 
aplicare la nivel teritorial, prin intermediul 
politicii de coeziune, a unor strategii de 
prevenire a riscurilor; atrage atenția 
asupra necesității colaborării 
transfrontaliere oportune în domeniul 
prevenirii dezastrelor, mai ales cu privire 
la probleme tehnice sau prelungirea 
timpului de utilizare a centralelor 
nucleare, sau în ceea ce privește stocarea 
finală a deșeurilor nucleare în regiunile 
frontaliere;

Or. de
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Amendamentul 20
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină eforturile Comisiei de a include, 
încă de la început, în răspunsul în caz de 
dezastre aspecte referitoare la prevenirea 
acestora; subliniază, prin urmare, că 
autoritățile regionale și locale joacă un rol 
esențial în prevenirea dezastrelor prin 
punerea în aplicare la nivel teritorial, prin 
intermediul politicii de coeziune, a unor 
strategii de prevenire a riscurilor; 

4. sprijină eforturile Comisiei de a include, 
încă de la început, în răspunsul în caz de 
dezastre aspecte referitoare la prevenirea 
acestora; subliniază, prin urmare, că 
autoritățile regionale și locale joacă un rol 
esențial în prevenirea dezastrelor prin 
punerea în aplicare la nivel teritorial, prin 
intermediul politicii de coeziune, a unor 
strategii de prevenire a riscurilor; UE 
trebuie să treacă de la acest tip de 
coordonare ad hoc la un sistem în care 
planificarea în avans a aspectelor 
referitoare la siguranța civilă europeană, 
întemeiate pe resurse-cheie, permite 
mobilizarea imediată a acestora în caz de 
dezastre;

Or. lt

Amendamentul 21
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină eforturile Comisiei de a include, 
încă de la început, în răspunsul în caz de 
dezastre aspecte referitoare la prevenirea 
acestora; subliniază, prin urmare, că 
autoritățile regionale și locale joacă un rol 
esențial în prevenirea dezastrelor prin 
punerea în aplicare la nivel teritorial, prin 
intermediul politicii de coeziune, a unor 
strategii de prevenire a riscurilor;

4. sprijină eforturile Comisiei de a include, 
încă de la început, în răspunsul în caz de 
dezastre aspecte referitoare la prevenirea 
acestora; subliniază, prin urmare, că 
autoritățile regionale și locale joacă un rol 
esențial în prevenirea dezastrelor prin 
punerea în aplicare la nivel teritorial, prin 
intermediul politicii de coeziune, a unor 
strategii de prevenire a riscurilor; solicită
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Comisiei să identifice noi soluții pentru 
sprijinirea directă a autorităților 
regionale și locale;

Or. ro

Amendamentul 22
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină eforturile Comisiei de a include, 
încă de la început, în răspunsul în caz de 
dezastre aspecte referitoare la prevenirea 
acestora; subliniază, prin urmare, că 
autoritățile regionale și locale joacă un rol 
esențial în prevenirea dezastrelor prin 
punerea în aplicare la nivel teritorial, prin 
intermediul politicii de coeziune, a unor 
strategii de prevenire a riscurilor;

4. sprijină eforturile Comisiei de a include, 
încă de la început, în răspunsul în caz de 
dezastre aspecte referitoare la prevenirea 
acestora; subliniază, prin urmare, că 
autoritățile regionale și locale joacă un rol 
esențial în prevenirea dezastrelor prin 
punerea în aplicare la nivel teritorial, prin 
intermediul politicii de coeziune, a unor 
strategii de prevenire a riscurilor, invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
punerii în aplicare la nivel regional și 
local a Directivei privind inundațiile, care 
va avea un rol esențial în prevenirea 
dezastrelor viitoare în regiunile expuse 
inundațiilor;

Or. en

Amendamentul 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină eforturile Comisiei de a include, 
încă de la început, în răspunsul în caz de 
dezastre aspecte referitoare la prevenirea 
acestora; subliniază, prin urmare, că 

4. sprijină eforturile Comisiei de a include, 
încă de la început, în răspunsul în caz de 
dezastre aspecte referitoare la prevenirea 
acestora; subliniază, prin urmare, că 
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autoritățile regionale și locale joacă un rol 
esențial în prevenirea dezastrelor prin 
punerea în aplicare la nivel teritorial, prin 
intermediul politicii de coeziune, a unor 
strategii de prevenire a riscurilor;

autoritățile regionale și locale joacă un rol 
esențial în prevenirea dezastrelor prin 
punerea în aplicare la nivel teritorial, prin 
intermediul politicii de coeziune, a unor 
strategii de prevenire a riscurilor, care să 
includă și aplicații comune de intervenție 
cu echipe din țări diferite;

Or. ro

Amendamentul 24
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină eforturile Comisiei de a include, 
încă de la început, în răspunsul în caz de 
dezastre aspecte referitoare la prevenirea 
acestora; subliniază, prin urmare, că 
autoritățile regionale și locale joacă un rol 
esențial în prevenirea dezastrelor prin 
punerea în aplicare la nivel teritorial, prin 
intermediul politicii de coeziune, a unor 
strategii de prevenire a riscurilor;

4. sprijină eforturile Comisiei de a include, 
încă de la început, în răspunsul în caz de 
dezastre aspecte referitoare la prevenirea 
acestora; subliniază, prin urmare, că 
autoritățile regionale și locale joacă un rol 
esențial în prevenirea dezastrelor prin 
punerea în aplicare la nivel teritorial a unor 
strategii de prevenire a riscurilor;

Or. en

Amendamentul 25
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera 1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1) îndeamnă la investirea în prevenirea 
dezastrelor și a schimbărilor climatice, în 
politici mai eficiente de prevenire și într-o 
legislație corespunzătoare privind 
gestionarea rezervelor de apă și 
gestionarea eficientă a riscurilor;
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Or. en

Amendamentul 26
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește vulnerabilitatea extremă a 
anumitor regiuni datorată geografiei 
acestora, cum ar fi regiunile de coastă, 
insulare și montane, și solicită acordarea 
unei atenții deosebite acestor regiuni;

Or. en

Amendamentul 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră esențială acordarea unei 
atenții sporite prevenirii, care reprezintă 
una dintre măsurile cele mai eficiente de 
reducere a impactului si consecințelor 
dezastrelor și de reducere a costurilor;

Or. pl

Amendamentul 28
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția asupra rolului autorităților 5. atrage atenția asupra rolului autorităților 
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regionale și locale care se află în prima 
linie atunci când au loc dezastre și a căror 
implicare poate să mărească vizibilitatea
UE în rândul cetățenilor acesteia;

regionale și locale care se află în prima 
linie atunci când au loc dezastre, unde UE 
trebuie să contribuie la o mai mare 
vizibilitate în societate mai ales a 
activităților de voluntariat și celor 
benevole în acest domeniu;

Or. de

Amendamentul 29
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția asupra rolului autorităților 
regionale și locale care se află în prima 
linie atunci când au loc dezastre și a căror 
implicare poate să mărească vizibilitatea 
UE în rândul cetățenilor acesteia;

5. atrage atenția asupra rolului autorităților 
regionale și locale care se află în prima 
linie atunci când au loc dezastre și a căror 
implicare poate să mărească vizibilitatea 
UE în rândul cetățenilor acesteia; solicită 
crearea unei strategii cuprinzătoare de 
informare, în care să fie implicate toate 
instituțiile UE, statele membre, 
autoritățile locale și astfel să se 
îmbunătățească vizibilitatea generală a
măsurilor UE;

Or. lt

Amendamentul 30
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția asupra rolului autorităților 
regionale și locale care se află în prima 
linie atunci când au loc dezastre și a căror 
implicare poate să mărească vizibilitatea 
UE în rândul cetățenilor acesteia;

5. atrage atenția asupra rolului autorităților 
regionale și locale care se află în prima 
linie atunci când au loc dezastre și a căror 
implicare poate să mărească vizibilitatea 
UE în rândul cetățenilor acesteia; prin 
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urmare, invită Comisia să garanteze că 
statele membre implică autoritățile 
regionale și locale în stabilirea 
răspunsului în caz de dezastre încă din 
stadiile incipiente, pe baza modelului de 
guvernanță pe mai multe niveluri aplicat 
în cadrul politicii de coeziune, prin 
intermediul unei strategii de comunicare 
avantajoasă pentru toți actorii implicați în 
mecanismul de răspuns;

Or. en

Amendamentul 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția asupra rolului autorităților 
regionale și locale care se află în prima 
linie atunci când au loc dezastre și a căror 
implicare poate să mărească vizibilitatea 
UE în rândul cetățenilor acesteia;

5. atrage atenția asupra rolului autorităților 
regionale și locale care se află în prima 
linie atunci când au loc dezastre, mai ales 
în cazul unor dezastre transfrontaliere, și 
a căror implicare poate să mărească 
vizibilitatea UE în rândul cetățenilor 
acesteia;

Or. ro

Amendamentul 32
Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 5 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

reamintește că Uniunea Europeană 
dispune, datorită regiunilor sale 
ultraperiferice și țărilor și teritoriilor sale 
de peste mări, de puncte de staționare pe 
toate oceanele și că prepoziționarea 
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capacităților și a mijloacelor permite un 
răspuns mai rapid în caz de dezastre;

Or. fr

Amendamentul 33
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța angajamentului 
UE de a sprijini măsurile adoptate de către 
statele membre, mai ales când mai multe 
state membre sunt afectate de un dezastru 
comun; recomandă, prin urmare, utilizarea 
valoroasei experiențe dobândite în acest 
domeniu prin proiectele implementate în 
trecut în temeiul inițiativei comunitare 
INTERREG;

6. subliniază importanța angajamentului 
UE cu privire la schimbul de bune practici 
și de a sprijini măsurile adoptate de către 
statele membre, mai ales când mai multe 
state membre sunt afectate de un dezastru 
comun; recomandă, prin urmare, utilizarea 
valoroasei experiențe dobândite în acest 
domeniu prin proiectele implementate în 
trecut în temeiul inițiativei comunitare 
INTERREG;

Or. en

Amendamentul 34
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. apreciază că regiunile europene aflate 
la frontierele UE pot fi afectate de 
dezastre ce se petrec în regiunile din state 
non-membre, iar intervenția este cu atât 
mai dificilă; propune dezvoltarea de 
măsuri specifice de sprijin a acestor 
regiuni;

Or. ro
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Amendamentul 35
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că exploatarea suplimentară 
a oportunităților oferite în contextul 
obiectivului teritorial european este de o 
importanță esențială; consideră, în acest 
sens, că Gruparea europeană de 
cooperare teritorială (GECT) poate 
constitui un instrument important pentru 
consolidarea suplimentară a cooperării 
transnaționale, transfrontaliere și 
interregionale, chiar și cu țări care nu 
sunt state membre ale UE; în acest 
domeniu UE poate avea o contribuție 
importantă și vizibilă la o cooperare și 
mai eficace și eficientă, în primul rând 
prin îmbunătățirea coordonării;

Or. en

Amendamentul 36
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că numai prin crearea 
rețelei de măsuri de prevenire 
corespunzătoare la nivel național, 
regional și local va fi posibilă combaterea 
mai rapidă și mai eficientă a dezastrelor;

Or. en
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Amendamentul 37
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. constată că este important să se 
alcătuiască o hartă a riscurilor și a 
posibilelor amenințări, care ar fi deosebit 
de utilă pentru acele regiuni și locuri 
îndepărtate care sunt expuse unor riscuri 
comune;

Or. en

Amendamentul 38
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază că în Anul european al 
voluntariatului, sprijinirea acelor țări 
care încearcă să promoveze astfel de 
activități și organizații ar fi simbolică și 
utilă;

Or. en

Amendamentul 39
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 6d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. subliniază faptul că de foarte multe 
ori dezastrele sunt cauzate de oameni sau 
de accidente industriale și solicită, prin 
urmare, să se acorde atenție dezastrelor în 
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cazul cărora trebuie să fie aplicate 
strategii diferite de gestionare;

Or. en

Amendamentul 40
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 6e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. încurajează Comisia și statele membre 
să promoveze rolul acestora în prevenirea 
și gestionarea dezastrelor, cu scopul de a 
spori vizibilitatea și o imagine activă 
pozitivă a UE;

Or. en

Amendamentul 41
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 6f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6f. constată că este extrem de important 
să se intensifice educația asupra societății 
civile și a prevenirii dezastrelor.

Or. en


