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Predlog spremembe 1
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju 
evropskega odzivanja na nesreče upošteva 
solidarnostno klavzulo in ureditev njenega 
izvajanja, ki naj bi bili kmalu sprejeti;

1. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju 
evropskega odzivanja na nesreče upošteva 
solidarnostno klavzulo in ureditev njenega 
izvajanja, ki jo je treba čim prej sprejeti in 
bo zagotovila učinkovitejši in skladnejši 
odziv na nesreče v Evropski uniji in zunaj 
nje;

Or. lt

Predlog spremembe 2
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju 
evropskega odzivanja na nesreče upošteva 
solidarnostno klavzulo in ureditev njenega 
izvajanja, ki naj bi bili kmalu sprejeti;

1. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju 
evropskega odzivanja na nesreče upošteva 
solidarnostno klavzulo in ureditev njenega 
izvajanja, ki naj bi bili kmalu sprejeti;
meni, da je mogoče izboljšati splošno 
učinkovitost, uspešnost, skladnost in 
prepoznavnost zagotovljene pomoči; meni, 
da je enotni pristop do vseh nevarnosti, ki 
povezuje preprečevanje nesreč (vključno z 
blaženjem in zmanjševanjem nevarnosti), 
pripravljenost ter odzivanje in okrevanje, 
najučinkovitejša strategija za 
obvladovanje nesreč;

Or. lt
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Predlog spremembe 3
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju 
evropskega odzivanja na nesreče upošteva 
solidarnostno klavzulo in ureditev njenega 
izvajanja, ki naj bi bili kmalu sprejeti;

1. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju 
evropskega odzivanja na nesreče upošteva 
solidarnostno klavzulo in ureditev njenega 
izvajanja, ki naj bi bili kmalu sprejeti;
nasprotuje pa ustanavljanju stalne enote 
EU za civilno zaščito; poudarja namreč 
načelo pomoči pri samopomoči ter 
potrebni izmenjavi najboljše prakse, in 
sicer na področjih oblikovanja struktur 
prostovoljnega gasilstva, ki na nemško 
govorečih območjih delujejo že stoletja;

Or. de

Predlog spremembe 4
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da sedanja ad hoc ureditev 
usklajevanja v primeru nesreč ne more 
zagotoviti primerne in zadostne pomoči; 
meni, da je potreben premik k sistemu 
predhodnega načrtovanja, ki bi vseboval 
pripravo referenčnih scenarijev za glavne 
vrste nesreč v EU in zunaj nje, ter da je 
treba opredeliti razpoložljiva in potrebna 
sredstva ter njihovo uporabo;

Or. lt

Predlog spremembe 5
Elie Hoarau
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj na osnovi glavnih 
načel za oblikovanje enote za hitro 
odzivanje na nesreče, uporabi zamisli, ki 
jih je razvila v svojem sporočilu z 
naslovom „Za evropsko enoto civilne 
zaščite“, zlasti tiste dele besedila, ki se 
nanašajo na naravne nesreče, na primer 
velike požare, poplave, potrese, vulkanske 
izbruhe, ciklone in udarne valove, pa tudi 
na nesreče na morju, zaščito pred 
naftnimi madeži in jedrskimi 
nevarnostmi;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva k ustanovitvi evropske enote 
civilne zaščite, ki bi lahko hitro in 
učinkovito ukrepala na regionalni in 
lokalni ravni, skladno z evropskim ciljem 
teritorialne kohezije;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Elie Hoarau

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo, naj obravnava 
vprašanje oblikovanja predhodno 
postavljenih baz za hitro mobilizacijo, ki 
bi se postavile na najbolj oddaljenih 
območjih ter v čezmorskih državah in 
ozemljih (čeprav ne samo tam), in sicer 
zaradi njihovega zemljepisnega položaja, 
saj bomo tako najučinkoviteje pomagali 
državam, ki jih najpogosteje prizadenejo 
naravne nesreče, pa tudi človekoljubne, 
sanitarne in zdravstvene izredne razmere;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Elie Hoarau

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj si prizadeva za 
dodatno udeležbo EU v smislu sredstev in 
zmogljivosti za nesreče v EU, ki 
neposredno prizadenejo državljane in s 
tem tudi davkoplačevalce;

2. poziva Komisijo, naj si prizadeva za 
dodatno udeležbo EU v smislu sredstev in 
zmogljivosti za nesreče v vsej EU, tudi na 
najbolj oddaljenih območjih in otokih, ki 
prizadenejo državljane;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj si prizadeva za 
dodatno udeležbo EU v smislu sredstev in
zmogljivosti za nesreče v EU, ki 

2. poziva Komisijo, naj si prizadeva za 
udeležbo EU v smislu sredstev, 
zmogljivosti in usklajevanja v primeru 
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neposredno prizadenejo državljane in s tem 
tudi davkoplačevalce;

nesreč v EU, ki neposredno prizadenejo 
državljane in s tem tudi davkoplačevalce;

Or. en

Predlog spremembe 10
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj si prizadeva za 
dodatno udeležbo EU v smislu sredstev in 
zmogljivosti za nesreče v EU, ki 
neposredno prizadenejo državljane in s tem 
tudi davkoplačevalce;

2. poziva Komisijo, naj si prizadeva za 
dodatno udeležbo EU v smislu sredstev in 
zmogljivosti za nesreče v EU, ki 
neposredno prizadenejo državljane in s tem 
tudi davkoplačevalce, ter naj zagotovi, da 
bo ustrezna in učinkovita pomoč brez 
zamude dosegla ljudi, ki so jih prizadele 
nesreče;

Or. lt

Predlog spremembe 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da bi moral biti glavni poudarek 
na popolni uporabi razpoložljivih 
finančnih sredstev, pa tudi na 
poenostavitvi vseh upravnih postopkov, 
povezanih s sprostitvijo teh sredstev;

Or. pl

Predlog spremembe 12
Juozas Imbrasas
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ob tem ponovno poziva k uporabi 
obstoječih sredstev EU, na primer iz 
evropskega solidarnostnega sklada; poziva 
Komisijo, naj predstavi nov predlog, ki bo 
solidarnostnemu skladu omogočil večjo 
prožnost in s katerim bo poenostavila 
njegova upravna pravila, upoštevaje 
prvotni namen sklada, namreč da mora 
omogočati sprejemanje hitrih odločitev za 
čim hitrejšo dodelitev posebnih finančnih 
sredstev in njihovo uporabo;

3. ob tem ponovno poziva k uporabi 
obstoječih sredstev EU in združevanju 
potrebnih sredstev za zagotavljanje nujne 
humanitarne pomoči žrtvam nesreč, na 
primer iz evropskega solidarnostnega 
sklada; poziva Komisijo, naj predstavi nov 
predlog, ki bo solidarnostnemu skladu 
omogočil večjo prožnost in s katerim bo 
poenostavila njegova upravna pravila, 
upoštevaje prvotni namen sklada, namreč 
da mora omogočati sprejemanje hitrih 
odločitev za čim hitrejšo dodelitev 
posebnih finančnih sredstev in njihovo 
uporabo; poudarja, da je treba v skupnem 
interesu poenostaviti delovanje sedanjega 
evropskega odzivanja na nesreče in 
optimizirati razpoložljiva sredstva, pri tem 
pa spodbujati vse države članice, da k 
temu prispevajo in tako zagotovijo 
evropsko solidarnost; poudarja potrebo po 
kvalitativnem premiku od sedanjega ad 
hoc usklajevanja do predvidljivega in 
vnaprej načrtovanega sistema v okviru 
mehanizma EU na področju civilne 
zaščite, temelječega na vnaprej odrejenih 
sredstvih, ki so na voljo za takojšnjo 
uporabo v operacijah nujne pomoči EU 
ob nesrečah;

Or. lt

Predlog spremembe 13
Elie Hoarau

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba opredeliti in 
kartirati razpoložljive vire v državah 
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članicah; poleg ukrepov za boljše 
usklajevanje je treba v podatkovni zbirki 
opredeljenih virov preveriti, kje so vrzeli 
in pri katerih vidikih mora EU konkretno 
pomagati državam članicam optimalizirati 
in izboljšati njihov položaj; meni, da bi 
lahko ustanovili evropsko mobilno enoto 
za hitro odzivanje na nesreče, ki bi 
priskočila na pomoč državam članicam z 
dodatnimi sredstvi, kot bi jih imele države 
članice med nesrečo same na voljo; meni, 
da bi se tovrstne mobilne evropske enote 
lahko odzvale v primeru poplav, velikih 
požarov, naravnih nesreč (potresna in 
vulkanska ogroženost, cikloni, udarni 
valovi, nevihte) in nesreč na morju ter s 
tem prinesle resnično evropsko dodano 
vrednost s simboličnim sporočilom, saj bi 
evropskim državljanom zagotovile 
podporo takrat, ko so najbolj ranljivi;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva k poenostavitvi upravnih 
postopkov za pospešitev izplačil iz 
solidarnostnega sklada, zato da bi pomoči 
potrebni nemudoma prejeli sredstva;

Or. pl

Predlog spremembe 15
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opominja, da je Lizbonska pogodba 
uvedla pojem teritorialne kohezije ter 
razširila načelo subsidiarnosti na 
regionalne in lokalne organe, ter da bi 
moralo evropsko odzivanje na nesreče 
glede na to upoštevati njihovo pomembno 
vlogo v ciklu obvladovanja nesreč, saj so 
zakonodajne pristojnosti v številnih 
državah članicah organizirane na lokalni 
ali regionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 16
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. podpira cilj Evropske komisije glede 
boljšega izkoriščanja razpoložljivih virov, 
da ne bi povečevali finančnega in 
upravnega bremena, zlasti v lokalni in 
regionalni upravi;

Or. en

Predlog spremembe 17
Elie Hoarau

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. izrecno vztraja pri načelih solidarnosti 
in medsebojne pomoči v primeru nesreče, 
ki sta zajeti v številnih mednarodnih in 
dvostranskih sporazumih ter ki se 
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mnogokrat pokažeta tudi pri konkretnem 
medregionalnem ukrepanju; številne plati 
medregionalnega in čezmejnega 
sodelovanja dokazujejo, da prav regije 
ogromno prispevajo, kadar gre za hitro 
pomoč na področju civilne zaščite; to 
plodno sodelovanje upravičuje tudi skupni 
cilj, da bi morali oblikovati karto 
ogroženosti in oceniti morebitne 
nevarnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da mora biti izhodišče 
strukturirana analiza prvotnih razmer in 
potencialnih napak, zato je pomembno 
temu nameniti ustrezne vire držav članic 
in jih zajeti v načrtih; pomembno je tudi 
prepoznati pomanjkljivosti glede virov in 
pojasniti, kako bi EU lahko konkretno 
prispevala k prizadevanjem držav članic 
za boljšo pripravljenost;

Or. en

Predlog spremembe 19
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira prizadevanja Komisije, da bi pri 
odzivanju na nesreče že od začetka zajela
preventivne vidike; zato poudarja, da imajo 

4. podpira, da bi pri odzivanju na nesreče 
že od začetka zajeli preventivne vidike; 
zato poudarja, da imajo regionalni in 
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regionalni in lokalni organi osrednjo vlogo 
pri preprečevanju nesreč, in sicer z 
izvajanjem strategij za preprečevanje 
tveganj na teritorialni ravni prek 
kohezijskega sklada;

lokalni organi osrednjo vlogo pri 
preprečevanju nesreč, in sicer z izvajanjem 
strategij za preprečevanje tveganj na 
teritorialni ravni prek kohezijskega sklada;
poudarja, da je pri preprečevanju nesreč 
potrebno pravočasno čezmejno 
sodelovanje, zlasti pri motnjah v 
delovanju jedrskih elektrarn ali pri 
podaljševanju njihovega delovanja, pa 
tudi v zvezi s končnim odlaganjem 
jedrskih odpadkov na obmejnih območjih;

Or. de

Predlog spremembe 20
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira prizadevanja Komisije, da bi pri 
odzivanju na nesreče že od začetka zajela 
preventivne vidike; zato poudarja, da imajo 
regionalni in lokalni organi osrednjo vlogo 
pri preprečevanju nesreč, in sicer z 
izvajanjem strategij za preprečevanje 
tveganj na teritorialni ravni prek 
kohezijskega sklada;

4. podpira prizadevanja Komisije, da bi pri 
odzivanju na nesreče že od začetka zajela 
preventivne vidike; zato poudarja, da imajo 
regionalni in lokalni organi osrednjo vlogo 
pri preprečevanju nesreč, in sicer z 
izvajanjem strategij za preprečevanje 
tveganj na teritorialni ravni prek 
kohezijskega sklada; poudarja potrebo po 
kvalitativnem premiku od sedanjega ad 
hoc usklajevanja do predvidljivega in 
vnaprej načrtovanega sistema v okviru 
mehanizma EU na področju civilne 
zaščite, temelječega na vnaprej odrejenih 
sredstvih, ki so na voljo za takojšnjo 
uporabo v operacijah nujne pomoči EU 
ob nesrečah;

Or. lt

Predlog spremembe 21
Petru Constantin Luhan
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira prizadevanja Komisije, da bi pri 
odzivanju na nesreče že od začetka zajela 
preventivne vidike; zato poudarja, da imajo 
regionalni in lokalni organi osrednjo vlogo 
pri preprečevanju nesreč, in sicer z 
izvajanjem strategij za preprečevanje 
tveganj na teritorialni ravni prek 
kohezijskega sklada;

4. podpira prizadevanja Komisije, da bi pri 
odzivanju na nesreče že od začetka zajela 
preventivne vidike; zato poudarja, da imajo 
regionalni in lokalni organi osrednjo vlogo 
pri preprečevanju nesreč, in sicer z 
izvajanjem strategij za preprečevanje 
tveganj na teritorialni ravni prek 
kohezijskega sklada; poziva Komisijo, naj 
opredeli sveže rešitve za zagotavljanje 
neposredne podpore regionalnim in 
lokalnim organom;

Or. ro

Predlog spremembe 22
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira prizadevanja Komisije, da bi pri 
odzivanju na nesreče že od začetka zajela 
preventivne vidike; zato poudarja, da imajo 
regionalni in lokalni organi osrednjo vlogo 
pri preprečevanju nesreč, in sicer z 
izvajanjem strategij za preprečevanje 
tveganj na teritorialni ravni prek 
kohezijskega sklada;

4. podpira prizadevanja Komisije, da bi pri 
odzivanju na nesreče že od začetka zajela 
preventivne vidike; zato poudarja, da imajo 
regionalni in lokalni organi osrednjo vlogo 
pri preprečevanju nesreč, in sicer z 
izvajanjem strategij za preprečevanje 
tveganj na teritorialni ravni prek 
kohezijskega sklada, in poziva Komisijo, 
naj posebno pozornost posveti izvajanju 
direktive o poplavah na regionalni in 
lokalni ravni, kar bo osrednjega pomena 
pri prihodnjem preprečevanju nesreč na 
poplavnih območjih;

Or. en
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Predlog spremembe 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira prizadevanja Komisije, da bi pri 
odzivanju na nesreče že od začetka zajela 
preventivne vidike; zato poudarja, da imajo 
regionalni in lokalni organi osrednjo vlogo 
pri preprečevanju nesreč, in sicer z 
izvajanjem strategij za preprečevanje 
tveganj na teritorialni ravni prek 
kohezijskega sklada;

4. podpira prizadevanja Komisije, da bi pri 
odzivanju na nesreče že od začetka zajela 
preventivne vidike; zato poudarja, da imajo 
regionalni in lokalni organi osrednjo vlogo 
pri preprečevanju nesreč, in sicer z 
izvajanjem strategij za preprečevanje 
tveganj na teritorialni ravni prek 
kohezijskega sklada, vključno z uporabo 
skupnega posredovanja z ekipami iz 
različnih držav;

Or. ro

Predlog spremembe 24
Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira prizadevanja Komisije, da bi pri 
odzivanju na nesreče že od začetka zajela 
preventivne vidike; zato poudarja, da imajo 
regionalni in lokalni organi osrednjo vlogo 
pri preprečevanju nesreč, in sicer z 
izvajanjem strategij za preprečevanje 
tveganj na teritorialni ravni prek 
kohezijskega sklada;

4. podpira prizadevanja Komisije, da bi pri 
odzivanju na nesreče že od začetka zajela 
preventivne vidike; zato poudarja, da imajo 
regionalni in lokalni organi osrednjo vlogo 
pri preprečevanju nesreč, in sicer z 
izvajanjem strategij za preprečevanje 
tveganj na teritorialni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 25
Michail Tremopoulos
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 – točka 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1)4a poziva k naložbam v preprečevanje 
nesreč in podnebnih sprememb, v 
učinkovitejšo preventivno politiko ter 
ustrezno zakonodajo o ohranjanju 
gospodarjenja z vodo in učinkovitem 
obvladovanju tveganj;

Or. en

Predlog spremembe 26
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opominja, da so nekatera območja, na 
primer obalna, otoška in gorska, zaradi 
svojih zemljepisnih značilnosti še posebej 
ranljiva, zato poziva, naj se jim posveti 
posebna pozornost;

Or. en

Predlog spremembe 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da se je treba bolj osredotočiti 
na preprečevanje, ki je med 
najučinkovitejšimi načini za zagotavljanje 
zaščite, saj zmanjšuje posledice in učinek
nesreč, pomeni pa tudi prihranke v smislu 
finančnih virov;
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Or. pl

Predlog spremembe 28
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na osrednjo vlogo regionalnih 
in lokalnih organov, ki so ob nesrečah v 
prvih vrstah in katerih delovanje lahko 
med državljani poveča prepoznavnost EU;

5. opozarja na osrednjo vlogo regionalnih 
in lokalnih organov, ki so ob nesrečah v 
prvih vrstah, pri čemer bi morala EU
prispevati k prepoznavnosti prostovoljne 
in častne družbene dejavnosti na tem 
področju;

Or. de

Predlog spremembe 29
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na osrednjo vlogo regionalnih 
in lokalnih organov, ki so ob nesrečah v 
prvih vrstah in katerih delovanje lahko med 
državljani poveča prepoznavnost EU;

5. opozarja na osrednjo vlogo regionalnih 
in lokalnih organov, ki so ob nesrečah v 
prvih vrstah in katerih delovanje lahko med 
državljani poveča prepoznavnost EU;
poziva k celoviti komunikacijski strategiji, 
ki bo obsegala vse institucije EU in države 
članice in s katero se bo izboljšala splošna 
prepoznavnost evropskih ukrepov;

Or. lt

Predlog spremembe 30
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na osrednjo vlogo regionalnih 
in lokalnih organov, ki so ob nesrečah v 
prvih vrstah in katerih delovanje lahko med 
državljani poveča prepoznavnost EU;

5. opozarja na osrednjo vlogo regionalnih 
in lokalnih organov, ki so ob nesrečah v 
prvih vrstah in katerih delovanje lahko med 
državljani poveča prepoznavnost EU; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
države članice pritegnile regionalne in 
lokalne organe že v zgodnjih fazah 
oblikovanja odzivanja na nesreče, da bodo 
nadgradile večravenski model 
upravljanja, ki se uporablja v kohezijski 
politiki, in sicer s komunikacijsko 
strategijo „zmagam – zmagaš“ za vse 
akterje, ki so del odzivnega mehanizma;

Or. en

Predlog spremembe 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na osrednjo vlogo regionalnih 
in lokalnih organov, ki so ob nesrečah v 
prvih vrstah in katerih delovanje lahko med 
državljani poveča prepoznavnost EU;

5. opozarja na osrednjo vlogo regionalnih 
in lokalnih organov, ki so ob nesrečah v 
prvih vrstah, zlasti v primeru čezmejnih 
nesreč, in katerih delovanje lahko med 
državljani poveča prepoznavnost EU;

Or. ro

Predlog spremembe 32
Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

želi opomniti, da ima Evropska unija 
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zaradi svojih najbolj oddaljenih regij ter 
čezmorskih držav in ozemelj povezovalne 
točke na vseh morjih in da bi se lahko 
zaradi tega v primeru hude nesreče hitreje 
odzvala, če bi imela tam pripravljene 
zmogljivosti in sredstva;

Or. fr

Predlog spremembe 33
Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je pomembno, da se EU 
zaveže podpiranju ukrepov, ki jih 
sprejmejo države članice, zlasti kadar kaka 
nesreča prizadene več držav članic skupaj; 
zato se zavzema za uporabo dragocenih 
izkušenj, pridobljenih na tem področju v 
projektih, ki so bili v preteklosti izvedeni v 
okviru pobude Skupnosti INTERREG.

6. poudarja, da je pomembno, da se EU 
zaveže izmenjavam dobre prakse in 
podpiranju ukrepov, ki jih sprejmejo 
države članice, zlasti kadar kaka nesreča 
prizadene več držav članic skupaj; zato se 
zavzema za uporabo dragocenih izkušenj, 
pridobljenih na tem področju v projektih, 
ki so bili v preteklosti izvedeni v okviru 
pobude Skupnosti INTERREG.

Or. en

Predlog spremembe 34
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da lahko evropske regije 
blizu mej EU prizadenejo nesreče, ki se 
zgodijo v regijah držav nečlanic, ko je 
posredovanje še težje; predlaga, da bi za 
podporo tem regijam pripravili posebne 
ukrepe;
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Or. ro

Predlog spremembe 35
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da je bistvenega pomena nadalje 
preučiti možnosti, ki so na voljo v zvezi z 
evropskim teritorialnim ciljem; ob tem 
meni, da bi bilo lahko evropsko združenje 
za teritorialno sodelovanje pomembno 
sredstvo za nadaljnjo okrepitev 
čeznacionalnega, čezmejnega in 
medregionalnega sodelovanja, celo z 
državami, ki niso članice EU; EU lahko 
na tem področju dragoceno in vidno 
prispeva z učinkovitejšim sodelovanjem in 
boljšim usklajevanjem;

Or. en

Predlog spremembe 36
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da se bo mogoče proti nesrečam 
bojevati hitreje in učinkoviteje šele po 
oblikovanju ustrezne mreže preventivnih 
ukrepov na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 37
Viktor Uspaskich
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. ugotavlja, da bi se splačalo oblikovati 
karto tveganj in morebitnih nevarnosti, 
saj bi zelo koristila območjem in 
oddaljenim krajem s skupnimi tveganji;

Or. en

Predlog spremembe 38
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. želi opomniti, da bi bilo v evropskem 
letu prostovoljstva simbolično in koristno 
podpreti države, ki želijo spodbuditi 
tovrstne dejavnosti in organizacije;

Or. en

Predlog spremembe 39
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. poudarja, da nesreče pogosto povzroči 
človek ali nastanejo zaradi industrijskih 
okvar, zato poziva k posebni pozornosti pri 
tistih nesrečah. kjer je treba uporabiti 
različne strategije upravljanja;

Or. en
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Predlog spremembe 40
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 6 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6e. poziva Komisijo in države članice, naj 
uveljavijo svojo vlogo pri preprečevanju in 
obvladovanju nesreč, da bi povečale 
prepoznavnost in dobro dejavno podobo 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 41
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 6 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6f. poudarja, da je izredno pomembno 
okrepiti ozaveščenost o civilni družbi in 
preprečevanju nesreč.

Or. en


