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Tarkistus  1 

Sandrine Bélier, Catherine Greze, François Alfonsi, Michail Tremopoulos 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 

Madeiran autonomisella alueella tapahtunut suuri luonnonkatastrofi ja Xynthia-myrskyn 

vaikutukset Euroopassa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. toteaa, että asutuksen leviäminen yhä 

laajemmalle ja suunnitteluvirheet 

pahensivat rankkasateiden vaikutuksia ja 

että paineet muuttaa metsäalueita 

rakennusmaaksi ovat osaltaan 

heikentäneet kasviston ja maaperän 

suojelua niin, että puolta Madeiran maa-

alueesta uhkaa aavikoituminen ja 

kolmasosa kärsii vakavasta eroosiosta, 

Or. en 
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8.3.2010  B7-0139/2010 }  

 B7-0156/2010 }  

 B7-0164/2010 }  

 B7-0166/2010 } RC1/Am. 2 

Tarkistus  2 

Sandrine Bélier, Catherine Greze, François Alfonsi, Michail Tremopoulos 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 

Madeiran autonomisella alueella tapahtunut suuri luonnonkatastrofi ja Xynthia-myrskyn 

vaikutukset Euroopassa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C b kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C b. toteaa, että matkailubuumin 

seurauksena Madeiralla on rakennettu 

teitä ja päällystetty maata monilla 

rannikkoalueilla, minkä vuoksi 

viemäriverkostot eivät nyt pystyneet 

kuljettamaan suuria vesimääriä ja joet 

tulvivat yli äyräidensä, 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Sandrine Bélier, Catherine Greze, François Alfonsi, Michail Tremopoulos 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 

Madeiran autonomisella alueella tapahtunut suuri luonnonkatastrofi ja Xynthia-myrskyn 

vaikutukset Euroopassa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C c kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C c. toteaa, että Ranskassa rakennuslupia 

myönnettiin tulvatasanteille ja 

luonnollisille kosteikoille; katsoo, että 

asuntokeinottelun vuoksi taloja 

rakennettiin haavoittuville alueille, 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Sandrine Bélier, Catherine Greze, François Alfonsi, Michail Tremopoulos 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 

Madeiran autonomisella alueella tapahtunut suuri luonnonkatastrofi ja Xynthia-myrskyn 

vaikutukset Euroopassa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. toteaa viime vuosina käyneen selväksi, 

että tulvien, myrskyjen ja muiden 

äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamat 

ongelmat yleistynevät jatkuvasti; katsoo, 

että ilmastonmuutoksen lieventämiseksi 

tehtävät investoinnit ovat siksi tärkeitä 

myös katastrofien ehkäisyn kannalta, 

H. toteaa viime vuosina käyneen selväksi, 

että tulvien, myrskyjen ja muiden 

äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamat 

ongelmat yleistynevät jatkuvasti; katsoo, 

että ilmastonmuutoksen torjuntaan 

tehtävät investoinnit ovat siksi myös 

investointeja katastrofien ehkäisyyn, 

Or. en 
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Tarkistus  5 

Michail Tremopoulos 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 

Madeiran autonomisella alueella tapahtunut suuri luonnonkatastrofi ja Xynthia-myrskyn 

vaikutukset Euroopassa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. katsoo, että kansallisten, alueellisten ja 

paikallisten viranomaisten olisi 

keskityttävä tehokkaisiin 

ennaltaehkäisytoimiin ja kiinnitettävä 

enemmän huomiota maankäyttöä, 

vesihuoltoa ja tehokasta riskinhallintaa 

koskevaan asianmukaiseen lainsäädäntöön 

ja käytäntöihin, joita sovelletaan muun 

muassa meren rantaan ulottuvaan 

kaupunkirakentamiseen ja patojen 

rakentamiseen sekä maa- ja 

metsätaloudessa; 

4. katsoo, että kansallisten, alueellisten ja 

paikallisten viranomaisten olisi 

keskityttävä tehokkaisiin 

ennaltaehkäisytoimiin ja kiinnitettävä 

enemmän huomiota 

metsänistutusohjelmia, maankäyttöä, 

vesihuoltoa ja tehokasta riskinhallintaa 

koskevaan asianmukaiseen lainsäädäntöön 

ja käytäntöihin, joita sovelletaan muun 

muassa meren rantaan ulottuvaan 

kaupunkirakentamiseen ja patojen 

rakentamiseen sekä maa- ja 

metsätaloudessa; 

Or. en 
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Tarkistus  6 

Sandrine Bélier, Catherine Greze, François Alfonsi, Michail Tremopoulos 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 

Madeiran autonomisella alueella tapahtunut suuri luonnonkatastrofi ja Xynthia-myrskyn 

vaikutukset Euroopassa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. katsoo, että kansallisten, alueellisten ja 

paikallisten viranomaisten olisi 

keskityttävä tehokkaisiin 

ennaltaehkäisytoimiin ja kiinnitettävä 

enemmän huomiota maankäyttöä, 

vesihuoltoa ja tehokasta riskinhallintaa 

koskevaan asianmukaiseen lainsäädäntöön 

ja käytäntöihin, joita sovelletaan muun 

muassa meren rantaan ulottuvaan 

kaupunkirakentamiseen ja patojen 

rakentamiseen sekä maa- ja 

metsätaloudessa; 

4. toteaa, että luonnonkatastrofien 

aiheuttamat tuhot olisi voitu ainakin 

osittain estää; katsoo, että kansallisten, 

alueellisten ja paikallisten viranomaisten 

olisi keskityttävä tehokkaisiin 

ennaltaehkäisytoimiin ja kiinnitettävä 

enemmän huomiota maankäyttöä, 

vesihuoltoa ja tehokasta riskinhallintaa 

koskevaan asianmukaiseen lainsäädäntöön 

ja käytäntöihin, joita sovelletaan muun 

muassa meren rantaan ulottuvaan 

kaupunkirakentamiseen ja patojen 

rakentamiseen sekä maa- ja 

metsätaloudessa; 

Or. en 
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Tarkistus  7 

Sandrine Bélier, Catherine Greze, François Alfonsi, Michail Tremopoulos 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 

Madeiran autonomisella alueella tapahtunut suuri luonnonkatastrofi ja Xynthia-myrskyn 

vaikutukset Euroopassa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. toistaa jälleen kantansa, jonka 

mukaan komission olisi valvottava, että 

jäsenvaltioille osoitettua hätärahoitusta 

käytetään asianmukaisesti ja tehokkaasti 

luonnonkatastrofien seurausten 

korjaamiseen, ja kehottaa jäsenvaltioita 

varmistamaan, että vääriin tarkoituksiin 

käytetyt yhteisön tuet maksetaan takaisin; 

Or. en 
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Tarkistus  8 

Sandrine Bélier, Catherine Greze, François Alfonsi, Michail Tremopoulos 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 

Madeiran autonomisella alueella tapahtunut suuri luonnonkatastrofi ja Xynthia-myrskyn 

vaikutukset Euroopassa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. vaatii, että unionin rahastoista, 

erityisesti rakennerahastoista, 

maaseuturahastosta, koheesiorahastosta 

ja unionin solidaarisuusrahastosta, 

tällaisten suunnitelmien 

täytäntöönpanoon annettavan 

yhteisrahoituksen ehdoksi on asetettava 

kestävää kehitystä edistävät toimenpiteet; 

Or. en 

 

 


