
AM\684796LT.doc PE 394.033v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regioninės plėtros komitetas

17.9.2007 PE394.033v01-00

PAKEITIMAI 1–42

Pranešimo projektas (PE392.190v01-00)
Nikolaos Vakalis
Žemės drebėjimų poveikis regionams
(2007/2151)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 1
3a nurodomoji dalis (nauja)

- kadangi 2007 m. rugsėjo 4 d. priimta rezoliucija dėl šios vasaros gaivalinių 
nelaimių,

Or. de

Pakeitimą pateikė Vasile Dîncu

Pakeitimas 2
8a nurodomoji dalis (nauja)

– kadangi Europos Tarybai remiant 2000 m. kovo 13 d. patvirtinta Europos ir 
Viduržemio jūros valstybių sutarties dėl didelio pavojaus stichinių nelaimių ir 
technologinių katastrofų atveju (EUR-OPA) metinė veiklos programa,

Or. ro
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Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 3
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi ne tik žemės drebėjimai, bet ir ugnikalnių išsiveržimai priklauso plokščių 
tektonikos reiškiniams ir daugelyje Europos Sąjungos regionų nuolat vyksta 
ugnikalnių išsiveržimai,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 4
Db konstatuojamoji dalis (nauja)

Db. kadangi su jais susiję gamtos reiškiniai, ypač Žemės plutos judesiai ir cunamiai, gali 
sustiprinti neigiamą žemės drebėjimų poveikį,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 5
Dc konstatuojamoji dalis (nauja)

Dc. kadangi atokiausiems Europos Sąjungos regionams ypač gresia gamtos reiškiniai, 
pvz., žemės drebėjimai, ugnikalnių išsiveržimai arba cunamiai, šie reiškiniai nuolat  
juose vyksta ir šie regionai sukaupė svarbios patirties šių reiškinių stebėsenos, 
prevencijos ir reagavimo į juos srityse,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 6
F konstatuojamoji dalis

F. atsižvelgdamas į lemiamą valstybių narių, regionų ir vietos veikėjų vaidmenį 
užkertant kelią žemės drebėjimų daromai žalai, valdant padėtį žemės drebėjimų metu 
ir mažinant jų poveikį, reikia imtis priemonių siekiant minėtus veikėjus mobilizuoti ir 
informuoti bei šviesti gyventojus,
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Or. de

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, 

Pakeitimas 7
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi valstybės narės gali pasinaudoti galimybe, kad įvairios Bendrijos priemonės, 
pvz., struktūriniai fondai, Europos Sąjungos solidarumo fondas arba Bendrijos 
civilinės saugos priemonės (išbraukta) būtų naudojami siekiant stiprinti žemės 
drebėjimų prevencijos ir atkūrimo priemones,

Or. de

Pakeitimą pateikė Yiannakis Matsis

Pakeitimas 8
Ga konstatuojamoji dalis (nauja)

Ga. kadangi Europos Sąjunga turi pripažinti ypatingą žemės drebėjimų Viduržemio 
jūros regione ir kaimyninėse srityse pobūdį ir būtina suderinti žemės drebėjimų 
prevenciją, tyrimus ir valdymą bei civilinę saugą ir solidarumo priemones,

Or. el

Pakeitimą pateikė Vasile Dîncu

Pakeitimas 9
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi Europa, palyginti su kitais pasaulio regionais, yra ir labai pažeidžiama, ir jai 
gresia didžiulis žemės drebėjimų pavojus, be to, ji turi daug techninių šios srities žinių, 
tačiau, palyginti su Japonija, JAV ir net Kinija, ES mažiau investuoja į naujų 
technologijų mokslinius tyrimus ir plėtrą (išbraukta) ir neparengta Europos žemės 
drebėjimų tyrimų darbotvarkė,

Or. ro
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Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 10
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi Europa (išbraukta) yra ir labai pažeidžiama, ir jai gresia didžiulis žemės 
drebėjimų pavojus, be to, ji turi daug techninių šios srities žinių, tačiau, palyginti su 
Japonija, JAV ir net Kinija, ES mažiau investuoja į naujų technologijų mokslinius 
tyrimus ir plėtrą, taip pat ir į civilinę saugą, kad būtų galima apsisaugoti nuo šio 
gamtos reiškinio,

Or. cs

Pakeitimą pateikė Vasile Dîncu

Pakeitimas 11
Ha konstatuojamoji dalis (nauja)

Ha. kadangi Europos lygmeniu nėra vienodo intervencinių veiksmų ir civilinės saugos 
mechanizmo stichinių nelaimių atveju,

Or. ro

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 12
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi valstybių narių, regionų ir vietos veikėjai tiesiogiai susiduria su žemės 
drebėjimų reiškiniu, mokslininkų bendruomenė, inžinieriai ir didelės visuomenės 
grupės laikosi nuomonės, kad Europos Sąjungai turėtų tekti svarbesnis vaidmuo 
seisminės saugos srityje ir įveikiant žemės drebėjimo padarinius,

Or. de

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, 

Pakeitimas 13
Ja konstatuojamoji dalis (nauja)

Ja. kadangi didelėms Europos Sąjungos teritorijoms būdingas naikinamas dėl 
kalnakasybos atsiradusių tektoninių judesių poveikis, kurio daromą žalą galima 
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palyginti su žemės drebėjimų daroma žala,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Vasile Dîncu

Pakeitimas 14
Ja konstatuojamoji dalis (nauja)

Ja. kadangi daugelyje Europos valstybių nepakankamai plėtojama kartografija siekiant 
atpažinti žemės drebėjimų pavojų,

Or. ro

Pakeitimą pateikė Vasile Dîncu

Pakeitimas 15
Jb konstatuojamoji dalis (nauja)

Jb. kadangi iki šiol galiojančiose draudimo sutartyse žemės drebėjimas nelaikomas 
žalos atsiradimo priežastimi,

Or. ro

Pakeitimą pateikė Filiz Hakaeva Hyusmenova

Pakeitimas 16
3 dalis

3. ragina valstybes nares ir Komisiją rengiant tvarios regionų plėtros planus ir baigiant 
rengti peržiūrėtą teisinę civilinės saugos sistemą ir ją įgyvendinant tinkamai atsižvelgti 
į žemės drebėjimų problemą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Vasile Dîncu

Pakeitimas 17
3 dalis

3. ragina valstybes nares toliau kurti ir gerinti pagrindines institucines ir teisines 
sąlygas, kad būtų sudarytos sąlygos vertinti žemės drebėjimų pavojų ir kurti 
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nacionalinius centrus, skirtus žemės drebėjimų pavojui valdyti ir gyventojams 
apsaugoti, įtraukiant įvairias institucijas ir pilietinę visuomenę;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, 

Pakeitimas 18
3a dalis (nauja)

3a. ragina valstybes nares, remiantis integruotais pažeidžiamumo vertinimais ir 
įtraukiant svarbius partnerius, susijusiuose regionuose nustatyti prisitaikymo 
strategijas, susijusias su žemės drebėjimo pavojumi;

Or. de

Pakeitimą pateikė Vasile Dîncu

Pakeitimas 19
3a dalis (nauja)

3a. siūlo Bendrijos lygmeniu įsteigti žemės drebėjimų prevencijai skirtą Operacijų 
centrą, kuris nagrinėtų institucinius, teisinius ir politinius klausimus ir valdytų 
duomenų bazę, kurioje būtų kaupiama informacija apie tarptautinio lygmens teisės 
aktus ir šioje srityje pasiteisinusias priemones;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Yiannakis Matsis

Pakeitimas 20
3a dalis (nauja)

3a. pripažįsta ypatingą Viduržemio jūros regiono pobūdį ir ragina Komisiją Bendrijos 
lygmeniu sutelkti prevencijos, švietimo ir tyrimų, pavojaus valdymo, civilinės saugos 
ir solidarumo priemones siekiant tinkamai reaguoti į dažnai šiame regione 
vykstančias stichines nelaimes;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 21
4 dalis

4. pabrėžia visuomenės informavimo ir švietimo kampanijų bei jos mokymo visoje ES 
būtinybę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter 

Pakeitimas 22
4 dalis

4. pabrėžia visuomenės, specialių institucijų ir ypač privačių statybos užsakovų bei 
architektų informavimo ir švietimo kampanijų visoje ES būtinybę;

Or. de

Pakeitimą pateikė Filiz Hakaeva Hyusmenova

Pakeitimas 23
4 dalis

4. pabrėžia geresnės prevencijos, užtikrinamos vykdant visuomenės informavimo ir 
švietimo kampanijas apie žemės drebėjimų daromos žalos pavojaus mažinimą visoje 
ES, būtinybę;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Vasile Dîncu

Pakeitimas 24
4 dalis

4. pabrėžia būtinybę vykdyti visuomenės informavimo ir švietimo (išbraukta)
kampanijas ir visomis viešųjų ir institucinių ryšių priemonėmis kurti „pavojaus 
suvokimo kultūrą“, daugiausia dėmesio skiriant prevencijos, mokymo ir švietimo 
kampanijoms ir programoms;

Or. ro
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Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 25
5 dalis

5. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti Europoje specialias mokymų ir profesinės 
patirties mainų programas, susijusias su specialiais įgūdžiais, būtinais dirbant žemės 
drebėjimų srityje, ir ragina valstybes nares tam pačiam tikslui naudoti Europos 
socialinį fondą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter 

Pakeitimas 26
5 dalis

5. ragina Komisiją skatinti Europoje specialias mokymų ir profesinės patirties mainų 
programas, susijusias su specialiais įgūdžiais, būtinais vykdant žemės drebėjimų 
prevenciją ir dirbant žemės drebėjimų srityje, ir ragina valstybes nares tam pačiam 
tikslui naudoti Europos socialinį fondą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Vasile Dîncu

Pakeitimas 27
5a dalis (nauja)

5a. ragina Komisiją ir valstybes nares kurti švietimo programas, pagal kurias miestų 
planavimo ir statybos fakultetuose bei kitose inžinerinių mokslų srities studijų 
programose būtų kuriamos magistro ir daktaro studijų programos bei diegiamos 
seisminės saugos srities mokymo programos;

Or. ro
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Pakeitimą pateikė Filiz Hakaeva Hyusmenova

Pakeitimas 28
6 dalis

6. ragina valstybes nares siekiant užkirsti kelią neigiamiems padariniams, valdyti krizes 
ir sumažinti nelaimių poveikį sparčiau vykdyti tyrimus kartu su Septintosios 
bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos veiksmais ir ragina 
Komisiją padėti rengti specialią Europos žemės drebėjimų tyrimų darbotvarkę;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 29
6a dalis (nauja)

6a. pageidauja, kad Komisija ir valstybės narės skatintų kurti mokslo, technologijų ir 
architektūros naujovių kompetencijos centrus siekiant dviejų tikslų: užtikrinti 
gyventojų saugumą ir sudaryti sąlygas tvariai regiono plėtrai vykdant regionų 
bendradarbiavimą ir kuriant mokslinių tyrimų institutų, MVĮ ir susijusių regionų, 
ypač atokiausių regionų, savivaldos institucijų tinklą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Vasile Dîncu

Pakeitimas 30
7 dalis

7. ragina Komisiją (išbraukta) pakviesti valstybes nares teikti ataskaitas, kurios 
parodytų, kokie su galima kultūros vertybių, kurios yra nacionalinio ir Europos 
kultūros paveldo dalis, apsauga susiję projektai ir priemonės vykdomi nacionaliniu 
lygmeniu ir ypač apgalvoti, kaip patobulinti ir apsaugoti didelę istorinę, kultūrinę, 
turistinę ir taip pat ekonominę reikšmę daugeliui ES regionų turinčius senovinius 
pastatus ir paminklus, visuomeninius strategiškai svarbius civilinei saugai pastatus ir 
kitą svarbią infrastruktūrą;

Or. ro
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Pakeitimą pateikė Vasile Dîncu

Pakeitimas 31
8 dalis

8. ragina Komisiją visoms pažeidžiamoms valstybėms rekomenduoti, kad į miesto 
planavimo reglamentus būtų įtrauktos Eurocode 8 normos, ir ragina kompetentingas 
Europos ir valstybių narių institucijas išsiaiškinti, ar būtina Eurocode 8 normas taikyti 
ne tik naujiems, bet ir seniems pastatams;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 32
9 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter 

Pakeitimas 33
9 dalis

9. mano, kad (išbraukta) infrastruktūros iš ES struktūrinių fondų turi būti finansuojamos 
tik tuo atveju, jei bus imtasi visų būtinų seisminės saugos priemonių; ragina valstybes 
nares nustatyti šią sąlygą savo struktūrinių fondų programose ir taip užtikrinti 
veiksmingą struktūrinių fondų naudojimą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 34
9 dalis

9. mano, kad ateityje infrastruktūros iš ES struktūrinių fondų ateinančiais 
programavimo laikotarpiais turi būti finansuojamos tik tuo atveju, jei bus imtasi 
(išbraukta) seisminės saugos priemonių; ragina valstybes nares į savo struktūrinių 
fondų programas įtraukti atitinkamas prevencijos priemones, ypač seisminės saugos 
priemones;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 35
10 dalis

10. ragina Tarybą vykdant bendro sprendimo procedūrą neatidėliojant siekti, kad būtų 
reglamentuotas naujas Solidarumo fondas atsižvelgiant į tai, kad Europos Parlamentas 
jau 2006 m. gegužės mėn. išsakė savo nuomones dėl terminų ir pageidaujamų 
veiksmų, siekiant, kad būtų sudarytos sąlygos veiksmingai, lanksčiai ir laiku naudotis 
šiuo fondu padedant šalinti neigiamus padarinius, įskaitant ir tuos, kuriuos sukelia 
žemės drebėjimai;

Or. de

Pakeitimą pateikė Filiz Hakaeva Hyusmenova

Pakeitimas 36
10 dalis

10. ragina Tarybą vykdant bendro sprendimo procedūrą neatidėliojant siekti, kad būtų 
reglamentuotas naujas Solidarumo fondas atsižvelgiant į tai, kad Europos Parlamentas 
jau 2006 m. gegužės mėn. išsakė savo nuomones dėl terminų ir pageidaujamų 
veiksmų, siekiant, kad būtų sudarytos sąlygos veiksmingai, lanksčiai ir laiku naudotis 
šiuo fondu, jei atsirastų neigiamų padarinių, taip pat supaprastinant galiojančią 
finansavimo tvarką žemės drebėjimų atveju;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 37
12 dalis

12. kreipiasi su prašymu taikyti priemones, kurias naudojant būtų koordinuojami 
Bendrijos, nacionalinių, regionų ir vietos veikėjų veiksmai atsižvelgiant į minėtojo 
Barniero pranešimo esmę, ir ragina kiekvieną valstybę narę įsteigti vienodą ir 
koordinuotą civilinės saugos valdymo sistemą;

Or. cs
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Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 38
13 dalis

13. dar kartą pasisako už glaudų valstybių narių bendradarbiavimą vykdant prevencijos, 
valdymo ir civilinės saugos priemones, taikomas stichinių nelaimių srityje, ir ragina 
Komisiją pateikti pasiūlymą šiuo klausimu, kuriame būtų nustatytos privalomos 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo taisyklės ir kuris skatintų profesinės patirties 
mainus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 39
13 dalis

13. dar kartą pasisako už Europos civilinės saugos pajėgų įsteigimą ir atitinkamai pritaria
neseniai paskelbtam bendram Prancūzijos prezidento Nicolas Sarkozy ir Graikijos 
ministro pirmininko Kosto Karamanlio raginimui stiprinti bendradarbiavimą šioje 
srityje ne tik atliekant įprastinį savanorišką lėšų sutelkimą; ragina Komisiją pateikti 
pasiūlymą šiuo klausimu;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 40
13a dalis (nauja)

13a. pažymi, kad Europos civilinės saugos pajėgos yra naudingos tik esant geresnei 
nacionalinei civilinei saugai ir siekiant tobulesnių tarpvalstybinio koordinavimo 
priemonių, jei šiuo atveju jos bus reikalingos;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Vasile Dîncu

Pakeitimas 41
13a dalis (nauja)

13a. skatina valstybes nares kurti glaudesnio regionų, kuriems gresia didelis žemės 
drebėjimų pavojus, bendradarbiavimo pagrindus, kad būtų sukurtos stebėsenos 
sistemos, išankstinio perspėjimo mechanizmai, duomenų bazės ir bandomieji 
projektai, susiję su keletu pavojų, ir taip gerinti su žemės drebėjimais susijusius 
prevencijos ir reakcijos gebėjimus;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 42
13a dalis (nauja)

13a. pritaria minėtame pranešime pateiktam pasiūlymui šias civilinės saugos pajėgas 
perkelti į atokiausius Europos Sąjungos regionus ir užjūrio kraštus bei teritorijas, 
kurios lemia Europos gyventojų ir teritorijos buvimą visame pasaulyje, siekiant 
palengvinti išankstinį pagalbos operacijose dalyvaujančių žmonių ir joms skirtų 
pagrindinių produktų bei logistikos priemonių perkėlimą;

Or. fr


