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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 1
Odniesienie 3 a (nowe)

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 września 2007 r. w sprawie klęsk 
żywiołowych, które wydarzyły się tego lata;

Or. de

Poprawkę złożył Vasile Dîncu

Poprawka 2
Odniesienie 8 a (nowe)

- uwzględniając coroczny program działań w ramach porozumienia między UE a 
krajami basenu Morza Śródziemnego, dotyczący poważnych zagrożeń naturalnych i 
technologicznych (EUR-OPA), który został ustanowiony 13 marca 2000 r. pod egidą 
Rady Europy,

Or. ro
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Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 3
Punkt D a preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że wybuchy wulkanów są kolejnym obok trzęsień ziemi przejawem 
ruchu płyt tektonicznych, a w wielu regionach Unii Europejskiej regularnie 
dochodzi do erupcji,

Or. fr

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 4
Punkt D b preambuły (nowy)

Db. mając na uwadze, że towarzyszące zjawiska przyrodnicze, w szczególności ruchy 
ziemi i tsunami, mogą pogłębić skutki trzęsienia ziemi, 

Or. fr

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 5
Punkt D c preambuły (nowy)

Dc. mając na uwadze, że najbardziej peryferyjne regiony Unii Europejskiej są 
szczególnie narażone na występowanie zjawisk przyrodniczych takich jak trzęsienia 
ziemi, wybuchy wulkanów lub tsunami, że regiony te są regularnie dotykane tymi 
zjawiskami, wskutek czego zebrały mnóstwo obserwacji oraz doświadczeń z zakresu 
zapobiegania im i reakcji na nie.

Or. fr

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 6
Punkt F preambuły

F. uwzględniając decydującą rolę krajowych, regionalnych i lokalnych podmiotów w 
zapobieganiu szkodom powodowanym przez trzęsienia ziemi, w zarządzaniu skutkami 
trzęsień ziemi i ograniczaniu powstałych szkód, i związaną z tym potrzebę działań 
angażujących wymienione podmioty i informujących oraz edukujących ludność,

Or. de
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Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 7
Punkt G preambuły

G. mając na uwadze, że państwa członkowskie mogą korzystać z możliwości wspierania
działań zapobiegawczych i naprawczych w przypadku trzęsienia ziemi dzięki licznym 
instrumentom Wspólnoty, takim jak fundusze strukturalne, Fundusz Solidarności 
Unii Europejskiej lub wspólnotowe instrumenty ochrony ludności (skreślenie),

Or. de

Poprawkę złożył Yiannakis Matsis

Poprawka 8
Punkt G a preambuły (nowy)

Ga. mając na uwadze konieczność uznania przez Unię Europejską specyfiki trzęsień 
ziemi w regionie Morza Śródziemnego i w jego dalszym otoczeniu oraz mając na 
uwadze potrzebę dostosowania kwestii zapobiegania trzęsieniom ziemi, badania ich 
oraz prowadzenia działań podejmowanych w przypadku ich wystąpienia, a także 
ochrony ludności i instrumentów solidarności,

Or. el

Poprawkę złożył Vasile Dîncu

Poprawka 9
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że mimo iż Europa, w porównaniu z innymi regionami świata, jest 
szczególnie narażona na trzęsienia ziemi i występuje w niej wysokie ryzyko trzęsienia 
ziemi, a także dysponuje zaawansowaną wiedzą techniczną, to w porównaniu do 
Japonii, Stanów Zjednoczonych, a nawet Chin, UE znacznie mniej inwestuje 
(skreślenie) w badania i rozwój nowych technologii, a ponadto nie istnieje żadna 
europejska strategia dotycząca analizy ryzyka wystąpienia trzęsienia ziemi,

Or. ro
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Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 10
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że mimo iż Europa (skreślenie) jest szczególnie narażona na 
trzęsienia ziemi i występuje w niej wysokie ryzyko trzęsienia ziemi, a także dysponuje 
zaawansowaną wiedzą techniczną, to w porównaniu do Japonii, Stanów 
Zjednoczonych, a nawet Chin, UE znacznie mniej inwestuje zarówno w badania i 
rozwój nowych technologii, jak i w ochronę ludności, aby zabezpieczyć się przed tym 
zjawiskiem,

Or. cs

Poprawkę złożył Vasile Dîncu

Poprawka 11
Punkt H a preambuły (nowy)

Ha. mając na uwadze brak jednolitego mechanizmu interwencji i obrony cywilnej na 
szczeblu europejskim w przypadku klęsk żywiołowych,

Or. ro

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 12
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że podmioty krajowe, regionalne i lokalne, które bezpośrednio 
stykają się ze zjawiskiem trzęsień ziemi, środowisko naukowe, inżynierowie i duże 
grupy ludności są zdania, że Unia Europejska powinna odgrywać większą rolę w 
ochronie przed trzęsieniami ziemi i zwalczaniu ich skutków,

Or. de

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Poprawka 13
Punkt J a preambuły (nowy)

Ja. mając na uwadze fakt, że duże obszary Unii Europejskiej są dotknięte 
niszczycielskimi skutkami ruchów tektonicznych związanych z działalnością 
górniczą, które wywołują szkody podobne do trzęsień ziemi,
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Or. pl

Poprawkę złożył Vasile Dîncu

Poprawka 14
Punkt J a preambuły (nowy)

Ja. mając na uwadze niewystarczający rozwój mapowania ryzyka trzęsienia ziemi w 
większości krajów europejskich,

Or. ro

Poprawkę złożył Vasile Dîncu

Poprawka 15
Punkt J b preambuły (nowy)

Jb. mając na uwadze, że tradycyjne umowy ubezpieczeniowe wykluczają trzęsienie ziemi 
jako przyczynę powstania szkody,

Or. ro

Poprawkę złożyła Filiz Hakaeva Hyusmenova

Poprawka 16
Ustęp 3

3. wzywa państwa członkowskie i Komisję do wzięcia pod uwagę trzęsień ziemi podczas 
planowania zrównoważonego rozwoju regionów oraz finalizacji i realizacji 
zmienionych ram prawnych dotyczących ochrony ludności;

Or. fr

Poprawkę złożył Vasile Dîncu

Poprawka 17
Ustęp 3

3. wzywa państwa członkowskie do dalszego rozwoju i poprawy instytucjonalnych i 
prawnych warunków ramowych, tak aby umożliwić ocenę ryzyka wystąpienia 
trzęsienia ziemi oraz stworzenie krajowych ośrodków zarządzania ryzykiem 
trzęsienia ziemi, a także ochronę ludności, włączając w te działania różne instytucje i 
społeczeństwo obywatelskie;



PE394.033v01-00 6/13 AM\684796PL.doc

PL

Or. ro

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 18
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa państwa członkowskie do opracowania strategii dostosowanych do ryzyka 
trzęsienia ziemi w dotkniętych tym zjawiskiem regionach na podstawie 
zintegrowanych analiz narażenia na wystąpienie szkód i przy udziale odpowiednich 
partnerów;

Or. de

Poprawkę złożył Vasile Dîncu

Poprawka 19
Ustęp 3 a (nowy)

3a. proponuje utworzenie na szczeblu wspólnotowym centrum operacyjnego ds. 
zapobiegania trzęsieniom ziemi, które zajmowałoby się aspektami instytucjonalnymi, 
prawnymi i politycznymi, a także administrowaniem bazą danych na temat 
międzynarodowego ustawodawstwa oraz przykładów sprawdzonych metod działania 
w tym obszarze;

Or. ro

Poprawkę złożył Yiannakis Matsis

Poprawka 20
Ustęp 3 a (nowy)

3a. dostrzega specyfikę regionu Morza Śródziemnego i zachęca Komisję, aby 
skoncentrowała się na instrumentach służących zapobieganiu, uświadamianiu i 
badaniu oraz instrumentach zarządzania ryzykiem, ochrony ludności i solidarności 
na szczeblu wspólnotowym, tak aby w bardziej zadowalający sposób reagować na 
częste katastrofy w tym regionie;

Or. el
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 21
Ustęp 4

4. podkreśla konieczność przeprowadzenia społecznych kampanii informacyjnych i 
edukacyjnych oraz szkoleń w całej UE;

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 22
Ustęp 4

4. podkreśla konieczność przeprowadzenia (skreślenie) kampanii informacyjnych i 
edukacyjnych w całej UE, skierowanych do społeczeństwa oraz do fachowców, a w 
szczególności do prywatnych przedsiębiorców budowlanych i architektów;

Or. de

Poprawkę złożyła Filiz Hakaeva Hyusmenova

Poprawka 23
Ustęp 4

4. podkreśla konieczność podjęcia intensywniejszej działalności prewencyjnej poprzez 
przeprowadzenie społecznych kampanii informacyjnych i edukacyjnych dotyczących 
ograniczenia ryzyka szkód spowodowanych trzęsieniem ziemi w całej UE;

Or. fr

Poprawkę złożył Vasile Dîncu

Poprawka 24
Ustęp 4

4. podkreśla konieczność przeprowadzenia społecznych kampanii informacyjnych i 
edukacyjnych oraz stworzenia „kultury ryzyka” przy pomocy wszelkich środków 
komunikacji publicznej i instytucjonalnej, przy czym należy szczególnie zwrócić 
uwagę na kampanie i programy prewencyjne i edukacyjne;

Or. ro
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Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 25
Ustęp 5

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania specjalnych europejskich 
programów na rzecz szkolenia i wymiany najlepszych profesjonalnych wzorców w 
zakresie specjalistycznych umiejętności wymaganych w przypadku trzęsienia ziemi, 
oraz wzywa państwa członkowskie do wykorzystania Europejskiego Funduszu 
Społecznego w tym samym celu;

Or. de

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 26
Ustęp 5

5. wzywa Komisję do promowania specjalnych europejskich programów na rzecz 
szkolenia i wymiany najlepszych profesjonalnych wzorców w zakresie 
specjalistycznych umiejętności wymaganych do zapobiegania trzęsieniom ziemi oraz 
usuwania ich skutków, oraz wzywa państwa członkowskie do wykorzystania 
Europejskiego Funduszu Społecznego w tym samym celu;

Or. de

Poprawkę złożył Vasile Dîncu

Poprawka 27
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania programów kształcenia 
obejmujących studia magisterskie i doktoranckie oraz kursy z zakresu ochrony przed 
trzęsieniami ziemi na wydziałach planowania przestrzennego, budownictwa oraz 
innych kierunkach inżynierskich;

Or. ro

Poprawkę złożyła Filiz Hakaeva Hyusmenova

Poprawka 28
Ustęp 6

6. wzywa państwa członkowskie do przyspieszenia badań w zakresie zapobiegania
szkodom, zarządzania kryzysowego i minimalizacji szkód, prowadzanych w 
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połączeniu z działaniami w ramach siódmego programu ramowego na rzecz badań 
naukowych i rozwoju technologicznego oraz wzywa Komisję do pomocy w 
przygotowaniu specjalnego europejskiego programu badań nad trzęsieniami ziemi;

Or. fr

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 29
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wyraża nadzieję, że Komisja i państwa członkowskie będą wspierać utworzenie 
centrów doskonałości zajmujących się innowacjami naukowymi, technologicznymi i 
architektonicznymi w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ludności oraz 
umożliwienia trwałego rozwoju terytorialnego poprzez współpracę międzyregionalną 
i powiązanie w sieć instytucji naukowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
władz lokalnych w zainteresowanych regionach, szczególnie w regionach 
peryferyjnych;

Or. fr

Poprawkę złożył Vasile Dîncu

Poprawka 30
Ustęp 7

7. wzywa Komisję do zachęcenia państw członkowskich do przedstawienia 
sprawozdań, z których jasno wynikać będzie, jakie projekty i środki na szczeblu 
krajowym mogą w razie potrzeby służyć ochronie dóbr kultury stanowiących część 
europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz które z nich dotyczą w szczególności 
kwestii modernizacji i konserwacji wiekowych budynków i zabytków, które mają 
szczególne znaczenie historyczne, kulturalne, turystyczne – a zatem również 
ekonomiczne – dla wielu regionów UE, budynków publicznych o strategicznym 
znaczeniu dla ochrony ludności i innej niezbędnej infrastruktury;

Or. ro

Poprawkę złożył Vasile Dîncu

Poprawka 31
Ustęp 8

8. wzywa Komisję do zalecenia przyjęcia normy Eurocode 8 w przepisach dotyczących 
budownictwa miejskiego we wszystkich zagrożonych krajach i wzywa właściwe 
władze na szczeblu europejskim i państw członkowskich do przeanalizowania czy 
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konieczne jest rozszerzenie zasięgu wprowadzania normy Eurocode 8 i objęcia nią nie 
tylko nowych, ale także starszych budynków;

Or. ro

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 32
Ustęp 9

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 33
Ustęp 9

9. jest zdania, że (skreślenie) finansowanie infrastruktur w ramach funduszy 
strukturalnych UE musi być uzależnione od przyjęcia wszystkich niezbędnych 
środków ochrony sejsmicznej; wzywa państwa członkowskie do zawarcia tego 
warunku w swoich programach dotyczących funduszy strukturalnych i do 
zagwarantowania dzięki temu skutecznego wykorzystania funduszy strukturalnych;

Or. de

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 34
Ustęp 9

9. jest zdania, że przyszłe finansowanie infrastruktur w ramach funduszy strukturalnych 
UE w kolejnych okresach programowania musi być uzależnione od wdrożenia
środków ochrony sejsmicznej; wzywa państwa członkowskie do włączenia 
odpowiednich środków zapobiegania ryzyku, a w szczególności środków ochrony 
sejsmicznej do programów dotyczących funduszy strukturalnych;

Or. en
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Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 35
Ustęp 10

10. wzywa Radę, aby w ramach procedury współdecyzji podjęła niezwłocznie decyzję w 
sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego Funduszu Solidarności, mając na 
uwadze, że w maju 2006 r. Parlament Europejski wyraził już swą opinię w sprawie 
terminów i kwalifikujących się działań, tak aby wesprzeć sprawną, elastyczną i szybką 
naprawę szkód, w tym szkód spowodowanych przez trzęsienia ziemi;

Or. de

Poprawkę złożyła Filiz Hakaeva Hyusmenova

Poprawka 36
Ustęp 10

10. wzywa Radę, aby w ramach procedury współdecyzji podjęła niezwłocznie decyzję w 
sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego Funduszu Solidarności, mając na 
uwadze, że w maju 2006 r. Parlament Europejski wyraził już swą opinię w sprawie 
terminów i kwalifikujących się działań, tak aby umożliwić funduszowi sprawną, 
elastyczną i szybką naprawę szkód, w tym również poprzez uproszczenie istniejącej 
procedury finansowania w przypadku trzęsienia ziemi;

Or. fr

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 37
Ustęp 12

12. apeluje o mechanizmy koordynujące działania Wspólnoty, podmiotów krajowych, 
regionalnych i lokalnych w duchu wyżej wymienionego raportu M. Barniera oraz 
wzywa wszystkie państwa członkowskie do stworzenia jednego skoordynowanego 
systemu kierowania działaniami w zakresie ochrony ludności;

Or. cs

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 38
Ustęp 13

13. ponownie daje wyrazy wsparcia dla ścisłej współpracy między państwami 
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członkowskimi w zakresie prewencji, zarządzania i ochrony ludności i wzywa 
Komisję do przedłożenia wniosku w tej sprawie, określającego w szczególności 
wiążące zasady współpracy transgranicznej oraz zachęcającego do wymiany 
najlepszych praktyk;

Or. de

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 39
Ustęp 13

13. ponownie daje wyrazy wsparcia dla utworzenia europejskich sił ochrony ludności 
i w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje ostatni wspólny apel prezydenta 
Nicolasa Sarkozy'ego i premiera Kostasa Karamanlisa o ściślejszą współpracę w tym 
zakresie i wyjście poza tradycyjne dobrowolne gromadzenie środków; wzywa
Komisję do przedłożenia wniosku w tej sprawie;

Or. fr

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 40
Ustęp 13 a (nowy)

13a. podkreśla, że tworzenie europejskich sił ochrony ludności ma sens jedynie w oparciu 
o ulepszoną krajową ochronę ludności oraz ulepszone instrumenty koordynacji 
transgranicznej, o ile siły te będą wtedy jeszcze potrzebne;

Or. de

Poprawkę złożył Vasile Dîncu

Poprawka 41
Ustęp 13 a (nowy)

13a. zachęca państwa członkowskie do stworzenia podstawy dla ściślejszej współpracy 
między regionami poważnie zagrożonymi trzęsieniami ziemi, aby opracować systemy 
obserwacji, mechanizmy wczesnego ostrzegania, bazy danych oraz próby pilotażowe 
dotyczące wielostronnego ryzyka i aby w ten sposób poprawić zdolność reagowania 
na trzęsienia ziemi;

Or. ro
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Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 42
Ustęp 13 a (nowy)

13a. przychyla się w szczególności do wniosku zawartego w wymienionym powyżej 
sprawozdaniu, dotyczącego rozmieszczenia tych oddziałów obrony cywilnej 
w najbardziej peryferyjnych regionach Unii, a także w krajach i na obszarach 
zamorskich, dzięki którym Europa zaznacza swoją obecność personalną i 
terytorialną na całym świecie, aby ułatwić wstępne rozlokowanie ludzi oraz 
niezbędnych materiałów i środków logistycznych na wypadek sytuacji kryzysowej;

Or. fr
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