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6. pont

A szöveg a következőképpen módosítandó:
Véleménytervezet
úgy véli, hogy a tengerparti és a tengeri
területeknek még ezen felüli problémákkal is meg
kell
küzdeniük
a
katasztrófakockázatok
csökkentése terén. Jobban ki vannak téve a
tengerszint
emelkedéséből,
az
óceánok
felmelegedéséből, az árhullámokból, a tartós
esőzésekből
vagy
bozóttüzekből
eredő
kockázatoknak, nehezebben közelíthetőek meg és
adott esetben a mentési munkálatok is
nehezebben valósíthatóak meg ezeken a
területeken, mint máshol. Arra kéri az EU-t, hogy
a part menti és a tengeri idegenforgalomra
vonatkozó uniós stratégiában vegye figyelembe
ezt a kiszolgáltatott helyzetet. A távol eső
hegyvidéki területeknek is nagyobbak az ilyen
jellegű problémái;

Módosítás
úgy véli, hogy a tengerparti és a tengeri
területeknek még ezen felüli problémákkal is meg
kell
küzdeniük
a
katasztrófakockázatok
csökkentése terén. Jobban ki vannak téve a
tengerszint
emelkedéséből,
az
óceánok
felmelegedéséből, az árhullámokból, a tartós
esőzésekből
vagy
bozóttüzekből
eredő
kockázatoknak, nehezebben közelíthetőek meg és
adott esetben a mentési munkálatok is
nehezebben valósíthatóak meg ezeken a
területeken, mint máshol. Arra kéri az EU-t, hogy
a part menti és a tengeri idegenforgalomra
vonatkozó uniós stratégiában vegye figyelembe
ezt a kiszolgáltatott helyzetet. A távol eső
Továbbá felhívja a figyelmet a nehezen
megközelíthető
hegyvidéki
területeknek
területekre is nagyobbak, amelyek esetében
földcsuszamlások, bozót- és erdőtüzek, télen a
nagy
mennyiségű
lehullott
csapadék
veszélyeztetik az ilyen jellegű problémái; ott levő
települések lakósait, még inkább elszigetelve őket
a külvilágtól. Ezeken a területeken katasztrófa
esetén csak speciális eszközökkel valósítható meg
a mentés vagy az ellátás. Javasolja tehát a
erőforrások nyújtását a hegyvidéki katasztrófák
kezelését végző intézmények számára, speciális
mentési és ellátási technológiák beszerzésére;
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39. pont

A szöveg a következőképpen módosítandó:
Véleménytervezet
úgy véli, hogy a helyreállítás jó lehetőséget
jelenthet arra, hogy a jövőbeli ellenálló képesség
érdekében
átépítsenek
épületeket
és
infrastruktúrákat;

Módosítás
úgy véli, hogy a helyreállítás jó lehetőséget
jelenthet arra, hogy a jövőbeli ellenálló képesség
érdekében
átépítsenek
épületeket
és
infrastruktúrákat;
kiváltképp
azokon
a
területeken, ahol periodikusan jelentkeznek a
természeti katasztrófák (például folyók menti
településeken). Tagállami szinten van szükség
intézkedésekre annak érdekében, hogy ne csupán
a
helyreállítási
munkálatok
legyenek
finanszírozva, hanem a jövőbeni védekezés
költségei is;

Indokolás
Főként a folyók mentén, évről évre küszködnek az árvizek okozta károkkal, amelyeket minden évben
helyreállítanak bizonyos mértékben, viszont a jövőbeni védekező intézkedések nem valósulnak meg.
Számos tagállamban orvosolni kell a problémát.
HU-AE/
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