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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază rolul esențial al autorităților regionale și locale în cadrul ciclului de gestionare a 
dezastrelor; își exprimă convingerea fermă că implicarea activă a acestor autorități în 
elaborarea și implementarea strategiilor de prevenire a dezastrelor și de reducere a 
riscurilor reprezintă cel mai bun mod de a asigura elaborarea celor mai eficiente și 
funcționale soluții; subliniază, de asemenea, importanța consultării și a implicării în acest 
proces a părților interesate din sectorul public și cel privat, inclusiv a organizațiilor de 
voluntari;

2. subliniază că o abordare proactivă este mai eficientă și mai puțin costisitoare decât o 
abordare bazată doar pe reacția la dezastre; consideră cunoașterea din punct de vedere 
geografic, economic și social a contextului local drept fundamentală pentru prevenirea 
dezastrelor naturale și a celor provocate de om;

3. subliniază că regiunile și comunitățile locale sunt cele mai grav afectate în caz de 
dezastre naturale, că nici resursele lor materiale și umane, nici cunoștințele și resursele lor 
financiare nu sunt, în general, suficiente pentru a face față acestor dezastre numai printr-o 
abordare exclusiv națională și/sau regională și că aceste dezastre necesită un răspuns la 
nivel european, eficient și bazat pe solidaritate;

4. consideră că doar o strategie comună și acțiuni coordonate între diferitele sectoare și 
diferiții actori implicați în ciclul de gestionare a dezastrelor pot conduce la progrese reale 
în domeniul prevenirii dezastrelor, precum și în procesul de pregătire, de reacție și de 
redresare; subliniază rolul activităților de voluntariat în cadrul strategiei comune și 
propune includerea unei componente de voluntariat în cadrul acestor acțiuni; invită statele 
membre să încurajeze cooperarea în acest scop la nivel național, regional și local; 
sugerează să se analizeze posibilitatea organizării, în cadrul Anului european al 
voluntariatului 2011, a unei cooperări în sfera voluntariatului la nivelul statelor membre 
în vederea prevenirii și gestionării dezastrelor;

5. pledează în favoarea unei strategii globale pentru întreaga Uniune Europeană, prin care să 
se instituie un protocol de acțiuni armonizate pentru fiecare tip de dezastru, inclusiv 
incendiile forestiere; subliniază că responsabilitatea prevenirii și gestionării dezastrelor 
revine în primul rând statelor membre; consideră că această strategie trebuie să asigure o 
deplină solidaritate între țări și să acorde o atenție deosebită regiunilor europene celor mai 
izolate, cele mai slab populate și ultraperiferice, precum și anumitor și anumitor regiuni 
sau insule din Uniunea Europeană, care prezintă caracteristici speciale și au necesități 
specifice legate de geografia și topografia lor, precum și de condițiile economice și 
sociale în care trăiesc locuitorii acestora; subliniază totodată că nu există niciun plan de 
înlocuire sau restrângere prin intermediul orientărilor UE a competențelor de care dispun 
în prezent statele membre în domeniul protecției civile și al prevenirii dezastrelor;
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6. subliniază importanța sensibilizării publicului și a măsurilor de informare, atât în ceea ce 
privește prevenirea dezastrelor, cât și răspunsul publicului în timpul crizei și după criză, 
considerându-le drept esențiale pentru salvarea de vieți; prin urmare, invită Comisia să 
dezvolte evaluarea mecanismului de protecție civilă și formare în cadrul programului de 
protecție civilă și să elaboreze orientări comunitare privind diversele calamități posibile;
subliniază necesitatea unei mai bune informări cu privire la numărul unic european de 
urgență „112”;

7. subliniază faptul că efectele dezastrelor nu se limitează la frontierele oficiale și 
administrative ale regiunilor și ale statelor membre; consideră, astfel, că stabilirea 
obiectivelor prioritare și a mecanismelor de cooperare în astfel de zone ar trebui 
coordonată cu identificarea zonelor predispuse în mod special la risc, precizându-se 
tipurile de risc implicate; invită regiunile să consolideze rețelele de coordonare teritorială 
și transfrontalieră deja existente pentru a dezvolta cooperarea, punând accent în mod 
special pe prevenirea dezastrelor; consideră că structurile de cooperare transfrontalieră, 
precum macroregiunile, care cooperează axându-se pe funcționalitate și în mod 
independent de frontierele administrative, pot deveni platforme eficiente pentru 
cooperarea în domeniul prevenirii dezastrelor;

8. sprijină utilizarea valoroasei experiențe dobândite în acest domeniu prin proiectele 
implementate în trecut în cadrul inițiativei comunitare INTERREG și consideră că 
exploatarea în continuare a oportunităților oferite în cadrul obiectivului teritorial 
european este de o importanță esențială; consideră, în acest sens, că Gruparea europeană 
de cooperare teritorială (GECT) poate constitui un instrument important pentru 
consolidarea ulterioară a cooperării interguvernamentale, transfrontaliere și 
interregionale, chiar și cu țări care nu sunt state membre ale UE, și un cadru stabil pentru 
schimbul și transferul de cunoștințe tehnologice și de bune practici în domeniul prevenirii 
dezastrelor, precum și pentru crearea de baze de date comune și sisteme de alertă timpurie 
între statele membre ale Grupării;

9. reamintește că politica de coeziune reprezintă un instrument esențial în prevenirea 
riscului de dezastre naturale; consideră că diferitele fonduri și instrumente trebuie să 
poată fi puse în aplicare într-un mod flexibil și coordonat pentru a îmbunătăți 
funcționarea și eficiența acestei politici; subliniază că prevenirea riscurilor trebuie, de 
asemenea, să fie coordonată cu alte politici în domeniul prevenirii, astfel încât să se evite 
fragmentarea măsurilor și să se sporească eficiența și valoarea adăugată a acestora;

10. salută propunerea Comisiei de a extinde programul privind „experiența acumulată” la 
prevenirea dezastrelor, acordându-se o atenție deosebită regiunilor europene care se 
confruntă cu o serie de riscuri combinate, precum inundațiile, cicloanele, erupțiile 
vulcanice și cutremurele; invită Comisia să efectueze un inventar al surselor de informare 
și să difuzeze celor mai bune practici în cadrul gestionării riscurilor;  sprijină coordonarea 
activităților de cercetare din acest domeniu și consideră că legăturile dintre sistemele de 
detectare și de alertă timpurie ar trebui consolidate;

11. sprijină inițiativa Comisiei care vizează evaluarea posibilității de a îmbunătăți integrarea 
prevenirii dezastrelor în cadrul programelor operaționale instituite pentru perioada 2007-
2013 și invită statele membre să utilizeze fondurile structurale alocate în mod direct 
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pentru prevenirea riscurilor, astfel încât să se întreprindă fără întârziere acțiuni în acest 
domeniu pe durata perioadei de planificare actuale; reamintește, cu toate acestea, 
necesitatea unei acțiuni coordonate în această privință; sugerează Comisiei să ia în 
considerare în cadrul strategiei pentru viitoarea perioadă de programare necesitatea 
introducerii unor măsuri de finanțare din partea Uniunii Europene pentru prevenirea 
dezastrelor, care să acopere toate domeniile de acțiune;

12. constată că schimbările climatice provoacă în mod treptat creșterea riscului producerii de 
calamități naturale, inclusiv inundații și dezastre hidrologice, pentru care este esențială o 
prevenire adecvată și bine coordonată; invită Comisia să analizeze, în cadrul revizuirii  
bugetare în curs, orice posibilitate de îmbunătățire a sistemelor actuale de prevenire a 
dezastrelor, inclusiv posibilitatea utilizării resurselor disponibile în prezent pentru alerta 
timpurie și observarea prin satelit, cu scopul de a evalua riscul de secetă și deșertificare;

13. îndeamnă Comisia să se asigure că actualele presiuni bugetare apărute în urma crizei nu 
duc la o reducere a resurselor alocate politicilor existente de prevenire a dezastrelor, să 
evalueze cu atenție, în cadrul revizuirii bugetare aflate în desfășurare, eventualele lacune 
din domeniul prevenirii și să verifice dacă instrumentele disponibile acoperă fiecare tip 
de dezastru;

14. îndeamnă Comisia să nu uite că îmbunătățirea gestionării și a conservării pădurilor 
constituie una dintre prioritățile sale fundamentale din domeniul combaterii schimbărilor 
climatice; consideră că aplicarea unei veritabile politici forestiere ar aduce o contribuție 
majoră nu doar la combaterea schimbărilor climatice, ci și la prevenirea dezastrelor 
naturale;

15. invită Comisia să elaboreze atât un plan european de acțiune privind schimbul de bune 
practici în materie de prevenire a dezastrelor, cât și planuri de urgență coordonate care să 
permită fuzionarea forțelor naționale în scopul cooperării transfrontaliere în situații de 
urgență; 

16. consideră că finanțarea infrastructurii în cadrul fondurilor structurale în următoarele 
perioade de planificare trebuie să fie coroborată cu implementarea prealabilă a unor 
măsuri specifice destinate să asigure respectarea standardelor de prevenire a dezastrelor.

17. invită Comisia să prezinte neîntârziat o nouă propunere având drept obiectiv o mai mare 
simplificare a normelor administrative și creșterea flexibilității Fondului de Solidaritate al 
Uniunii Europene.
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