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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава основната роля на местните и регионалните органи в цикъла на 
управление на бедствията; изразява твърдо убеждение, че активното участие на тези 
органи в изготвянето и прилагането на стратегии за превенция на бедствията е най-
добрият начин да се гарантира разработването на най-ефикасни и функционални 
решения; подчертава значението на провеждането на консултации със 
заинтересованите страни от обществения и частния сектор и участието им в този 
процес;

2. на мнение е, че само обща стратегия и координирани действия между различните 
сектори и различните фактори, които участват в цикъла на управление на 
бедствията, могат да доведат до действителен напредък в областта на превенция на 
бедствията; приканва държавите-членки да насърчават сътрудничеството за 
постигане на тази цел на национално, регионално и местно равнище;

3. подчертава, че последиците от бедствията не се ограничават в официалните и 
административните граници на регионите и държавите-членки; счита, че 
определянето на особено застрашените области трябва да върви ръка за ръка с 
определянето на приоритетни цели и механизми за сътрудничество в тези области; 
призовава регионите да се основават на вече съществуващите мрежи за 
териториално сътрудничество, за да развият сътрудничество, съсредоточено по-
специално върху превенция на бедствия; счита, че макрорегионите с функционално 
насоченото си сътрудничество, независимо от административните граници, могат да 
станат ефикасни платформи за сътрудничество в областта на превенцията на 
бедствия;

4. подкрепя инициативата на Комисията, насочена съм оценка на възможностите за 
подобряване на интеграцията на мерки за превенция на бедствия в оперативните 
програми, изготвени за периода 2007 - 2013 г., и призовава държавите-членки да се 
възползват от структурните фондове, пряко предвидени за мерки за 
предотвратяване на рискове, така че незабавно да могат да се предприемат действия 
през текущия програмен период; припомня обаче необходимостта от координирани 
действия в тази връзка;

5. на мнение е, че финансирането на инфраструктурни мерки от структурните фондове 
през следващите програмни периоди трябва да зависи от прилагането на 
специфични мерки за спазване на стандартите за превенция на бедствия;


