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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje zásadní úlohu regionálních a místních orgánů v cyklu řízení katastrof; je pevně 
přesvědčen, že aktivní účast těchto orgánů při navrhování a provádění strategií pro 
prevenci katastrof je nejlepším způsobem, jak zajistit, že budou navržena nejúčinnější 
a nejlépe fungující řešení; zdůrazňuje také, že je důležité, aby veřejnost a soukromé 
subjekty byly konzultovány a zapojeny do tohoto procesu;

2. je toho názoru, že pouze společná strategie a koordinované činnosti mezi různými sektory 
a subjekty zapojenými do cyklu řízení katastrof může vést k opravdovému pokroku 
v oblasti předcházení katastrof; vyzývá členské státy, aby podporovaly za tímto účelem 
spolupráci na vnitrostátní, regionální a místní úrovni;

3. zdůrazňuje, že dopady katastrof nejsou omezeny formálními a správními hranicemi 
regionů a členských států; je tedy přesvědčen, že určení obzvláště rizikových oblastí, 
by mělo jít ruku v ruce se stanovením prioritních cílů a mechanismů spolupráce v těchto 
oblastech; vyzývá regiony, aby vycházely z již existujících sítí územní spolupráce 
a rozvíjely spolupráci zaměřenou zvláště na předcházení katastrofám; je přesvědčen, že 
se makroregiony díky účelně zaměřené spolupráci, která není omezena správními 
hranicemi, mohou stát účinnou platformou pro spolupráci v oblasti předcházení 
katastrofám;

4. podporuje podnět Komise, který je zaměřen na posouzení možnosti lépe začlenit 
předcházení katastrofám do operačního programu pro období 2007–2013, a vyzývá 
členské státy, aby využívaly strukturální fondy, které jsou přímo vyhrazeny na prevenci 
rizika, tak aby byla v této oblasti bez prodlení přijata opatření již během stávajícího 
programového období; připomíná nicméně, že je v tomto ohledu nezbytné tato opatření 
koordinovat;

5. je toho názoru, že financování infrastruktury v rámci strukturálních fondů musí být
v příštím programovém období podmíněno prováděním zvláštních opatření, která budou 
v souladu se standardy předcházení katastrofám;


