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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at de regionale og lokale myndigheder spiller en afgørende rolle i alle 
katastrofehåndteringens stadier; er helt overbevist om, at man bedst kan sikre, at der 
udtænkes de mest effektive og funktionelle løsninger, hvis disse myndigheder involveres 
aktivt i udformningen og gennemførelsen af strategier for katastrofeforebyggelse; 
understreger også vigtigheden af, at offentlige og private berørte parter høres og 
involveres i denne proces;

2. mener, at der kun ved hjælp af en fælles strategi og koordinerede tiltag mellem de 
forskellige sektorer og de forskellige aktører, der er involveret i katastrofehåndteringens 
stadier, kan opnås reelle fordele inden for katastrofeforebyggelse; opfordrer 
medlemsstaterne til at fremme et samarbejde i dette øjemed på nationalt, regionalt og 
lokalt plan;

3. understreger, at katastrofer ikke kun rammer inden for regionernes og medlemsstaternes 
formelle og administrative grænser; mener derfor, at der samtidig med kortlægningen af 
særligt udsatte områder bør opstilles prioriterede målsætninger og etableres 
samarbejdsmekanismer i sådanne områder; opfordrer regionerne til at bygge videre på de 
allerede eksisterende netværker for decentralt samarbejde med henblik på at udvikle et 
samarbejde, der mere specifikt fokuserer på katastrofeforebyggelse; mener, at 
makroregionerne med deres funktionalitetsorienterede samarbejde uden hensyn til 
administrative grænser kan blive effektive platforme for samarbejde inden for 
katastrofeforebyggelse;

4. støtter Kommissionens initiativ med henblik på at vurdere mulighederne for at integrere 
katastrofeforebyggelse i den operationelle planlægning for perioden 2007-2013, og 
opfordrer medlemsstaterne til at benytte de midler fra strukturfondene, der direkte er afsat 
til risikoforebyggelse, således at der straks kan træffes foranstaltninger på dette område i 
indeværende programmeringsperiode; minder dog om, at der er behov for koordinerede 
tiltag i så henseende;

5. mener, at finansieringen af infrastruktur fra strukturfondene i de næste 
programmeringsperioder skal gøres betinget af, at der træffes særlige foranstaltninger i 
overensstemmelse med katastrofeforebyggelsesstandarderne.


