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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές 
στον κύκλο διαχείρισης καταστροφών· υποστηρίζει σθεναρά ότι η ενεργή συμμετοχή των 
ανωτέρω αρχών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης καταστροφών 
είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλισθεί η εξεύρεση των αποτελεσματικότερων και 
λειτουργικότερων λύσεων· τονίζει επίσης τη σημασία της διαβούλευσης με 
ενδιαφερόμενους παράγοντες από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και της επιδίωξης 
συμμετοχής τους σε αυτήν τη διαδικασία·

2. υποστηρίζει ότι μόνο η κοινή στρατηγική και οι συντονισμένες ενέργειες μεταξύ των 
διαφορετικών κλάδων και των διαφορετικών παραγόντων που εμπλέκονται στον κύκλο 
διαχείρισης καταστροφών μπορούν να οδηγήσουν σε πραγματική πρόοδο στον τομέα της 
πρόληψης καταστροφών· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν συνεργασία προς την 
κατεύθυνση αυτή σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

3. τονίζει ότι οι συνέπειες των καταστροφών δεν περιορίζονται εντός των επισήμων και 
διοικητικών συνόρων περιοχών και κρατών μελών· έχει, συνεπώς, την πεποίθηση ότι η 
αναγνώριση περιοχών που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο θα πρέπει να συμβαδίζει με τον 
καθορισμό στόχων προτεραιότητας και μηχανισμών συνεργασίας σε αυτούς του τομείς· 
ζητεί από τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα τοπικής 
συνεργασίας προκειμένου να αναπτύξουν συνεργασία με επίκεντρο, ειδικότερα, την 
πρόληψη καταστροφών· εκφράζει την πεποίθηση ότι οι μακροπεριφέρειες, με τη 
συνεργασία τους, η οποία είναι προσανατολισμένη προς τη λειτουργικότητα και είναι 
ανεξάρτητη από διοικητικά σύνορα, μπορούν να εξελιχθούν σε αποτελεσματικές 
πλατφόρμες συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης καταστροφών·

4. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής που αποσκοπεί στην εκτίμηση της 
πιθανότητας να βελτιωθεί η ένταξη της πρόληψης καταστροφών στα επιχειρησιακά 
προγράμματα που έχουν εκπονηθεί για τη χρονική περίοδο 2007-2013 και καλεί τα κράτη 
μέλη να αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία που διατίθενται άμεσα για την πρόληψη 
κινδύνου, ώστε να αναληφθεί δράση σε αυτόν τον τομέα χωρίς χρονοτριβή κατά την 
τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού· υπενθυμίζει, ωστόσο, την ανάγκη για συντονισμένη 
δράση σχετικά με το θέμα αυτό·

5. εκφράζει την άποψη ότι η χρηματοδότηση υποδομών από τα διαρθρωτικά ταμεία στις 
προσεχείς περιόδους προγραμματισμού πρέπει να εξαρτηθεί από την εφαρμογή 
συγκεκριμένων μέτρων που να είναι σύμφωνα προς πρότυπα πρόληψης καταστροφών·


