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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza a regionális és helyi hatóságok alapvető szerepét a katasztrófa-megelőzés 
megvalósításában; meg van győződve arról, hogy ezen hatóságoknak a 
katasztrófamegelőzési stratégiák tervezésében és megvalósításában való aktív 
szerepvállalása révén lehet a legjobban biztosítani a leghatékonyabb és 
legműködőképesebb megoldások kidolgozását; ugyancsak hangsúlyozza az állami- és a 
magánszféra érdekeltjeivel való konzultáció és ezeknek a folyamatba való bevonásának 
fontosságát;

2. azt az álláspontot képviseli, hogy csak a különböző ágazatok a katasztrófavédelem 
területén működő különböző szereplők közös stratégiája és ezek koordinált fellépése 
vezethet valódi előrelépéshez a katasztrófavédelem területén; felhívja a tagállamokat, 
hogy nemzeti, regionális és helyi szinten is segítsék elő az együttműködést e cél 
érdekében;

3. hangsúlyozza, hogy a katasztrófák hatásai nem szorítkoznak a régiók és a tagállamok 
hivatalos és adminisztratív határai közé; éppen ezért úgy véli, hogy a kockázatnak 
különösen kitett területek azonosításával párhuzamosan ezeken a területeken meg kell 
határozni a kiemelt célkitűzéseket és az együttműködési mechanizmusokat; felhívja a 
régiókat, hogy a már meglévő területi együttműködési hálózatokra építsenek annak 
érdekében, hogy olyan együttműködést alakíthassanak ki, amely még jobban a 
középpontba helyezi a katasztrófavédelmet; úgy véli, hogy a makrorégiók az 
adminisztratív határoktól független, a funkciónak megfelelő együttműködésük révén a 
katasztrófavédelem területén megvalósuló együttműködés hatékony fórumává válhatnak;

4. támogatja a Bizottságnak azt a kezdeményezését, amelynek célja megvizsgálni a 
katasztrófavédelem 2007–2013-as időszakra felállított operatív programokba való 
fokozottabb bevonásának a lehetőségét, és emellett felhívja a tagállamokat, hogy vegyék 
hasznát a közvetlenül a kockázatmegelőzésre elkülönített strukturális alapoknak az e 
területen való késedelem nélküli fellépés érdekében a jelen programozási időszak során; 
ugyanakkor emlékeztet a koordinált fellépés szükségességére e tekintetben;

5. azt az álláspontot képviseli, hogy a strukturális alapokból történő infrastruktúra-
támogatást az elkövetkező programozási időszakokban a katasztrófavédelmi szabványok 
betartásához fűződő konkrét intézkedések megvalósításától kell függővé tenni.


