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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver reģionālo un vietējo iestāžu izšķirošo nozīmi katastrofu pārvaldības ciklā; ir stingri 
pārliecināts, ka minēto iestāžu aktīva līdzdalība katastrofu novēršanas stratēģiju izstrādē 
un īstenošanā ir labākais veids, kā nodrošināt visefektīvāko un visfunkcionālāko 
risinājumu radīšanu; turklāt uzsver, ka šajā procesā ir būtiski apspriesties ar valsts un 
privātajām ieinteresētajām personām un iesaistīt tās;

2. uzskata, ka vienīgi kopīga stratēģija, kā arī dažādo nozaru un katastrofu pārvaldības cikla 
dažādo dalībnieku saskaņoti pasākumi var nodrošināt īstenus panākumus katastrofu 
novēršanas jomā; tālab aicina dalībvalstis veicināt sadarbību valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī;

3. uzsver, ka reģionu un dalībvalstu oficiālās un administratīvās robežas nevar apturēt 
katastrofu seku ietekmi; tāpēc uzskata, ka riskam īpaši pakļauto zonu identificēšanu 
vajadzētu veikt, vienlaicīgi nosakot prioritārus mērķus un sadarbības mehānismus šādās 
zonās; aicina reģionus izmantot jau esošos teritoriālos sadarbības tīklus, lai izveidotu 
sadarbību, kas ir īpaši orientēta uz katastrofu novēršanu; uzskata, ka makroreģioni, 
īstenojot funkcionāli orientētu sadarbību neatkarīgi no administratīvām robežām, var kļūt 
par efektīvām sadarbības platformām katastrofu novēršanas jomā;

4. atbalsta Komisijas iniciatīvu, kuras mērķis ir izvērtēt iespējas, kā uzlabot katastrofu 
novēršanas integrāciju darbības programmās, kas izstrādātas 2007.–2013. gada 
laikposmam, un aicina dalībvalstis izmantot riska novēršanai tieši piešķirtos struktūrfondu 
līdzekļus, lai pašreizējā plānošanas periodā nekavējoties veiktu pasākumus šajā jomā; 
tomēr atgādina, ka minētā īstenošanai ir vajadzīga saskaņota rīcība;

5. uzskata, ka infrastruktūrai paredzētajam struktūrfondu finansējumam nākamajos 
plānošanas periodos ir jābūt atkarīgam no konkrētu pasākumu īstenošanas attiecībā uz 
katastrofu novēršanas standartu ievērošanu.


