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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u 
s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-irwol important li għandhom l-awtoritajiet reġjonali u lokali fiċ-ċiklu tal-
ġestjoni tad-diżastri; jemmen bis-sħiħ li l-parteċipazzjoni attiva ta' dawn l-awtoritajiet 
kemm fl-ippjanar kif ukoll fl-implimentazzjoni tal-istrateġiji tal-prevenzjoni tad-diżastri 
hija l-aħjar mod biex jiġi żgurat li jinstabu l-aktar soluzzjonijiet effettivi u funzjonali; 
jenfasizza wkoll l-importanza li l-pubbliku u l-partijiet privati interessati jiġu kkonsultati u 
involuti f'dan il-proċess;

2. Huwa tal-opinjoni li strateġija komuni u azzjonijiet ikkoordinati bejn is-setturi differenti u 
l-parteċipanti differenti involuti fiċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-diżastri biss jistgħu jwasslu 
għall-vantaġġi konkreti fil-qasam tal-prevenzjoni tad-diżastri; jistieden lill-Istati Membri 
biex għal dan il-għan jippromwovu l-kooperazzjoni fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali;

3. Jenfasizza li l-effetti tad-diżastri mhumiex limitati għall-fruntieri formali u amministrattivi 
tar-reġjuni u tal-Istati Membri; jemmen, għaldaqstant, li l-identifikazzjoni b'mod 
partikulari ta' żoni li huma suġġetti għar-riskju għandha ssir id f'id mat-twaqqif ta' 
objettivi prijoritarji u mekkaniżmi ta' kooperazzjoni f'dawn l-oqsma; jistieden lir-reġjuni 
biex jibnu fuq netwerks ta' kooperazzjoni territorjali eżistenti sabiex jiżviluppaw 
kooperazzjoni li tiffoka b’mod aktar partikulari fuq il-prevenzjoni tad-diżastri; jemmen li 
l-makroreġjuni, li jikkoperaw fuq bażi funzjonali indipendentement mill-fruntieri 
amministrattivi, jistgħu jsiru pjattaformi effettivi għall-kooperazzjoni fil-qasam tal-
prevenzjoni tad-diżastri;

4. Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni li għandha l-għan li teżamina l-possibilità li tiġi 
mtejba l-integrazzjoni tal-prevenzjoni tad-diżastri fil-Programmi Operattivi stabbiliti 
għall-perjodu 2007-2013, u jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu użu minn fondi 
strutturali li huma allokati b'mod dirett għall-prevenzjoni tar-riskju sabiex l-azzjonijiet 
f'dan il-qasam jittieħdu mingħajr dewmien matul il-perjodu tal-programmar attwali; 
ifakkar, madankollu, l-bżonn ta’ azzjoni kkoordinata f'dan ir-rigward;

5. Huwa tal-opinjoni li l-iffinanzjar tal-infrastruttura taħt il-fondi strutturali fil-perjodi tal-
ipprogrammar li ġejjin għandhom isiru bil-kondizzjoni tal-implimentazzjoni ta' miżuri 
speċifiċi, skont l-istandards tal-prevenzjoni tad-diżastri.


