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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst op de cruciale rol van lokale en regionale overheden in de rampenbeheercyclus; is er 
diep van overtuigd dat actieve betrokkenheid van deze overheden bij het opzetten en ten 
uitvoer leggen van strategieën ter voorkoming van rampen de beste manier is om te 
zorgen voor de meest doelmatige en functionele oplossingen; wijst er eveneens op dat het 
van belang is belanghebbenden van overheid en particuliere sector te raadplegen en bij dit 
proces te betrekken; 

2. is van mening dat alleen een gezamenlijke strategie en gecoördineerd optreden van de 
sectoren en actoren die betrokken zijn bij de crisisbeheersingscyclus vooruitgang op het 
gebied van voorkoming van rampen kunnen opleveren; verzoekt de lidstaten te dien einde
samenwerking op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau te bevorderen;

3. wijst erop dat de gevolgen van rampen niet beperkt blijven tot binnen de officiële 
administratieve grenzen van regio's en lidstaten; is daarom van mening dat de vaststelling 
van in bijzondere mate bedreigde regio's gekoppeld dient te worden aan de bepaling van 
prioritaire doelen en samenwerkingsmechanismen in deze gebieden; verzoekt de regio's 
reeds bestaande netwerken voor territoriale samenwerking uit te bouwen om 
samenwerking tot stand te brengen die meer in het bijzonder gericht is op de voorkoming 
van rampen; is van mening dat macroregio's met hun praktisch gerichte samenwerking los 
van administratieve grenzen, doelmatige fora kunnen worden voor samenwerking op het 
gebied van voorkoming van rampen;

4. steunt het initiatief van de Commissie voor de beoordeling van de mogelijkheid de 
opneming van rampenvoorkoming op te nemen in de operationele programma's voor de 
periode 2007-2013, en verzoekt de lidstaten gebruik te maken van de structuurfondsen die 
rechtstreeks worden toegewezen aan voorkoming van gevaren, zodat in de huidige 
programmaperiode op dit gebied onverwijld wordt opgetreden; herinnert echter aan de 
noodzaak van gecoördineerde actie in dit opzicht;

5. is van mening dat de financiering van infrastructuur in het kader van de structuurfondsen 
in de volgende programmaperioden afhankelijk moet worden gesteld van de 
tenuitvoerlegging van specifieke maatregelen overeenkomstig de normen voor de 
voorkoming van rampen.


