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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o wprowadzenie do projektu rezolucji, którą przyjmie, następujących elementów:

1. podkreśla fundamentalną rolę władz regionalnych i lokalnych w cyklu zarządzania 
kryzysowego; wyraża głębokie przekonanie, że aktywny udział tych władz w nakreślaniu 
i wdrażaniu strategii zapobiegania klęskom żywiołowym jest najlepszym sposobem 
zapewnienia powszechnego stosowania najskuteczniejszych i sprawdzonych rozwiązań; 
podkreśla także znaczenie prowadzenia konsultacji z zainteresowanymi podmiotami 
publicznymi i prywatnym oraz włączenia ich w ten proces;

2. uważa, że tylko wspólna strategia i skoordynowane działania w poszczególnych sektorach 
oraz włączenie różnych podmiotów do cyklu zarządzania kryzysowego mogą przynieść 
prawdziwe postępy w zapobieganiu klęskom żywiołowym; nawołuje państwa 
członkowskie do pogłębionej współpracy w tej dziedzinie na poziomie krajowym, 
regionalnych i lokalnym;

3. podkreśla, że skutków klęsk żywiołowych nie ograniczają oficjalne i administracyjne 
granice regionów i państw członkowskich; dlatego uważa, że zidentyfikowanie obszarów 
o szczególnym stopniu ryzyka powinno iść w parze z ustanowieniem priorytetowych 
celów i mechanizmów współpracy w tych obszarach; nawołuje regiony do rozwijania 
istniejących już sieci współpracy terytorialnej w celu pogłębienia współpracy 
skoncentrowanej w większym stopniu na zapobieganiu klęskom żywiołowym; wierzy, że 
makroregiony mogące poszczycić się nieograniczoną granicami administracyjnymi 
współpracą w realizacji konkretnych działań, mogą stać się skutecznymi platformami 
współpracy w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym; 

4. popiera inicjatywę Komisji, która zamierza zbadać możliwość lepszego uwzględnienia 
kwestii zapobiegania klęskom żywiołowym w programach operacyjnych przyjętych na 
okres 2007-2013 i nawołuje państwa członkowskie do korzystania z funduszy 
strukturalnych przyznawanych bezpośrednio na zapobieganie ryzyku, aby działania w tej 
dziedzinie były podejmowane w obecnym okresie programowania bez opóźnień; 
przypomina jednak o potrzebie koordynacji tych działań;

5. uważa, że finansowanie infrastruktury z funduszy strukturalnych w następnym okresie 
programowania musi zostać uzależnione od podjęcia specyficznych działań zgodnych z 
standardami zapobiegania klęskom żywiołowym.


