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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi 
siguranţă alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază rolul esenţial al autorităţilor regionale şi locale în cadrul ciclului de gestionare a 
dezastrelor; are convingerea fermă că implicarea activă a acestor autorităţi în conceperea 
şi implementarea strategiilor de prevenire a dezastrelor reprezintă cel mai bun mod de a 
asigura crearea celor mai eficiente şi funcţionale soluţii; subliniază, de asemenea, 
importanţa consultării şi a implicării în acest proces a părţilor interesate din sectorul 
public şi cel privat;

2. consideră că doar o strategie comună şi acţiuni coordonate între diferitele sectoare şi 
diferiţii actori implicaţi în ciclul de gestionare a dezastrelor pot conduce la progrese reale 
în domeniul prevenirii dezastrelor; invită statele membre să încurajeze cooperarea în acest 
scop la nivel naţional, regional şi local;

3. subliniază faptul că efectele dezastrelor nu se limitează la frontierele formale şi 
administrative ale regiunilor şi ale statelor membre; consideră, astfel, că identificarea 
zonelor predispuse în mod special la risc ar trebui să însoţească stabilirea obiectivelor 
prioritare şi mecanismele de cooperare în astfel de zone; invită regiunile să consolideze 
reţelele de cooperare teritorială deja existente pentru a dezvolta cooperarea, punând accent 
în mod special pe prevenirea dezastrelor; consideră că macro-regiunile, cu cooperarea lor 
orientată spre funcţionalitate şi independentă de frontierele administrative, pot deveni 
platforme eficiente pentru cooperarea în domeniul prevenirii dezastrelor;

4. sprijină iniţiativa Comisiei care vizează evaluarea posibilităţii de îmbunătăţire a integrării 
prevenirii dezastrelor în cadrul programelor operaţionale instituite pentru perioada 2007-
2013 şi invită statele membre să utilizeze fondurile structurale alocate în mod direct 
pentru prevenirea riscurilor, astfel încât să se întreprindă fără întârziere acţiuni în acest 
domeniu pe durata perioadei de planificare actuale; reaminteşte, cu toate acestea, nevoia 
de acţiune coordonată în această privinţă;

5. consideră că finanţarea infrastructurii în cadrul fondurilor structurale în următoarele 
perioade de planificare trebuie să fie condiţionată de implementarea unor măsuri specifice 
privind respectarea standardelor de prevenire a dezastrelor.


