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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. zdôrazňuje zásadnú úlohu miestnych a regionálnych orgánov v rámci cyklu riadenia 
katastrof; pevne verí, že aktívna účasť týchto orgánov na navrhovaní a realizácii stratégií 
na prevenciu katastrof je najlepším spôsobom ako zabezpečiť, aby sa navrhovali čo 
najúčinnejšie a najfunkčnejšie riešenia; zdôrazňuje aj význam konzultácií s verejnými a 
súkromnými zúčastnenými stranami, ako aj význam ich zapojenia do tohto procesu;

2. domnieva sa, že skutočný pokrok v oblasti prevencie katastrof možno dosiahnuť len 
prostredníctvom spoločnej stratégie a koordinovaných činností rôznych sektorov a 
subjektov zapojených do cyklu riadenia katastrof; vyzýva členské štáty, aby na tieto účely 
posilnili spoluprácu na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni;

3. zdôrazňuje, že dôsledky katastrof sa neobmedzujú na formálne a administratívne hranice 
regiónov a členských štátov; preto sa domnieva, že identifikácia osobitne rizikových 
oblastí by mala ísť ruka v ruke so stanovovaním prioritných cieľov a mechanizmov 
spolupráce v takýchto oblastiach; vyzýva regióny, aby stavali na existujúcich sieťach 
územnej spolupráce, s cieľom rozvinúť spoluprácu s osobitným zameraním na prevenciu 
katastrof; domnieva sa, že makroregióny, ktorých spolupráca sa orientuje na funkčnosť a 
je nezávislá od administratívnych hraníc, by sa mohli stať účinnými platformami 
spolupráce v oblasti prevencie katastrof;

4. podporuje iniciatívu Komisie zameranú na hodnotenie možnosti skvalitnenia integrácie 
prevencie katastrof do operačných programov stanovených na obdobie rokov 2007 – 2013 
a vyzýva členské štáty, aby využívali prostriedky zo štrukturálnych fondov, ktoré sú 
vyčlenené priamo na prevenciu rizika, aby boli kroky v tejto oblasti prijaté ihneď 
v priebehu tohto programového obdobia; pripomína však potrebu koordinovanej činnosti 
v tejto oblasti;

5. domnieva sa, že financovanie infraštruktúr zo štrukturálnych fondov v budúcich 
programových obdobiach musí byť podmienené vykonávaním špecifických opatrení v 
súlade s normami v oblasti prevencie katastrof.


