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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da imajo v ciklu obvladovanja nesreč odločilno vlogo regionalni in lokalni 
organi; je trdno prepričan, da je dejavno vključevanje teh organov v oblikovanje in 
izvajanje strategij za preprečevanje nesreč najboljši način, da se zagotovi razvoj čim 
učinkovitejših in funkcionalnih rešitev; poudarja tudi pomen posvetovanja z javnostjo in 
zasebnimi udeleženci in njihovega sodelovanja v tem procesu;

2. meni, da lahko samo skupna strategija in usklajeno delovanje različnih sektorjev in 
akterjev, udeleženih v ciklu obvladovanja nesreč, privedeta do resničnega napredka pri 
preprečevanju nesreč; poziva države članice, naj v ta namen spodbujajo sodelovanje na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni;

3. poudarja, da posledice nesreč presegajo uradne in upravne meje regij in držav članic; zato 
meni, da mora prepoznavanje območij s še posebej velikim tveganjem potekati vzporedno 
z vzpostavljanjem prednostnih ciljev in mehanizmov sodelovanja na takšnih območjih; 
poziva regije, naj nadgrajujejo obstoječa omrežja ozemeljskega sodelovanja, da bi razvili 
sodelovanje, ki bi bilo posebej usmerjeno v preprečevanje nesreč; meni, da lahko 
makroregije postanejo učinkovita izhodišča za sodelovanje na področju preprečevanja 
nesreč, saj je pri njih sodelovanje funkcionalno usmerjeno in neodvisno od upravnih meja; 

4. podpira pobudo Komisije, katere namen je ovrednotiti možnost, da bi izboljšali 
preprečevanje nesreč v operativnih programih za obdobje 2007–2013, in poziva države 
članice, naj izkoristijo sredstva strukturnih skladov, ki so namenjena neposredno za 
preprečevanje nesreč, tako da se bodo ukrepi na tem področju brez odlašanja izvedli že v 
sedanjem programskem obdobju; opozarja pa, da mora biti tovrstno delovanje usklajeno;

5. meni, da se lahko v naslednjem programskem obdobju infrastruktura financira iz 
strukturnih skladov samo, če bodo izvedeni posebni ukrepi v skladu s standardi 
preprečevanja nesreč.


