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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar de regionala och lokala myndigheternas oerhört viktiga roll 
under katastrofhanteringens olika stadier. Parlamentet är övertygat om att det bästa sättet 
att se till att så effektiva och funktionella lösningar som möjligt utarbetas är att låta dessa 
myndigheter vara aktivt involverade i utformandet och genomförandet av strategier för 
förebyggande av katastrofer. Parlamentet betonar också vikten av att rådfråga och 
involvera offentliga och privata aktörer i denna process.

2. Europaparlamentet anser att endast en gemensam strategi och samordnade åtgärder mellan 
de olika sektorer och aktörer som är inblandade i katastrofhanteringens olika stadier kan 
leda till verkliga framsteg när det gäller förebyggande av katastrofer. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att främja samarbete i detta syfte på nationell, regional och 
lokal nivå.

3. Europaparlamentet betonar att effekterna av katastrofer inte håller sig inom regioners och 
medlemsstaters formella och administrativa gränser. Parlamentet anser därför att 
identifiering av områden som är särskilt utsatta för risk bör gå hand i hand med 
fastställandet av prioriterade mål och samarbetsmekanismer i sådana områden. 
Parlamentet uppmanar regioner att bygga vidare på befintliga territoriella 
samarbetsnätverk för att utveckla ett samarbete som är mer specifikt inriktat på 
förebyggande av katastrofer. Parlamentet menar att makroregionerna, med sitt funktionellt 
inriktade samarbete som är oberoende av administrativa gränser, kan bli effektiva 
plattformer för samarbete för förebyggande av katastrofer.

4. Parlamentet stödjer kommissionens initiativ som syftar till att bedöma huruvida det är 
möjligt att bättre integrera förebyggande av katastrofer i de operativa program som har 
utarbetats för perioden 2007–2013, och uppmanar medlemsstaterna att använda sig av de
strukturfondsmedel som är direkt avsatta för riskförebyggande så att åtgärder inom detta 
område vidtas så snart som möjligt under den pågående programperioden. Parlamentet 
påminner dock om behovet av samordnade åtgärder i detta avseende.

5. Europaparlamentet anser att vidtagandet av särskilda åtgärder i linje med standarder för 
förebyggande av katastrofer måste införas som villkor för finansiering av infrastruktur 
inom ramen för strukturfonderna under de nästkommande programperioderna.


