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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. приканва Комисията при разработването на реакция на ЕС при бедствия да вземе 
предвид клаузата за солидарност и разпоредбите за прилагането й, които предстои 
да бъдат приети; 

2. призовава Комисията да се стреми към допълнително участие на ЕС с ресурси и 
капацитет при бедствия в рамките на ЕС, които засягат пряко неговите граждани, 
съответно данъкоплатците в ЕС;

3. във връзка с това отправя отново призива си за използване на наличните ресурси на 
ЕС като фонд „Солидарност“ на ЕС; настоятелно призовава Комисията да представи 
ново предложение, което да дава възможност за постигане на по-голяма гъвкавост 
на фонд „Солидарност“ на ЕС и за опростяване на административните му правила, 
без се изпуска от погледа първоначалната му цел „да позволи да се взема бързо 
решение за ангажиране и мобилизиране на конкретни финансови средства 
възможно най-бързо“;

4. подкрепя усилията на Комисията от самото начало да включи в реакцията си при 
бедствия аспектите на предотвратяването; ето защо отбелязва, че регионалните и 
местните органи играят основна роля в предотвратяването на бедствия чрез 
прилагането - посредством политиката на сближаване - на стратегии за 
предотвратяване на риска на териториално равнище; 

5. отбелязва ключовата роля, която играят регионалните и местните органи, които са 
на предна линия в случаи на бедствия и чието участие може да повиши видимостта 
на ЕС сред неговите граждани;

6. подчертава значението на ангажимента на ЕС за подкрепа на мерките, предприети 
от държавите-членки, особено когато няколко държави-членки са засегнати от общо 
бедствие; по тази причина призовава за използването на ценния опит, придобит в 
тази област чрез проекти, осъществени в миналото в рамките на инициативата на 
Общността INTERREG.


