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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση της ευρωπαϊκής αντιμετώπισης των 
καταστροφών, να λάβει υπόψη της την ρήτρα αλληλεγγύης και τις ρυθμίσεις εφαρμογής 
της, οι οποίες πρόκειται να εγκριθούν· 

2. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει συμπληρωματική συμμετοχή της ΕΕ όσον αφορά τους 
πόρους και τις ικανότητες για καταστροφές που συμβαίνουν στην ΕΕ και επηρεάζουν 
άμεσα τους πολίτες της και, παρεμπιπτόντως, τους ευρωπαίους φορολογούμενους·

3. επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την έκκλησή του για τη χρησιμοποίηση υφισταμένων 
πόρων της ΕΕ όπως είναι το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να 
υποβάλει νέα πρόταση που θα δίδει τη δυνατότητα στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ να 
αυξήσει την ευελιξία του και να απλοποιήσει τους διοικητικούς του κανόνες, 
λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τον αρχικό του στόχο «να καθιστά δυνατή μέσω ενός 
μηχανισμού ταχείας λήψης αποφάσεων, τη δέσμευση και τη διάθεση, το ταχύτερο 
δυνατόν, ειδικών χρηματοδοτικών πόρων»· 

4. στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να συμπεριλάβει ευθύς εξαρχής πτυχές πρόληψης 
στην αντιμετώπιση των καταστροφών· επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην πρόληψη καταστροφών με την 
εφαρμογή, μέσω της πολιτικής συνοχής, στρατηγικών πρόληψης κινδύνου σε τοπικό 
επίπεδο· 

5. επισημαίνει τον καίριο ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών, οι οποίες 
ευρίσκονται στην πρώτη γραμμή όταν συμβαίνουν οι καταστροφές και η εμπλοκή των 
οποίων μπορεί να αυξήσει την προβολή της ΕΕ μεταξύ των πολιτών της· 

6. υπογραμμίζει τη σημασία της δέσμευσης της ΕΕ να στηρίξει τα μέτρα που λαμβάνουν τα 
κράτη μέλη, ειδικά όταν ορισμένα κράτη μέλη πλήττονται από κοινή καταστροφή· 
υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την αξιοποίηση της πολύτιμης εμπειρίας που έχει αποκτηθεί 
στον τομέα αυτό μέσα από έργα που υλοποιήθηκαν κατά το παρελθόν στο πλαίσιο της 
κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG.


