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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. felkéri a Bizottságot, hogy a katasztrófákra adott uniós válasz kialakításakor vegye 
figyelembe a szolidaritási klauzulát és annak hamarosan elfogadásra kerülő végrehajtási 
rendelkezéseit;  

2. felkéri a Bizottságot, hogy a források és kapacitások tekintetében törekedjen kiegészítő 
uniós szerepvállalásra az olyan esetekben, amikor a katasztrófa az EU-ban történik és 
közvetlen hatással van a polgárokra és egyben az EU adófizetőire;

3. ebben az összefüggésben megismétli a meglévő uniós források – így az EU Szolidaritási 
Alapja – felhasználására vonatkozó felhívását; sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson be új 
javaslatot, amely lehetővé teszi az EU Szolidaritási Alapjának rugalmasabb felhasználását 
és igazgatási szabályainak egyszerűsítését, ugyanakkor tartsa szem előtt az eszköz eredeti 
célkitűzését, mely szerint „azt kell lehetővé tennie, hogy gyorsan dönthessenek a pénzügyi 
források ráfordításáról, illetve azok minél gyorsabb mobilizálásáról”;

4. támogatja a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy már a legelejétől fogva megelőzési 
aspektusokat foglaljon bele a katasztrófákra adott válaszába; rámutat ezért, hogy a 
regionális és helyi hatóságok kulcsszerepet játszanak a katasztrófamegelőzésben a 
kockázatmegelőzési stratégiák kohéziós politikán keresztül történő, területi szintű 
megvalósítása révén; 

5. rámutat a katasztrófa bekövetkeztekor a frontvonalban levő regionális és helyi hatóságok 
kulcsszerepére, amelyeknek részvétele növelheti az EU láthatóságát a polgárok körében;

6. hangsúlyozza az EU azon kötelezettségvállalásának fontosságát, hogy támogatja a 
tagállamok által hozott intézkedéseket, különösen, amikor ugyanaz a katasztrófa több 
tagállamot is érint; támogatja ezért az INTERREG közösségi kezdeményezés keretében 
már megvalósult projektek nyomán e téren szerzett értékes tapasztalatok hasznosítását.


