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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. verzoekt de Commissie om bij de uitwerking van de Europese respons bij rampen rekening te 
houden met de solidariteitsclausule en de desbetreffende uitvoeringsregelingen, die nog 
moeten worden aangenomen;  

2. roept de Commissie op te streven naar een grotere betrokkenheid van de EU wat betreft 
middelen en capaciteiten bij rampen die binnen de EU plaatsvinden en die rechtstreeks van 
invloed zijn op haar burgers, en dus haar belastingbetalers;

3. herhaalt in dit verband haar verzoek gebruik te maken van de bestaande EU-middelen, zoals 
het Solidariteitsfonds van de Europese Unie; dringt er bij de Commissie op aan een nieuw 
voorstel in te dienen dat de flexibiliteit van het Solidariteitsfonds en de vereenvoudiging van 
zijn administratieve regels moet bevorderen, zonder af te dwalen van de oorspronkelijke 
doelstelling, namelijk het streven naar "snelle besluitvorming, waardoor specifieke financiële 
middelen kunnen worden vastgelegd en zo snel mogelijk beschikbaar gesteld worden";

4. ondersteunt de inspanningen van de Commissie om van af het begin preventieaspecten in 
haar respons bij rampen op te nemen; wijst er daarom op dat regionale en plaatselijke 
autoriteiten een uiterst belangrijke rol spelen bij de rampenpreventie, aangezien zij middels 
het cohesiebeleid risicopreventiestrategieën op territoriaal niveau ten uitvoer brengen; 

5. wijst op de beslissende rol van de regionale en plaatselijke autoriteiten, die namelijk in de 
frontlijn staan als rampen zich voordoen en wier betrokkenheid daarbij de zichtbaarheid van 
de EU bij haar burgers kan vergroten;

6. benadrukt hoe belangrijk de verbintenis van de EU ter ondersteuning van de door de lidstaten 
genomen maatregelen is, vooral wanneer verscheidene lidstaten door eenzelfde ramp 
getroffen zijn; pleit daarom voor benutting van de waardevolle ervaring die in deze sector is 
opgedaan dankzij projecten die in het verleden zijn verwezenlijkt in het kader van het 
communautaire initiatief INTERREG.


