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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca się do Komisji, by opracowując europejski system reagowania w przypadku klęsk 
żywiołowych i katastrof uwzględniała klauzulę solidarności oraz przepisy wykonawcze do 
niej, które wkrótce zostaną przyjęte;

2. wzywa Komisję, by dążyła do angażowania dodatkowych zasobów i zdolności UE 
odnośnie do klęsk żywiołowych i katastrof, do jakich dochodzi w UE i które wywierają 
bezpośredni wpływ na jej obywateli, a co za tym idzie, na unijnych podatników;

3. ponawia w tym kontekście wezwanie do wykorzystywania aktualnych zasobów UE, 
takich jak Fundusz Solidarności UE; nalega, by Komisja przedstawiła nowy wniosek 
umożliwiający zwiększenie elastyczności tego funduszu, a także uproszczenie rządzących 
nim przepisów administracyjnych, mając na uwadze jego pierwotny cel, którym jest 
„podjęcie szybkiej decyzji o przyznaniu specjalnych środków finansowych i 
uruchomieniu ich możliwie najszybciej”;

4. wspiera wysiłki Komisji w zakresie włączania aspektów prewencji do reakcji w 
przypadku klęsk i katastrof od samego początku; zwraca w związku z tym uwagę, że 
władze regionalne i lokalne odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu klęskom i 
katastrofom poprzez wdrażanie na szczeblu terytorialnym strategii zapobiegania ryzyku za 
pośrednictwem polityki spójności;

5. zwraca uwagę na rolę władz regionalnych i lokalnych, które w sytuacji katastrofy znajdują 
się na pierwszej linii i których zaangażowanie może poprawić widoczność UE wśród jej 
obywateli;

6. podkreśla znaczenie zobowiązania UE do wspierania środków podejmowanych przez 
państwa członkowskie, szczególnie w przypadkach, gdy kilka państw członkowskich 
dotkniętych jest tą samą katastrofą; dlatego opowiada się za wykorzystaniem cennego 
doświadczenia zdobytego w tej dziedzinie przy realizacji projektów w ramach 
wspólnotowej inicjatywy INTERREG.


