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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi 
siguranţă alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. invită Comisia să ţină cont, în stabilirea răspunsului european în caz de dezastre, de clauza 
de solidaritate şi de dispoziţiile de punere în aplicare a acesteia, care urmează să fie 
adoptate; 

2. solicită Comisiei să urmărească o implicare suplimentară a UE în ceea ce priveşte 
resursele şi capacităţile pentru dezastrele care au loc pe teritoriul Uniunii şi care îi 
afectează în mod direct pe cetăţenii acesteia şi, implicit, pe contribuabilii europeni; 

3. reiterează, în acest context, propunerea de a utiliza resursele UE existente, cum ar fi 
Fondul de solidaritate al Uniunii Europene; îndeamnă Comisia să înainteze o nouă 
propunere pentru a asigura o mai mare flexibilitate a Fondului de solidaritate al UE şi o 
simplificare a normelor administrative ale acestuia, menţinând în acelaşi timp obiectivul 
iniţial de a permite „luarea unei decizii rapide pentru angajarea şi mobilizarea, în cel mai 
scurt timp, a resurselor financiare specifice”; 

4. sprijină eforturile Comisiei de a include, încă de la început, în răspunsul în caz de dezastre 
aspecte referitoare la prevenirea acestora; subliniază, prin urmare, că autorităţile regionale 
şi locale joacă un rol esenţial în prevenirea dezastrelor prin punerea în aplicare la nivel 
teritorial, prin intermediul politicii de coeziune, a unor strategii de prevenire a riscurilor; 

5. atrage atenţia asupra rolului autorităţilor regionale şi locale care se află în prima linie 
atunci când au loc dezastre şi a căror implicare poate să mărească vizibilitatea UE în 
rândul cetăţenilor acesteia;

6. subliniază importanţa angajamentului UE de a sprijini măsurile adoptate de către statele 
membre, mai ales când mai multe state membre sunt afectate de un dezastru comun; 
recomandă, prin urmare, utilizarea valoroasei experienţe dobândite în acest domeniu prin 
proiectele implementate în trecut în temeiul iniţiativei comunitare INTERREG;


