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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. vyzýva Komisiu, aby pri reakciách Európy na katastrofy brala do úvahy doložku o 
solidarite a jej vykonávacie opatrenia, ktoré budú prijaté; 

2. vyzýva Komisiu, aby sa snažila o dodatočnú angažovanosť EÚ, pokiaľ ide o zdroje a 
kapacity v oblasti katastrof, ku ktorým dochádza v EÚ a ktoré majú priamy dosah na 
obyvateľov, a – teda mimochodom – daňových poplatníkov EÚ;

3. v tejto súvislosti opätovne vyzýva na využívanie jestvujúcich zdrojov EÚ, ako je Fond 
solidarity EÚ; naliehavo žiada Komisiu, aby predložila nový návrh, ktorý by Fondu 
solidarity EÚ umožnil väčšiu flexibilitu a zjednodušenie jeho administratívnych pravidiel, 
majúc na zreteli jeho pôvodný cieľ, ktorým je umožniť „rýchle prijímanie rozhodnutí na 
vyčlenenie osobitných finančných zdrojov a ich najrýchlejšiu možnú mobilizáciu“;

4. podporuje snahu Komisie o začleňovanie aspektov prevencie do reakcií na katastrofy od 
úplného začiatku; preto poukazuje na kľúčovú úlohu, ktorú v prevencii katastrof plnia 
regionálne a miestne orgány tým, že prostredníctvom kohéznej politiky realizujú stratégie 
predchádzania rizikám na územnej úrovni; 

5. poukazuje na kľúčovú úlohu regionálnych a miestnych orgánov, ktoré ako prvé čelia 
katastrofám pri ich vypuknutí a ktorých účasť môže zviditeľniť EÚ medzi jej občanmi;

6. vyzdvihuje dôležitosť záväzku EÚ podporovať opatrenia prijaté členskými štátmi, najmä 
v prípade, že viaceré z nich sú zasiahnuté tou istou katastrofou; preto podporuje 
využívanie cenných skúseností získaných v tejto oblasti prostredníctvom projektov, ktoré 
sa v minulosti realizovali v rámci iniciatívy Spoločenstva INTERREG;


