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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju evropskega odzivanja na nesreče upošteva 
solidarnostno klavzulo in ureditev njenega izvajanja, ki naj bi bili kmalu sprejeti; 

2. poziva Komisijo, naj si prizadeva za dodatno udeležbo EU v smislu sredstev in 
zmogljivosti za nesreče v EU, ki neposredno prizadenejo državljane in s tem tudi 
davkoplačevalce;

3. ob tem ponovno poziva k uporabi obstoječih sredstev EU, na primer iz evropskega 
solidarnostnega sklada; poziva Komisijo, naj predstavi nov predlog, ki bo 
solidarnostnemu skladu omogočil večjo prožnost in s katerim bo poenostavila njegova 
upravna pravila, upoštevaje prvotni namen sklada, namreč da mora omogočati 
sprejemanje hitrih odločitev za čim hitrejšo dodelitev posebnih finančnih sredstev in 
njihovo uporabo;

4. podpira prizadevanja Komisije, da bi pri odzivanju na nesreče že od začetka zajela 
preventivne vidike; zato poudarja, da imajo regionalni in lokalni organi osrednjo vlogo pri 
preprečevanju nesreč, in sicer z izvajanjem strategij za preprečevanje tveganj na 
teritorialni ravni prek kohezijskega sklada; 

5. opozarja na osrednjo vlogo regionalnih in lokalnih organov, ki so ob nesrečah v prvih 
vrstah in katerih delovanje lahko med državljani poveča prepoznavnost EU; 

6. poudarja, da je pomembno, da se EU zaveže podpiranju ukrepov, ki jih sprejmejo države 
članice, zlasti kadar kaka nesreča prizadene več držav članic skupaj; zato se zavzema za 
uporabo dragocenih izkušenj, pridobljenih na tem področju v projektih, ki so bili v 
preteklosti izvedeni v okviru pobude Skupnosti INTERREG.


