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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger den nye rolle, som Lissabontraktaten tildeler Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i 
Kommissionen med hensyn til at koordinere EU-operationer i tredjelande for at sikre, at 
der er overensstemmelse mellem EU's kriseberedskab og de overordnede politiske og 
sikkerhedsmæssige elementer; opfordrer til, at der udvikles arbejdsgange mellem alle de 
tjenester, som beskæftiger sig med nødberedskab og krisestyring i Kommissionen og i 
EU-Udenrigstjenesten, herunder EU-delegationer;

2. understreger behovet for at styrke sammenhængen i anvendelsen af de forskellige EU-
instrumenter, hvoraf visse henhører under den højtstående repræsentant/næstformanden 
for Kommissionen, samt forbedre koordineringen med civile eller militære missioner, som 
allerede eksisterer inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) 
eller hurtigt kan sættes ind i kølvandet på en katastrofe; insisterer på, at der skal være en 
sammenhæng mellem kriseforebyggelse, katastrofeberedskab og genopbygning efter 
katastrofer;

3. understreger, at anvendelsen af militære ressourcer under civilt opsyn som en sidste udvej 
og i overensstemmelse med Osloretningslinjerne ofte udgør et vigtigt bidrag til 
katastrofeberedskab, navnlig med hensyn til specialiserede aktiver, strategiske transporter 
eller sværindustri; understreger, at samordningen af anvendelse af al disponibel kapacitet 
– civil og militær – og medlemsstaternes krisestyringsaktiver skal styrkes med henblik på 
at undgå bekosteligt dobbeltarbejde;

4. opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at fastslå de eksisterende 
kapacitetsmangler og at udvikle en tidsramme og klare mål, således at medlemsstaterne på 
hensigtsmæssig vis kan udvikle deres kapaciteter inden for katastrofeberedskab for at 
sikre en rimelig byrdefordeling mellem medlemsstaterne, hvor oprettelsen af yderligere 
EU-instrumenter kun bør overvejes, når de medfører omfattende synergier for EU som 
helhed;

5. insisterer på behovet for at udvikle en omfattende kommunikationsstrategi, som formidler 
et fælles og sammenhængende billede af EU's katastrofeberedskab, som er i 
overensstemmelse med Unionens værdier og politikker, med henblik på at gøre EU mere 
synlig i modtagerlandene samt skabe en større forståelse for EU's foranstaltninger blandt 
EU-borgerne; påpeger behovet for at oprette en europæisk civil beredskabsstyrke og 
reagere på Parlamentets gentagne opfordringer til gennemførelse af de forslag, der er 
fremsat i Barnier-rapporten fra 2006; understreger, at Den Europæiske Union gennem 
katastrofehjælp bør bekræfte, hvor stor vægt den europæiske befolkning lægger på 
værdien solidaritet;

6. påpeger, at katastrofernes grænseoverskridende art kræver, at EU samordner sine 
ressourcer og samarbejder med tredjelande, især med nabolandene i Middelhavsunionen;
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7. minder om FN's centrale rolle i forbindelse med koordineringen af det internationale 
samfunds indsats inden for katastrofeberedskab.
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