
AD\870650SV.doc PE462.846v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för utrikesfrågor

2011/2023(INI)

23.6.2011

YTTRANDE
från utskottet för utrikesfrågor

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förstärkning av den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer: 
civilskyddets och det humanitära biståndets roll
(2011/2023(INI))

Föredragande: László Tőkés



PE462.846v02-00 2/5 AD\870650SV.doc

SV

PA_NonLeg



AD\870650SV.doc 3/5 PE462.846v02-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmärksammar den nya roll som Lissabonfördraget tillerkänner 
vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och som består i att samordna EU:s uppdrag i tredjeländer och därmed se 
till att det råder överensstämmelse mellan EU:s krishantering och de övergripande 
politiska och säkerhetsrelaterade hänsyn som måste iakttas. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen till att en arbetsorganisation utarbetas som inbegriper alla de tjänster vid 
kommissionen och utrikestjänsten som i relevant mening befattar sig med 
katastrofberedskap och krishantering, inbegripet EU:s delegationer.

2. Europaparlamentet understryker nödvändigheten av att skapa större samstämdhet i 
användningen av olika EU-instrument, för vilka ansvaret i vissa fall tillkommer vice 
ordföranden/den höga representanten, samt att förbättra samordningen med de civila och 
militära uppdrag som, inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 
(Gusp), redan finns på plats eller som kan komma att sättas in efter att en katastrof har 
inträffat. Parlamentet framhåller kopplingen mellan krisförebyggande, katastrofinsatser 
och återuppbyggnadsinsatser efter katastrofer.

3. Europaparlamentet understryker att som en sista utväg, och i överensstämmelse med 
Osloriktlinjerna, utgör användningen av militära resurser under civil kontroll ofta ett 
viktigt bidrag till katastrofinsatser på plats, särskilt när det gäller specialiserade insatser, 
strategiska lufttransporter och tunga ingenjörsarbeten. Parlamentet understryker att 
samordningen av hur samtliga tillgängliga resurser – såväl civila som militära – används, 
liksom av medlemsstaternas krishanteringsresurser, bör stärkas så att kostsamt 
dubbelarbete kan undvikas.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna 
fastställa befintliga luckor i kapaciteten och utarbeta en tidsram med klara mål för 
medlemsstaternas utveckling av en lämplig insatskapacitet vid katastrofer, och därmed se 
till att bördorna fördelas rättvist mellan dem. Ytterligare resurser bör endast ställas till 
förfogande på EU-nivå om man kan säkerställa att detta skulle medföra avsevärda 
synergieffekter för EU som helhet.

5. Europaparlamentet framhåller nödvändigheten av att utarbeta en omfattande 
kommunikationsstrategi som förmedlar en gemensam och konsekvent bild av 
EU:s insatskapacitet vid katastrofer som överensstämmer med unionens politik och 
speglar dess värden. Detta för att både göra EU mer synlig i mottagarländerna och skapa 
bättre förståelse för EU:s åtgärder bland de egna medborgarna. Parlamentet pekar på 
behovet att inrätta en civilskyddsstyrka för EU och att följa upp parlamentets upprepade 
krav på att de förslag som lades fram i Michel Barniers rapport från 2006 ska genomföras. 
Parlamentet understryker att EU genom sina katastrofinsatser bör ge bekräftelse åt det 
värde som Europas folk sätter på solidaritet.

6. Europaparlamentet understryker att katastrofer inte låter sig begränsas av nationsgränser 
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och att EU därför måste samordna sina medel och samarbeta med tredjeländer, särskilt 
med grannländerna i unionen för Medelhavsområdet.

7. Europaparlamentet erinrar om FN:s centrala roll som samordnare av internationella 
katastrofinsatser.
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 21.6.2011
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