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FORSLAG

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

1. understreger, at de regionale og lokale myndigheder spiller en afgørende rolle i alle 
katastrofehåndteringens stadier; er helt overbevist om, at man bedst kan sikre, at der 
udtænkes de mest effektive og funktionelle løsninger, hvis disse myndigheder involveres 
aktivt i udformningen og gennemførelsen af strategier for risikobegrænsning og 
katastrofeforebyggelse; understreger også vigtigheden af, at offentlige og private berørte 
parter, herunder frivillige organisationer, høres og involveres i denne proces;

2. understreger, at det er mere effektivt og mindre bekosteligt at handle proaktivt end blot at 
reagere på katastrofer; mener, at det med henblik på at forebygge naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer er afgørende at have kendskab til de lokale geografiske,
økonomiske og sociale forhold;

3. understreger, at det er regionerne og lokalsamfundene, der tager det værste stød fra 
naturkatastrofer, og at de generelt hverken har den fornødne knowhow eller de materielle, 
menneskelige eller økonomiske ressourcer til at håndtere disse katastrofer alene på et 
nationalt og/eller regionalt niveau, og at disse katastrofer kræver en effektiv indsats på 
europæisk plan baseret på solidaritet;

4. mener, at der kun ved hjælp af en fælles strategi og koordinerede tiltag mellem de 
forskellige sektorer og de forskellige aktører, der er involveret i katastrofehåndteringens 
stadier, kan opnås reelle fordele inden for katastrofeforebyggelse samt beredskabs-, 
indsats- og genopretningsprocessen; fremhæver den rolle, som frivilligt arbejde kan spille 
i den fælles strategi, og foreslår, at tiltagene bør omfatte frivilligt arbejde; opfordrer 
medlemsstaterne til at fremme et samarbejde i dette øjemed på nationalt, regionalt og 
lokalt plan; foreslår, at det inden for rammerne af det europæiske år for frivilligt arbejde 
2011 og med henblik på katastrofeforebyggelse og -håndtering vurderes, om det er muligt 
at foranstalte et samarbejde om frivilligt arbejde på medlemsstatsplan;

5. går ind for en global strategi for hele EU, i henhold til hvilken der indføres en protokol om 
en ensartet indsats for hver type katastrofe, herunder skovbrande; understreger, at det først 
og fremmest er medlemsstaterne, der har ansvaret for katastrofeforebyggelse og -
håndtering; mener, at denne strategi skal sikre fuldstændig solidaritet mellem landene og 
navnlig fokusere på de mest isolerede, tyndest befolkede og mest fjerntliggende regioner 
samt visse andre regioner eller øer i Den Europæiske Union, som har særlige 
karakteristika og behov som følge af deres geografi, topografi samt de økonomiske og 
sociale forhold, som deres befolkninger lever under; understreger imidlertid, at det aldeles 
ikke er hensigten at erstatte eller svække nuværende nationale kompetencer inden for 
civilbeskyttelse og katastrofeforebyggelse med EU-retningslinjer;

6. understreger vigtigheden af offentlige oplysningskampagner og 
informationsforanstaltninger både med hensyn til katastrofeforebyggelse samt 
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offentlighedens reaktion under og efter krisen med henblik på at redde liv; opfordrer 
derfor Kommissionen til yderligere at udvikle evalueringen af civilbeskyttelsesordningen 
og uddannelsen inden for rammerne af civilbeskyttelsesprogrammet og udarbejde 
retningslinjer inden for de forskellige katastrofer i fællesskabsregi; mener endvidere, at 
det er meget væsentligt, at alle EU-borgere har kendskab til det europæiske alarmnummer 
"112";

7. understreger, at katastrofer ikke kun rammer inden for regionernes og medlemsstaternes 
formelle og administrative grænser; mener derfor, at der samtidig med kortlægningen af 
særligt udsatte områder med angivelse af den pågældende type risiko bør opstilles 
prioriterede målsætninger og etableres samarbejdsmekanismer i sådanne områder;
opfordrer regionerne til at bygge videre på de allerede eksisterende netværker for 
decentral og grænseoverskridende koordinering med henblik på at udvikle et samarbejde,
der mere specifikt fokuserer på katastrofeforebyggelse; mener, at grænseoverskridende 
samarbejdsstrukturer, såsom makroregionerne, med deres funktionalitetsorienterede 
samarbejde uden hensyn til administrative grænser kan blive effektive platforme for 
samarbejde inden for katastrofeforebyggelse;

8. henstiller til, at der gøres brug af den værdifulde erfaring fra tidligere projekter på området 
gennemført i henhold til fællesskabsinitiativet INTERREG, og mener, at det er af 
afgørende betydning, at de muligheder, der ligger i det europæiske territoriale mål, 
udnyttes yderligere; mener i denne forbindelse, at den europæiske gruppe for territorialt 
samarbejde (EGTS) kan være et vigtigt instrument til yderligere styrkelse af det 
mellemstatslige, grænseoverskridende og interregionale samarbejde, også med lande, der 
ikke er medlem af EU, og at gruppen udgør en pålidelig ramme til udveksling og 
overførsel af teknologisk knowhow og bedste praksis på området for 
katastrofeforebyggelse og til etablering af fælles databaser og varslingssystemer blandt 
dens medlemmer;

9. påpeger, at samhørighedspolitikken er et vigtigt redskab i risikobegrænsningen af 
naturkatastrofer; mener, at de forskellige midler og instrumenter skal kunne anvendes 
fleksibelt og koordineret med henblik på at kunne forbedre funktionen og effektiviteten af 
denne indsats; understreger, at risikoforebyggelsen desuden skal afstemmes efter andre 
indsatser på forebyggelsesområdet med henblik på at undgå en fragmentering af 
bestemmelserne og øge deres effektivitet og merværdi;

10. glæder sig over Kommissionens forslag om at udnytte tidligere erfaringer inden for 
katastrofeforebyggelse med særligt fokus på de dele af Europa, som står over for flere
samtidige risici som f.eks. oversvømmelser, cykloner, vulkanudbrud og jordskælv;
opfordrer Kommissionen til at udfærdige en oversigt over informationskilder og udbrede 
bedste praksis inden for risikostyringsprocedurer; støtter koordineringen af 
forskningsaktiviteter på dette område og mener, at forbindelserne mellem systemerne til 
detektion og tidlig varsling bør styrkes;

11. støtter Kommissionens initiativ med henblik på at vurdere mulighederne for at integrere 
katastrofeforebyggelse i den operationelle planlægning for perioden 2007-2013, og 
opfordrer medlemsstaterne til at benytte de midler fra strukturfondene, der direkte er afsat 
til risikoforebyggelse, således at der straks kan træffes foranstaltninger på dette område i 
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indeværende programmeringsperiode; minder dog om, at der er behov for koordinerede 
tiltag i så henseende; foreslår, at Kommissionen i strategien for den næste 
programmeringsperiode tager højde for behovet for i EU-regi at indføre 
finansieringsforanstaltninger til katastrofeforebyggelse, som dækker alle indsatsområder;

12. bemærker, at klimaændringerne gradvist skaber alvorligere naturkatastrofer, herunder 
oversvømmelse og hydrologirelaterede katastrofer, som i høj grad kræver passende og 
velkoordineret forebyggelse, og opfordrer Kommissionen til som led i den igangværende 
budgetrevision at se på alle muligheder, hvad angår instrumenter til at forbedre 
eksisterende katastrofeforebyggelsessystemer, herunder muligheden for at anvende tidlig 
varsling og aktuelle satellitobservationer til at vurdere risikoen for tørke og 
ørkendannelse;

13. opfordrer Kommissionen til at sikre, at det aktuelle pres på budgetterne, som krisen har 
afstedkommet, ikke fører til, at der afsættes færre ressourcer til de eksisterende 
katastrofeforebyggelsesindsatser, og opfordrer den endvidere som led i den igangværende 
budgetrevision til nøje at vurdere, om der er huller på forebyggelsesområdet, og om de 
forhåndenværende instrumenter dækker alle typer af katastrofer;

14. opfordrer Kommissionen til at huske på, at en bedre forvaltning og bevaring af 
skovområder er en af Kommissionens centrale prioriteter inden for bekæmpelsen af 
klimaændringer; mener, at tilvejebringelsen af en egentlig skovbrugspolitik vil udgøre et 
væsentligt bidrag ikke alene til bekæmpelsen af klimaændringer, men også til 
forebyggelsen af naturkatastrofer;

15. opfordrer Kommissionen til at udfærdige en europæisk handlingsplan om udveksling af 
bedste praksis inden for katastrofeforebyggelse og koordinerede beredskabsplaner, der 
samler de nationale kræfter med henblik på et grænseoverskridende samarbejde i 
nødsituationer; 

16. mener, at finansieringen af infrastruktur fra strukturfondene i de næste 
programmeringsperioder skal sammenbindes med tidligere trufne særlige foranstaltninger 
i overensstemmelse med katastrofeforebyggelsesstandarderne;

17. opfordrer Kommissionen til øjeblikkeligt at fremsætte et nyt forslag, som har til formål 
yderligere at forenkle de administrative regler og øge EU's Solidaritetsfonds fleksibilitet.
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