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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet betonar de regionala och lokala myndigheternas oerhört viktiga roll 
under katastrofhanteringens olika stadier. Parlamentet är övertygat om att det bästa sättet 
att se till att så effektiva och funktionella lösningar som möjligt utarbetas är att låta dessa 
myndigheter vara aktivt involverade i utformandet och genomförandet av strategier för 
riskminskning och förebyggande av katastrofer. Parlamentet betonar också vikten av att 
rådfråga och involvera offentliga och privata aktörer, inklusive frivilligorganisationer, i 
denna process.

2. Europaparlamentet understryker att ett proaktivt tillvägagångssätt är effektivare och 
mindre kostsamt än ett tillvägagångssätt som grundar sig på att bara reagera vid 
katastrofer. Parlamentet anser att kännedom om områdens lokala, geografiska, 
ekonomiska och sociala förhållanden är väsentlig för att förebygga naturkatastrofer och 
katastrofer orsakade av människor.

3. Europaparlamentet betonar att det är de regionala och lokala befolkningarna som framför 
allt drabbas av naturkatastrofer, och att varken deras materiella och mänskliga resurser, 
kunskaper eller ekonomiska resurser i allmänhet är tillräckliga för att hantera dessa 
katastrofer med en rent nationell och/eller regional strategi, samt att dessa katastrofer 
kräver effektiva och solidariska åtgärder på EU-nivå.

4. Europaparlamentet anser att endast en gemensam strategi och samordnade åtgärder mellan 
de olika sektorer och aktörer som är inblandade i katastrofhanteringens olika stadier kan 
leda till verkliga framsteg när det gäller förebyggande av katastrofer och processen för 
beredskap, insatser och återhämtning. Parlamentet framhåller den roll som frivilligarbete 
kan spela i den gemensamma strategin och föreslår att åtgärderna ska innefatta ett frivilligt 
inslag. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja samarbete i detta syfte på 
nationell, regional och lokal nivå. Parlamentet föreslår att man undersöker möjligheten att 
i samband med Europeiska året för frivilligarbete 2011 organisera samarbete inom 
frivilligarbetet på medlemsstatsnivå för förebyggande och hantering av katastrofer.

5. Europaparlamentet förordar en global strategi för hela EU och att man inom ramen för 
denna inför ett protokoll för enhetliga insatser för varje typ av katastrof, inklusive 
skogsbrand. Parlamentet betonar att det är medlemsstaterna som har det primära ansvaret 
för förebyggande och hantering av katastrofer. Den globala strategin måste garantera 
fullständig solidaritet mellan länderna och den bör särskilt uppmärksamma de 
europeiska regioner som är mest isolerade eller mest glest befolkade, regioner i 
EU:s yttersta randområde samt vissa andra regioner eller öar i EU, vilka har vissa särdrag 
och speciella behov till följd av geografiska, topografiska, ekonomiska och sociala 
förutsättningar. Parlamentet betonar emellertid att det inte finns några som helst planer på 
att genom EU-riktlinjer ersätta eller försvaga befintliga nationella befogenheter på 
området för civilskydd och förebyggande av katastrofer.
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6. Europaparlamentet betonar vikten av att öka allmänhetens medvetenhet och vidta
informationsåtgärder både vad gäller katastrofförebyggande och allmänhetens reaktion 
under och efter en kris, och anser att detta kan rädda liv. Parlamentet uppmanar därför
kommissionen att vidareutveckla utvärderingen av civilskyddsmekanismen och 
utbildningen inom ramen för civilskyddsprogrammet och att utarbeta gemenskapsriktlinjer 
för olika tänkbara katastrofer. Parlamentet understryker också behovet av ytterligare 
information om det gemensamma europeiska larmnumret 112.

7. Europaparlamentet betonar att effekterna av katastrofer inte håller sig inom regioners och 
medlemsstaters formella och administrativa gränser. Parlamentet anser därför att 
identifiering av områden som är särskilt utsatta för risk, varvid risktypen ska anges, bör gå 
hand i hand med fastställandet av prioriterade mål och samarbetsmekanismer i sådana 
områden. Parlamentet uppmanar regioner att bygga vidare på befintliga territoriella 
samordningsnätverk för att utveckla ett samarbete som är mer specifikt inriktat på 
förebyggande av katastrofer. Parlamentet menar att gränsöverskridande 
samarbetsstrukturer såsom makroregionerna, med sitt funktionellt inriktade samarbete 
som är oberoende av administrativa gränser, kan bli effektiva plattformer för samarbete 
för förebyggande av katastrofer.

8. Europaparlamentet stöder nyttjandet av den värdefulla erfarenhet som erhållits på detta 
område genom tidigare genomförda projekt inom ramen för gemenskapsinitiativet Interreg 
och anser att det är mycket viktigt att dra ytterligare nytta av de möjligheter som erbjuds 
inom ramen för det europeiska territoriella målet. I detta sammanhang kan den europeiska 
grupperingen för territoriellt samarbete (EGTS) utgöra ett viktigt verktyg för att ytterligare 
stärka det mellanstatliga, gränsöverskridande och interregionala samarbetet, även med 
länder som inte är medlemmar i EU, samt en stabil ram för utbyte och överföring av 
tekniska kunskaper och bästa metoder vad gäller katastrofförebyggande och för 
upprättandet av gemensamma databaser och system för tidig varning bland medlemmarna.

9. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken är ett grundläggande verktyg för 
att förebygga naturkatastrofer. Parlamentet anser att de olika fonderna och instrumenten 
måste kunna användas på ett flexibelt och samordnat sätt så att sammanhållningspolitiken 
kan fungera bättre och mer effektivt. Parlamentet betonar att riskförebyggande åtgärder 
även måste samordnas med övriga åtgärder som är inriktade på förebyggande, för att 
undvika splittrade åtgärder och höja åtgärdernas effektivitet och mervärde.

10. Europaparlamentet ser positivt på kommissionens förslag om att utnyttja tidigare
erfarenheter av katastrofförebyggande åtgärder och därvid ägna särskild uppmärksamhet 
åt de regioner i Europa som är utsatta för flera olika risker (översvämningar, cykloner, 
vulkanutbrott, jordbävningar). Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en 
förteckning över informationskällor och sprida bästa metoder inom ramen för 
riskhantering. Parlamentet stöder samordning av forskningsinsatser på detta område och 
anser att kopplingen mellan system för upptäckt och system för tidig varning bör stärkas.

11. Parlamentet stöder kommissionens initiativ som syftar till att bedöma huruvida det är 
möjligt att bättre integrera förebyggande av katastrofer i de operativa program som har 
utarbetats för perioden 2007–2013, och uppmanar medlemsstaterna att använda sig av de 
strukturfondsmedel som är direkt avsatta för riskförebyggande så att åtgärder inom detta 
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område vidtas så snart som möjligt under den pågående programperioden. Parlamentet 
påminner dock om behovet av samordnade åtgärder i detta avseende. Parlamentet föreslår 
att kommissionen i strategin för nästa programperiod tar hänsyn till behovet av att införa 
åtgärder för EU:s finansiering av katastrofförebyggande som omfattar alla insatsområden.

12. Europaparlamentet noterar att klimatförändringarna gradvis förvärrar naturkatastroferna, 
bl.a. översvämningar och katastrofer med hydrologisk anknytning, vilket kräver lämpliga 
och väl samordnade förebyggande åtgärder. Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
samband med den pågående budgetöversynen undersöka alla möjligheter att förbättra de 
nuvarande katastrofförebyggande systemen, inklusive möjligheten att använda de medel 
för tidig varning och satellitobservationer som finns för att bedöma risker för torka och
ökenspridning.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de resurser som avsätts för 
befintliga katastrofförebyggande åtgärder inte minskar på grund av den pågående 
budgetåtstramningen i samband med krisen, och att, som ett led i den pågående 
budgetöversynen, göra en noggrann bedömning av eventuella brister på det förebyggande 
området och förvissa sig om att alla typer av katastrofer omfattas av de tillgängliga 
instrumenten.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bland sina nyckelprioriteringar för att 
bekämpa klimatförändringarna inte glömma bort vikten av bättre förvaltning och 
bevarande av skogsmarker. En verklig skogsbrukspolitik skulle bidra väsentligt både till 
att bekämpa klimatförändringarna och till att förebygga naturkatastrofer.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en europeisk handlingsplan för 
utbyte av bästa metoder i fråga om katastrofförebyggande samt samordnade planer för 
räddningsinsatser, vilka sammanför nationella styrkor till gränsöverskridande samarbete i 
nödsituationer.

16. Europaparlamentet anser att vidtagna åtgärder i linje med standarder för förebyggande av 
katastrofer måste kopplas samman med finansiering av infrastruktur inom ramen för 
strukturfonderna under de nästkommande programperioderna.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omgående ta fram ett nytt förslag som 
syftar till att ytterligare förenkla de administrativa reglerna för och öka flexibiliteten hos 
EU:s solidaritetsfond.
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