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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om forebyggelse af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer; minder om, at naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer påvirker alle medlemsstater og kandidatlande og omfatter bl.a.1
oversvømmelser, storme, tørke, tsunamier, jordskælv2, skovbrande, begivenheder som 
følge af ekstreme temperaturer, vulkanudbrud, laviner, jordskred, teknologi- og 
industriulykker, jordbundserosioner, jordskred, forurening af undergrunden og 
grundvandet og forurening af have, søer og floder;

2. understreger, at det i forbindelse med efterlevelsen af fællesskabsstrategien er vigtigt at 
huske på, at forskellige medlemsstater rammes af forskellige typer katastrofer, og at der 
derfor er behov for forskellige foranstaltninger;

3. understreger, at katastrofer kan have mange årsager og ikke altid kun skyldes ekstreme 
naturfænomener, idet risikoen for at de indtræffer ofte øges som følge af menneskets
mangelfulde forhold til de fysiske omgivelser såvel som teknologi- og industriulykker, 
som kan forårsage udledning af farlige kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare 
stoffer med store indvirkninger på sundhed, afgrøder, infrastruktur eller husdyr;

4. støtter nøgleelementerne i fællesskabsstrategien; beklager dog, at tidligere forslag fra 
Europa-Parlamentet endnu ikke er gennemført fuldt ud, hvilket hæmmer gennemførelsen 
af en konsolideret EU-strategi til forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer; 

5. mener, at Kommissionens meddelelse om forebyggelse af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer bør føre til drøftelser om politiske tiltag mellem EU's 
institutioner og forskellige interessehavere, herunder ngo'er og andre medlemmer af 
civilsamfundet;

6. bemærker, at naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer har meget alvorlige 
konsekvenser for regionernes økonomi og negativ indvirkning på et lands infrastruktur, 
beskæftigelse, natur- og kulturarv, miljø, turisme og økonomiske og sociale udvikling; 
foreslår, at prioriteterne for en sammenhængende udenrigs- og sikkerhedspolitik i 
forbindelse med udformningen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og den finansielle 
ramme for 2014-2020 omfatter EU's strategi for naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, herunder en hensigtsmæssig mekanisme for tildeling af humanitær bistand i 
nødsituationer krise både i EU og i tredjelande;

7. fremhæver betydningen af den nye solidaritetsbestemmelse, der er nævnt i artikel 222 i 

                                               
1 Dette er en ikke-udtømmende liste over naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer; derfor kan andre typer 
naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, som ikke er beskrevet i denne udtalelse, blive føjet til listen.
2 Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2007 om regionale følger af jordskælv.
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TEUF, og som skal sikre nødhjælpsarbejde med alle midler og effektiv koordinering 
mellem medlemsstaterne i tilfælde af en naturkatastrofe eller en menneskeskabt 
katastrofe;

8. fremhæver i denne forbindelse betydningen af at inddrage Den Stående Komité for det 
Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI), som nævnt i artikel 71 i TEUF 
og som oprettet ved Rådets beslutning 2010/131/EU af 25. februar 2010 om nedsættelse af 
Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed1; henleder 
dog opmærksomheden på, at COSI ikke er et lovgivningsorgan og ikke bør have 
beføjelser til at vedtage lovgivning eller foranstaltninger af lovgivningsmæssig karakter; 
er meget bekymret over Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters manglende 
tilsyn og kræver, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter underrettes behørigt 
om COSI's aktiviteter, således at den nødvendige demokratiske kontrol er sikret; 

9. mener, at COSI bør yde samvirkende støtte i alle faser (beredskab, indsats og 
genopretning) af mobiliseringen af instrumenter med hensyn til naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer, og at dens operationelle ramme afspejler alle de områder, 
som den bør dække (politi- og toldsamarbejde, ydre grænser, intern sikkerhed og 
katastrofer) i overensstemmelse med EU's interne sikkerhedsstrategi;

10. understreger, at princippet om ligebehandling skal være en del af bistanden; bemærker, at 
bistanden bør ydes på grundlag af behov uden forskelsbehandling på grund af race, 
hudfarve, køn, sprog, religion, politiske eller andre anskuelser, national eller social 
oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden status, som modtagerne måtte have; 

11. minder om, at grundlæggende menneskerettigheder er i fare i katastrofe- og 
nødsituationer; opfordrer til effektiv overvågning af nødhjælpsarbejdet for at sikre, at de 
grundlæggende menneskerettigheder overholdes, herunder en række forebyggende 
foranstaltninger vedrørende fysisk og seksuel vold, psykisk mishandling, 
menneskehandel, tvungen indvandring og kriminel adfærd;

12. fremhæver, at kvinder ofte er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer, da deres eksistensgrundlag i højere grad en for mænds 
vedkommende afhænger af de naturressourcer, der er truet af katastrofer; opfordrer på det 
kraftigste Kommissionen til at indføre strategier, der tager hensyn til kønsaspektet, i 
forbindelse med håndteringen af menneskers sikkerhedsbehov og miljømæssige og 
humanitære kriser forårsaget af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer; 

13. understreger, at naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer kan forårsage alvorlig 
skade, som vulkanudbruddet i Island for nylig illustrerede, både for økonomien og for
kritisk infrastruktur, herunder grundlæggende forsyningsydelser, kommunikation og 
transport; opfordrer på det kraftigste Kommissionen til at fastsætte klare prioriteter for 
bistand til katastroferamte lande som f.eks. tilflugtssteder og lokalitetsplanlægning eller 
sikring af tilstrækkelig og sikker vandforsyning og sanitet;

14. fremhæver, at en effektiv civilbeskyttelsesoperation er afhængig af specifikke 
nøglefaktorer som f.eks. forebyggelse, aktiv deltagelse og altomfattende inddragelse, og af

                                               
1 EUT L 52 af 3.3.2010, s. 50.
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beredskabs-, indsats-, genopretnings- og genopbygningsmekanismer;

15. henleder opmærksomheden på oprettelsen af tidlige varslingssystemer og hurtige 
indsatsstyrker, som bør ledsages af uddannelsesprogrammer og offentlige 
oplysningskampagner;

16. understreger, at det er vigtigt at foretage en omfattende indsamling af data og oplysninger 
om risikoen for og omkostningerne ved katastrofer og udveksle dem på EU-niveau, med 
henblik på at gennemføre komparative analyser og fastslå de sandsynlige, 
grænseoverskridende implikationer af katastrofer, og dermed gøre det muligt for 
medlemsstaterne at samkøre oplysninger om nationale civile kapaciteter og medicinske 
ressourcer og understreger, at vi bør bruge og udvikle allerede eksisterende strukturer 
såsom monitorerings- og informationscentret (MIC) i stedet for at opbygge nye;

17. påpeger, at miljøproblemer, forårsaget og forværret af klimaændringer, i øjeblikket er 
årsag til en stigning i tvungen migration, og ønsker derfor at fremhæve den voksende 
forbindelse mellem asylansøgere og områder med negativ miljømæssig udvikling; 
opfordrer til en bedre beskyttelse og genbosættelse af "klimaflygtninge";

18. mener, at der bør være en stærk tværgående koordineringsmekanisme for at sikre 
udbredelse af bedste praksis, som kan forbedre samarbejdet om beredskab, indsats og 
genoprettelse;

19. påpeger, at adgangen til sundhedsydelser er afgørende umiddelbart efter en katastrofe; 
mener, at akut lægehjælp og kirurgi til kvæstede overlevende, reduktion af risikoen for 
smitsomme sygdomme, psykosocial støtte til personer, der har lidt alvorlige tab, har 
traumer eller begrænsede sociale vilkår og levevilkår, samt støtte til passende næring til 
spædbørn og småbørn og håndtering af fejlernæring skal prioriteres højt;

20. mener, at EU's vigtige finansielle mekanismer, f.eks. det finansielle 
civilbeskyttelsesinstrument, i betragtning af stigningen i hyppigheden og omfanget af 
katastrofer i højere grad skal fokusere på forebyggende foranstaltninger, og at 
finansieringsmulighederne for aktioner i EU og i tredjelande straks bør øges uden 
bureaukratiske procedurer;

21. mener, at finansiering, der har til formål at supplere den nationale indsats til beskyttelse 
primært af mennesker, men også miljø og ejendom, herunder kulturarv, i tilfælde af 
naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer bør forvaltes af de eksisterende finansielle 
instrumenter;

22. mener, at der er en klar merværdi ved samarbejde i forbindelse med naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer; opfordrer derfor medlemsstaterne og EU-institutionerne til at 
styrke samarbejdet inden for forebyggelse af katastrofer yderligere og udvikle en holistisk 
fremgangsmåde hen imod en mere effektiv EU-politik for katastrofehåndtering; glæder sig 
derfor over de skridt, Rådet allerede har taget med henblik på udvikling af en fælles 
ramme for forebyggelse af katastrofer og skovbrande;

23. bemærker betydningen af, at der sikres effektiv og demokratisk overvågning af 
sikkerhedsaktiviteter; understreger den øgede inddragelse af Europa-Parlamentet i 
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udviklingen af sikkerhedspolitikker efter Lissabontraktatens ikrafttræden, hvilket betyder, 
at effektive høringer på alle stadier er afgørende;

24. henleder opmærksomheden på forebyggelse og imødegåelse af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer og afhjælpning af deres potentielle indvirkninger med henblik 
på at indføre en strategi på grundlag af en proaktiv og efterretningsbaseret metode; mener 
i den henseende, at det er afgørende at sikre, at medlemsstaternes nationale lovgivning er i 
overensstemmelse med de grundlæggende sikkerhedsregler, der skal overholdes, f.eks. 
inden for byggeri.
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