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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en fællesskabsstrategi til forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer
(2009/2151(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. februar 2009, "En fællesskabsstrategi til 
forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer"1, og den pågældende 
miljøindvirkningsvurdering2, samt Kommissionens arbejdsdokument af 14. december 
2007 om en styrkelse af de hurtige varslingssystemer i Europa3,

 der henviser til sine beslutninger af 16. september 2009 om skovbrande i sommeren 
20094, af 4. september 2007 om naturkatastrofer5, af 7. september 2006 om skovbrande og 
oversvømmelser6, af 5. september 2002 om oversvømmelser i Europa7, af 14. april 2005 
om tørken i Portugal8, af 12. maj 2005 om tørken i Spanien9, af 8. september 2005 om 
naturkatastrofer (brande og oversvømmelser) i Europa10, til sine beslutninger af 18. maj 
2006 om naturkatastrofer (skovbrande, tørke og oversvømmelser) - landbrugsmæssige 
aspekter11, regionaludviklingsmæssige aspekter12 og miljømæssige aspekter13, og til sine 
lovgivningsmæssige beslutninger af 18. maj 2006 om forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond14,

 der henviser til Rådets konklusioner af 16. juni 2008 om styrkelse af EU's 
katastrofeberedskab15og punkt 12-15 i formandskabets konklusioner fra Det Europæiske 
Råd i Bruxelles den 15.-16. juni 2006 om EU's evne til at reagere på nødsituationer, kriser 
og katastrofer16,

 der henviser til beslutning 2007/162/EF, Euratom af 5. marts 2007 om indførelse af et 
finansielt civilbeskyttelsesinstrument17,

                                               
1 KOM(2009)0082.
2 SEK(2009)0202.
3 SEK(2007)1721.
4 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2009)0013.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0362.
6 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0349.
7 EUT C 272 E af 13.11.2003, s. 471..
8 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0139.
9 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0187.
10 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0334.
11 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0222.
12 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0223.
13 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0224.
14 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0218.
15 10128/08.
16 10633/1/06.
17 EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13.
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 der henviser til Rådets direktiv 1996/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer (Seveso II-direktivet)1,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF om vurdering og 
styring af risikoen for oversvømmelser (oversvømmelsesdirektivet)2,

 der henviser til Rådets Direktiv 85/337 om vurdering af visse projekters indvirkning på 
miljøet (VVM-direktivet)3,

 der henviser til handlingsplan 2005-2015: Opbygning af nationernes modstandsdygtighed 
mod katastrofer vedtaget den 22. januar 2005 i Kobe, Hyogo4,

 der henviser til konventionen om biologisk biomangfoldighed vedtaget i Rio de Janeiro 
den 5. juni 1992,

 der henviser til artikel 196 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

 der henviser til forretningsordenens artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og til udtalelserne fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget 
om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at forebyggelse bør udgøre en stadig vigtigere del af 
katastrofeforvaltningen, og at dens samfundsmæssige betydning vokser støt,

B. der henviser til, at faktorer som intensiv udnyttelse af jorden, den planløse industrielle og 
urbane vækst, afvandringen fra landet, ørkendannelsen og de stadigt hyppigere ekstreme 
klimatiske vejrforhold er med til at gøre medlemsstaterne, og især konvergensregionerne, 
mere sårbare over for katastrofer, uanset om de er naturlige eller menneskeskabte,

C. der henviser til, at katastroferne som oftest skyldes en række faktorer, der ikke altid kan 
tilskrives ekstreme naturfænomener, idet de ofte bliver forstærket af et uhensigtsmæssigt 
forhold mellem menneskene og det omgivende miljø,

D. der henviser til, at en fyldestgørende og konsekvens tilgang til katastrofeforebyggelse bør 
omfatte forskellige samarbejdsniveauer mellem de nationale, regionale og lokale 
myndigheder,

E. der henviser til, at en afbalanceret arealanvendelse og økonomisk og social udvikling, der 
er i balance med naturen, og en styrkelse af samhørigheden i EU er fundamentale 
elementer i forbindelse med katastrofeforebyggelse,

1. understreger, at hovedformålet med katastrofeforebyggelsen er at beskytte menneskeliv, at
sikre menneskenes fysiske integritet, miljøet, de økonomiske og sociale infrastrukturer, 

                                               
1 EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13.
2 EFT L 288 af 6.11.2007, s. 27.
3 EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13.
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herunder boliger, og kulturarven,

2. mener, at det på grund af katastrofernes grænseoverskridende dimension og/eller natur er 
relevant og nødvendigt at styrke samarbejdet, såvel på regionalt niveau som på EU-
niveau, baseret på en række supplerende aktioner og på princippet om solidaritet mellem 
medlemsstaterne,

3. fremhæver vigtigheden af at reducere de eksisterende uligheder mellem regionerne og 
medlemsstaterne med hensyn til deres evne til at beskytte deres befolkninger, miljøet og 
økonomien, især ved at hjælpe med at forbedre forebyggelsen i økonomisk svage regioner 
og medlemsstater, der er meget udsatte for risici,

4. foreslår, at der oprettes et netværk bestående af repræsentanter fra forskellige nationale 
kompetente tjenester i alle medlemsstaterne, og understreger, at dette netværk bør fungere 
inden for rammerne af samarbejdet mellem de nationale, regionale og lokale myndigheder 
med ansvar for katastrofeforvaltning, fysisk planlægning samt kortlægning og forvaltning 
af risici, der fremhæver dette netværks rolle i forbindelse med udveksling af erfaringer og 
forebyggelsesforanstaltninger, der henstiller til, at de sociale organisationer, der arbejdet 
inden for dette område, også bliver hørt,

5. understreger behovet for at indføre en passende finansiel ramme for forebyggelse af 
katastrofer, der udbygger og tilpasser instrumenter som f.eks. samhørighedspolitikken, 
politikken for udvikling af landdistrikter, regionalpolitikken, Solidaritetsfonden og Det 
Syvende Rammeprogram, og anmoder om, at der i denne forbindelse tages hensyn til 
forebyggelse i de finansielle overslag efter 2013,

6. mener, at bl.a. følgende forebyggelsesforanstaltninger bør begunstiges med hensyn til EU-
støtte til medlemsstaterne:

a) udarbejdelse og revision af forordninger om sikkert byggeri og arealanvendelse,

b) afhjælpning af risikobetonede situationer, genetablering af flodlejer, genopretning og 
beskyttelse af vandløbsoplande, vådområder og forbundne økosystemer, forøgelse af 
gennemstrømningskapaciteten for broer og vandpassager, renholdelse og omlægning 
af skovene, foranstaltninger til beskyttelse/forsvar af kystlinjen,

c) beskyttelse/ombygning af beboede områder, især bymæssige, der er særligt sårbare 
over for visse typer af katastrofer, med deltagelse af beboerne,

d) vedligeholdelse og overholdelse af sikkerheden i forbindelse med store eksisterende 
infrastrukturer, med fokus på dæmninger, brændstofsrørledninger samt vej- og 
jernbanebroer,

7. understreger vigtigheden af offentlig forskning og udvikling (F&U) i forbindelse med 
forebyggelse og forvaltning af katastrofer og opfordrer til en øget koordinering og 
samarbejde mellem medlemsstaternes forsknings- og udviklingsinstitutioner, især dem, 
der arbejder med lignende risici; anmoder om en styrkelse af medlemsstaternes systemer 
til hurtig varsling og etablering og styrkelse af de eksisterende bånd mellem de forskellige 
systemer til hurtig varsling og henstiller, at Kommissionen tager hensyn til disse behov og 
sikrer en passende finansiering heraf,
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8. understreger vigtigheden af undersøgelsen af tilpasningsforanstaltninger, såvel for 
byområderne som for landområderne, i lyset af de stadigt hyppigere ekstreme klimatiske 
vejrforhold,

9. gentager vigtigheden af at oprette et europæisk tørkeobservatorium som et center for 
viden, afhjælpning og kontrol med tørkens virkninger,

10. opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at gennemføre et særligt 
initiativ til beskyttelse af skovene og forebyggelse af brande og mener, at der bør gives 
støtte til projekter om skovrejsning og genplantning af skov, idet der skal gives 
præference til lokale arter og blandet skov til gavn for biomangfoldigheden og for at sikre 
en større modstandsdygtighed mod brande, storme og sygdomme,

11. opfordrer medlemsstaterne til at overveje muligheden for at forbedre integrationen af 
katastrofeforebyggelse i den nationale operationelle programmering af EU-finansieringen 
og Kommissionen til at støtte de behov for omformulering af de operationelle 
programmer, som medlemsstaterne identificerer inden for dette område,

12. fremhæver behovet for at revidere forordningen om Solidaritetsfonden og tilpasse 
støttekriterierne til de enkelte regioners karakteristika og tage særlig hensyn til 
produktionssektorerne, til de mest sårbare områder og til de berørte befolkninger og tillade 
en hurtigere og mere fleksibel mobilisering,

13. understreger, at de tyndt befolkede regioner og de ultraperifere regioners naturlige 
karakteristika og begrænsninger bør anerkendes, og at der bør tages hensyn til disse,

14. anbefaler, at spørgsmålet om forebyggelse af katastrofer bliver inddraget i større omfang i 
forbindelse med revisionen af VVM-direktivet, især for så vidt angår vurdering, 
kommunikation og offentliggørelse af risiciene,

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

I de senere år er EU’s medlemsstater blevet ramt af en lang række katastrofer. Som eksempel 
kan nævnes, at Kommissionen i løbet af de første seks år, som EU’s Solidaritetsfond har 
eksisteret, har modtaget 62 ansøgninger om finansiel støtte fra 21 forskellige lande1. Heraf 
befinder ca. en tredjedel sig i kategorien "større katastrofer". For andre katastrofers 
vedkommende er der ikke ansøgt om mobilisering af fonden, selv om deres konsekvenser for 
de berørte befolkninger, miljøet og økonomien i mange tilfælde er blevet anset for 
vedvarende.
Det er næsten altid vanskeligt at opgøre skaderne, især med hensyn til tab af menneskeliv. 
Under alle omstændigheder er katastrofernes økonomiske og sociale omkostninger meget 
betydelige.
Det er derfor, at forebyggelse bør udgøre en stadig vigtigere del af katastrofeforvaltningen, og 
at dens samfundsmæssige betydning vokser støt.
Selv om det er rigtigt, at medlemsstaterne er hovedansvarlige for at beskytte deres borgere og 
forebygge katastrofer, er et øget samarbejde på forebyggelsesområdet, en bedre koordinering 
af indsatsen og en styrkelse af solidariteten og den gensidige hjælp fuldt ud berettiget.
For at konkretisere dette foreslås der et samarbejde mellem de nationale, regionale og lokale 
myndigheder med ansvar for katastrofeforvaltning, fysisk planlægning samt kortlægning og 
forvaltning af risici. Oprettelsen af et netværk, der kan være et forum til udveksling af 
erfaringer og forebyggelsesforanstaltninger, hvor de sociale organisationer, der arbejder inden 
for dette område, også kan få en vis form for deltagelse, anses for ønskelig. De regionale og 
lokale myndigheders vigtige rolle fremhæves på grund af deres detaljerede kendskab til de 
lokale karakteristika og forhold.

Katastroferne og deres omfang påvirkes af mange faktorer, idet disse ofte bliver forstærket af 
politikker, der skaber et uhensigtsmæssigt forhold mellem menneskene og det omgivende 
miljø. Faktorer så som den intensive anvendelse af jorden, den planløse industrielle og urbane 
vækst, afvandringen fra landet, ørkendannelsen og de stadigt hyppigere ekstreme klimatiske 
vejrforhold er med til at gøre staterne mere sårbare over for katastrofer, uanset om de er 
naturlige eller menneskeskabte. Som oftest er denne sårbarhed endnu mere udpræget for 
konvergensområdernes vedkommende. Det er derfor vigtigt at se på forebyggelse i et bredere 
perspektiv og medtage de relevante sektorpolitikker for at fremme en afbalanceret 
arealanvendelse og en sammenhængende økonomisk og social udvikling, der er i balance med 
naturen. Derudover er det nødvendigt at erkende, at visse af disse sektorpolitikker (f.eks. den 
fælles landbrugspolitik) har ført til en øget risikoeksponering for visse regioner og deres 
befolkninger, hvorfor det er vigtigt at få rettet op herpå.
Det er ligeledes vigtigt at erindre om, at der er en tendens til, at katastroferne går værst ud 
over dem, der har færrest ressourcer til at beskytte sig selv, deres familier og deres ejendele.

Det anses for relevant og nødvendigt at skabe en passende finansiel ramme på EU-niveau til 
forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, som styrker og tilpasser de 
eksisterende instrumenter, herunder samhørighedspolitikken, regionalpolitikken og politikken 
til udvikling af landdistrikterne. EU’s finansiering bør begunstige en række 
forebyggelsesforanstaltninger, der skal gennemføres af medlemsstaterne, med det formål 
generelt at afhjælpe risikobetonede situationer, beskytte beboede områder, undersøge 

                                               
1 KOM(2009)0193.
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sikkerheden i forbindelse med store infrastrukturer og udarbejde/revidere forordninger om 
sikkert byggeri og arealanvendelse.
Det anses desuden for nødvendigt, at katastrofeforebyggelsen integreres bedre i den nationale 
operationelle programmering af EU-finansieringen, og Kommissionen bør støtte de behov for 
omformulering af de operationelle programmer, som medlemsstaterne identificerer inden for 
dette område. De tyndt befolkede regioner og de ultraperifere regioners naturlige 
karakteristika og begrænsninger bør anerkendes, og der skal tages hensyn til disse.
Medlemsstaternes udvikling af forsknings- og udviklingskapaciteten (F&U) i forbindelse med 
forebyggelse og forvaltning af katastrofer er af afgørende betydning. Dette er også et område, 
hvor det er muligt og ønskeligt at øge koordineringen og samarbejdet mellem 
medlemsstaterne, især dem, der står med lignende risici. Det anbefales, at der tages behørigt 
hensyn til dette behov og sikres en passende finansiering heraf. I denne kontekst anses det for 
vigtigt på den ene side at styrke medlemsstaternes systemer til hurtig varsling og opbygge og 
styrke de eksisterende bånd mellem de forskellige systemer til hurtig varsling. På den anden 
side bør der undersøges og udvikles tilpasningsforanstaltninger, såvel for byområderne som 
for landområderne, i lyset af de stadigt hyppigere ekstreme klimatiske vejrforhold.

Et centralt element i en fællesskabsstrategi om katastrofeforebyggelse bør omfatte en 
reduktion af de eksisterende uligheder mellem regionerne og medlemsstaterne på dette 
område, især ved at hjælpe med at forbedre forebyggelsen i økonomisk svage regioner og 
medlemsstater, der er meget udsatte for risici.
Der gøres opmærksom på visse former for tilbagevendende naturkatastrofer, især i 
konvergensregionerne, og det foreslås som opfølgning på Europa-Parlamentets tidligere 
beslutninger, at der oprettes et europæisk tørkeobservatorium og udarbejdes et særligt initiativ 
for skovbeskyttelse og forebyggelse af brande.


