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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer
(2009/2151(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 februari 2009 ”En 
gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer”1 och dess konsekvensbedömning2, 
samt kommissionens arbetsdokument av den 14 december 2007 om förstärkning av EU:s 
varningssystem3,

– med beaktande av sina resolutioner av den 16 september 2009 om skogsbränderna under 
sommaren 20094, den 4 september 2007 om naturkatastrofer5, den 7 september 2006 om 
skogsbränder och översvämningar6, den 5 september 2002 om översvämningskatastrofen i 
Europa7, den 14 april 2005 om torkan i Portugal8, den 12 maj 2005 om torkan i Spanien9, 
den 8 september 2005 om naturkatastrofer (bränder och översvämningar) i Europa10, och 
sina resolutioner av den 18 maj 2006 om naturkatastrofer (bränder och översvämningar) –
jordbruksaspekter11, – regionala utvecklingsaspekter12 och – miljöaspekter13, samt sina 
lagstiftningsresolutioner av den 18 maj 2006 om Europaparlamentets 
lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond14,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 16 juni 2008 om förstärkning av unionens 
insatskapacitet vid katastrofer15, och punkterna 12 till 15 i slutsatserna från 
ordförandeskapet efter Europeiska rådets möte den 15 och 16 juni 2006 i Bryssel om EU:s 
förmåga att hantera nödsituationer, kriser och katastrofer16,

– med beaktande av beslut 2007/162/EG, Euratom av den 5 mars 2007 om inrättande av ett 
finansiellt instrument för civilskydd17,

                                               
1 KOM(2009)0082.
2 SEC(2009)0202.
3 SEC(2007)1721.
4 Antagna texter, P7_TA-PROV(2009)0013.
5 Antagna texter, P6_TA(2007)0362.
6 Antagna texter, P6_TA(2006)0349.
7 EUT C 272 E, 13.11.2003. s. 471.
8 Antagna texter, P6_TA(2005)0139.
9 Antagna texter, P6_TA(2005)0187.
10 Antagna texter, P6_TA(2005)0334.
11 Antagna texter, P6_TA(2006)0222.
12 Antagna texter, P6_TA(2006)0223.
13 Antagna texter, P6_TA(2006)0224.
14 Antagna texter, P6_TA(2006)0218.
15 10128/08.
16 10633/1/06.
17 EUT L 71, 10.3.2007, s. 9.
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– med beaktande av rådets direktiv 1996/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (Seveso II-direktivet)1,

– med beaktande av rådets direktiv 1996/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (Seveso II-direktivet)2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 
23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker 
(översvämningsdirektivet)3, 

– med beaktande av rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av 
inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet)4,

– med beaktande av Hyogo-handlingsplanen 2005–2015: Uppbyggnad av nationers och 
samhällens motståndskraft mot katastrofer, som antogs den 22 januari 2005 i Kobe, 
Hyogo5,

– med beaktande av konventionen om biologisk mångfald antagen den 5 juni 1992 i 
Rio de Janeiro,

– med beaktande av f.d. artikel 196 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för 
regional utveckling och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor (A7-0000/2010), och av följande skäl:

A. Det förebyggande arbetet måste bli en allt viktigare del av katastrofhanteringen och få en 
ökad social betydelse.

B. Den intensiva markanvändningen, den oorganiserade tillväxten av industrier och städer, 
flykten från landsbygden, ökenspridningen, den ökade förekomsten av extrema 
väderfenomen bland andra faktorer, gör medlemsstaterna och särskilt 
konvergensregionerna mer sårbara för katastrofer, både naturkatastrofer och katastrofer 
orsakade av människan.

C. Katastroferna förorsakas i allmänhet av en mängd olika faktorer som inte alltid går att 
tillskriva extrema väderfenomen, och de förstärks ofta av en ohållbar relation mellan 
människan och den fysiska omgivningen.

                                               
1 EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.
2 EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.
3 EUT L 288, 6.11.2007, s. 27.
4 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
5 A/CONF.206/6.
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D. En fullständig och konsekvent katastrofförebyggande strategi måste innehålla olika 
samarbetsnivåer mellan de lokala, regionala och nationella myndigheterna.

E. Balanserad markanvändning, ekonomisk och social utveckling i harmoni med naturen och 
förstärkning av EU:s sammanhållning utgör grundpelare i det katastrofförebyggande 
arbetet.

1. Europaparlamentet understryker att huvudmålet för förebyggande av katastrofer är att 
skydda människoliv, människors säkerhet och deras fysiska integritet, miljön, de 
ekonomiska och sociala infrastrukturerna, inklusive bostäder, samt kulturarvet.

2. Europaparlamentet anser att det, med tanke på katastrofernas gränsöverskridande 
dimension och/eller karaktär, är lämpligt och nödvändigt att förstärka det regionala 
samarbetet och samarbetet på EU-nivå. Detta bör grundas på en överensstämmelse i 
åtgärder och på solidaritetsprincipen mellan medlemsstaterna.

3. Europaparlamentet understryker vikten av att minska de befintliga ojämlikheterna mellan 
regioner och medlemsstater när det gäller förmågan att skydda befolkningen, miljön och 
ekonomin. De regioner och medlemsstater där riskerna för katastrofer är större och de 
ekonomiska förutsättningarna låga måste få hjälp med att förbättra det förebyggande 
arbetet.

4. Europaparlamentet noterar förslaget om att inrätta ett nätverk bestående av företrädare för 
de olika nationella instanser som berörs i samtliga medlemsstater, och betonar att detta 
nätverk bör verka inom ramen för samarbetet mellan de nationella, regionala och lokala 
myndigheterna med ansvar för katastrofhanteringens stadier i den fysiska planeringen, och 
i kartläggning och hantering av riskerna. Parlamentet framhåller nätverkets roll vid 
erfarenhetsutbyte och förebyggande åtgärder och anser att man också bör överväga att 
höra de sociala organisationer som verkar på området.

5. Europaparlamentet betonar behovet att skapa en ekonomisk ram för det 
katastrofförebyggande arbetet, som kan stärka och förbinda instrument som 
sammanhållningspolitiken, politiken för landsbygdens utveckling, regionalpolitiken, 
solidaritetsfonden och det sjunde ramprogrammet. Parlamentet kräver inom denna ram att 
den förebyggande verksamheten ska beaktas i budgetplanen efter 2013.

6. Europaparlamentet anser att EU bör prioritera stöd till medlemsstaterna för bland annat 
följande förebyggande åtgärder:

a) Utformning och revidering av säkerhetsbestämmelser för byggande och 
markanvändning.

b) Åtgärdande av situationer som kan innebära risker: återställande av naturliga 
flodbäddar, återställande och skydd av vattendrag, våtmarker och liknande ekosystem, 
ökning av avrinningskapaciteten vid broar och vattenpassager, röjning och 
omorganisation av skogar, skyddsinsatser/skydd av kustbanden.

c) Skydd/omvandling av bebodda områden, främst städer som är särskilt sårbara för en 
viss typ av katastrofer, med deltagande från invånarna.
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d) Underhåll och övervakning av säkerheten hos befintliga stora 
infrastrukturanläggningar, framför allt dammar, bränsleledningar, väg- och 
järnvägsbroar.

7. Europaparlamentet betonar vikten av offentlig forskning och utveckling när det gäller 
förebyggande och hantering av katastrofer och anser att samordningen och samarbetet 
mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna i medlemsstaterna måste öka, särskilt i 
de länder som befinner sig i riskzonen. Parlamentet kräver att medlemsstaternas system 
för tidig varning ska förstärkas och att befintliga förbindelser mellan de olika systemen för 
tidig varning ska stärkas. Parlamentet rekommenderar kommissionen att ta vederbörlig 
hänsyn till dessa behov och se till att tillräckliga ekonomiska medel avsätts.

8. Europaparlamentet framhåller vikten av en studie om åtgärder för anpassning av 
landsbygd och stad, med tanke på den ökade förekomsten av extrema väderfenomen.

9. Europaparlamentet trycker återigen på behovet av att inrätta ett europeiskt observatorium 
för torka, som ett center för kunskap och för mildrande och kontroll av torkans 
konsekvenser.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna 
genomföra ett specifikt initiativ för skogsskydd och brandförebyggande åtgärder. 
Parlamentet anser att projekt för skogsplantering/nyplantering bör stödjas där inhemska 
arter och blandskog prioritera för mångfaldens skull och för att få större motståndskraft 
mot bränder, stormar och skadedjursangrepp. 

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bedöma möjligheten att förbättra 
integreringen av katastrofförebyggande åtgärder i nationella operativa program med EU-
stöd. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja nödvändiga omarbetningar av de 
operativa program medlemsstaterna har fastställt på området.

12. Europaparlamentet anser att det behövs en översyn av solidaritetsfondens bestämmelser 
för att anpassa stödkriterierna till varje regions och varje katastrofs egenskaper. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt de produktiva sektorerna, de mest sårbara områdena och de 
drabbade befolkningarna. Fonden bör också kunna utnyttjas mer flexibelt och snabbare.

13. Europaparlamentet understryker att egenskaper och svårigheter i de glest befolkade 
regionernas och de yttersta randområdenas landskap bör erkännas och beaktas.

14. Europaparlamentet rekommenderar att de katastrofförebyggande frågorna förs in mer 
fullständigt i översynen av MKB-direktivet, framför allt när det gäller bedömningen av 
samt meddelande om och offentliggörande av riskerna.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaterna.
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MOTIVERING

Under senare år har EU:s medlemsstater drabbats av ett stort antal katastrofer. Upplysningsvis 
kan noteras att under solidaritetsfondens första sex år, har kommissionen fått 62 ansökningar 
om ekonomiskt stöd, från 21 olika länder1. Av dessa hör nära en tredjedel till kategorin 
”större katastrofer”. Andra katastrofer har inte lett till några ansökningar om utnyttjande av 
fonden. Detta trots allvarliga och i många fall varaktiga konsekvenser för den drabbade 
befolkningen, miljön och ekonomin.

Skadorna är nästan alltid svåra att uppskatta, framför allt när det gäller förlusten av 
människoliv. De ekonomiska och sociala kostnaderna för katastroferna är hur som helst 
mycket betydande.

Det förebyggande arbetet måste få större social betydelse och bli en allt viktigare fas i 
katastrofhanteringens stadier.

Även om naturligtvis medlemsstaterna är huvudansvariga för att skydda sina medborgare och 
för att förebygga katastrofer är det helt motiverat att öka samarbetet på det förebyggande 
området, förbättra samordningen av ansträngningarna och stärka solidariteten och den 
ömsesidiga hjälpen.

För att genomföra detta mål föreslås ett samarbete mellan de nationella, regionala och lokala 
myndigheterna med ansvar för katastrofhanteringens stadier i den fysiska planeringen och i 
kartläggning och hantering av riskerna. Det är också önskvärt att inrätta ett nätverk som kan 
utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter och förebyggande åtgärder. Där kan också de 
sociala organisationer som verkar på området delta på något sätt. De regionala och lokala 
myndigheternas roll är viktig genom den detaljkännedom de besitter när det gäller lokala 
förhållanden och villkor.

Katastrofernas förekomster och deras omfattning påverkas av en mängd av faktorer. De 
förstärks ofta av en politik som har skapat en ohållbar relation mellan människan och den 
fysiska omgivningen. Faktorer som bland annat intensiv markanvändning, oorganiserad
tillväxt av industrier och städer, flykt från landsbygden, ökenspridning och ökad förekomst av 
extrema väderfenomen, gör medlemsstaterna mer sårbara för katastrofer, både 
naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan. Denna allmänna sårbarhet är ännu 
värre i konvergensregionerna. Därför är det viktigt med en övergripande strategi för den 
förebyggande verksamheten, och att den integreras i den sektorspolitik som är betydelsefull 
för att främja en balanserad markanvändning och en sammanhållen ekonomisk och social 
utveckling i harmoni med naturen. Vi måste också erkänna att en viss del av denna 
sektorspolitik (t.ex. den gemensamma jordbrukspolitiken) har lett till ökade risker för vissa 
regioner och deras befolkningar, varför det är viktigt att åtgärda dessa.
Det är också viktigt att tänka på att katastrofer tenderar att drabba dem som är sämst rustade
att skydda sig, sina familjer och sin egendom.

Det är lämpligt och nödvändigt att inrätta en ekonomisk ram på EU-nivå för förebyggande av 
katastrofer, som kan stärka och koppla samman befintliga instrument, bland annat 

                                               
1 KOM(2009)0193.
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sammanhållningspolitiken, regionalpolitiken och politiken för landsbygdens utveckling. EU:s 
finansiering måste prioritera en rad förebyggande åtgärder som ska genomföras av 
medlemsstaterna. Dessa ska i allmänna ordalag rätta till sådana situationer som kan innebära 
risker, skydda bebodda områden, övervaka säkerheten för stora infrastrukturanläggningar och 
utarbeta/se över säkerhetsbestämmelser för byggande och markanvändning.

Det är också nödvändigt med en bättre integrering av katastrofförebyggandet i nationella 
operativa program med EU-stöd. Kommissionen bör stödja nödvändiga omarbetningar av de 
operativa program medlemsstaterna har fastställt på området. De särskilda egenskaperna och 
svårigheterna i de glest befolkade regionernas och de yttersta randområdenas landskap bör 
erkännas och beaktas.

Medlemsstaternas utveckling av forsknings- och utvecklingskapacitet när det gäller 
förebyggande och hantering av katastrofer är av mycket stor betydelse. På detta område är det 
även möjligt och önskvärt att öka samordningen och samarbetet mellan medlemsstaterna, 
speciellt mellan dem som riskerar att utsättas för katastrofer. Man bör ta hänsyn till dessa 
behov och se till att tillräckliga ekonomiska medel avsätts. Det är också viktigt att stärka 
medlemsstaternas system för tidig varning och att stärka befintliga förbindelser mellan de 
olika systemen för tidig varning. Anpassningsåtgärder bör dessutom studeras och utvecklas, 
både för landsbygden och staden, för att kunna möta den ökade förekomsten av extrema 
väderfenomen.

En gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer bör bland sina huvudmål ha att 
minska skillnaderna mellan regioner och medlemsstater inom detta område. De regioner och 
medlemsstater där riskerna för katastrofer är större och de ekonomiska förutsättningarna låga 
måste få hjälp med det förebyggande arbetet.
En viss typ av återkommande naturkatastrofer, speciellt i konvergensregionerna, bör 
uppmärksammas. Därför föreslås i likhet med tidigare parlamentsresolutioner, att ett 
europeiskt observatorium för torka inrättas, samt ett specifikt initiativ för skogsskydd och 
brandförebyggande åtgärder.


