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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Hen imod et styrket EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære 
bistands rolle
(2011/2023(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 196 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 
hvoraf det fremgår, at “Unionen fremmer samarbejde mellem medlemsstaterne for at gøre 
ordningerne for forebyggelse af og beskyttelse mod naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer mere effektive”,

 der henviser til meddelelse af 26. oktober 2010 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet 
og Rådet: Hen imod et styrket EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den 
humanitære bistands rolle (KOM(2010)0600),

 der henviser til meddelelse af 5. marts 2008 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og 
Rådet om styrkelse af EU’s katastrofeberedskab (KOM(2008)0130),

 der henviser til Michel Barniers rapport om ”En europæisk civil beskyttelsesstyrke: 
Europe Aid", der blev offentliggjort i maj 2006,

 der henviser til Rådets konklusioner af 14. december 2010, hvori der udtrykkes tilfredshed 
med den i Kommissionens meddelelse af 26. oktober 2010 opstillede målsætning om en 
mere forudsigelig, effektiv, sammenhængende og synlig EU-katastrofeindsats,

 der henviser til Rådets konklusioner fra december 2007, hvori Kommissionen opfordres til 
at gøre bedst mulig brug af EU's civilbeskyttelsesordning og til yderligere at styrke 
samarbejdet mellem medlemsstaterne, 

 der henviser til Rådets beslutning 2007/162/EF, Euratom af 5. marts 2007 om indførelse 
af et finansielt civilbeskyttelsesinstrument1 og Rådets beslutning 2007/779/EF, af 8. 
november 2007 om ændring af Rådets beslutning 2001/792/EF af 23. oktober 2001 om 
indførelse af Fællesskabets civilbeskyttelsesordning2, 

 der henviser til sine beslutninger af 14. december 2010 om opbygning af en EU-
beredskabskapacitet3, af 10. februar 2010 om det nylige jordskælv i Haiti4, af 16. 
september 2009 om skovbrande i sommeren 20095, af 19. juni 2008 om styrkelse af EU's 
katastrofeberedskab6 og af 4. september 2007 om den forløbne sommers naturkatastrofer7, 

 der henviser til forretningsordenens artikel 48,
                                               
1 EFT L 71 af 10.3.2007, s. 9.
2 EFT L 314 af 1.12.2007, s. 9.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0465.
4 EUT C 341 E af 16.12.2010, s. 5.
5 EUT C 224 E af 19.8.2010, s. 1.
6 EUT C 286 E af 27.11.2009, s. 15.
7 EUT C 187E af 24.7.2008, s. 55.
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 der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udenrigsudvalget samt Regionaludviklingsudvalget 
(A7-0000/2011),

A. der henviser til, at der er sket en dramatisk forøgelse af antallet og alvoren af 
naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer med følger for EU og EU-borgerne samt 
for andre lande og regioner i verden, således som det tragisk er blevet demonstreret 
gennem den seneste alvorlige katastrofe i Japan, hvor landet blev ramt af en kombination 
af jordskælv, tsunami og atomkatastrofe med en tilsvarende stigning i antallet af tabte 
menneskeliv samt økonomisk, social og miljømæssige skader og skader på kulturarven,

B. der henviser til, at de nylige tragedier, især jordskælvet i Haiti og oversvømmelserne i 
Pakistan, har vist, at de vigtigste instrumenter i EU's katastrofeberedskab (humanitær 
bistand og civilbeskyttelsesordningen), fungerede efter formålet og i betragtning af 
omstændighederne, mens der er behov for forbedringer for så vidt angår effektiviteten, 
koordinationen og synligheden af EU's bistand som helhed,

C. der henviser til, at forskellige ordninger omfattende på forhånd definerede aktiver i 
medlemsstaterne samt EU-finansierede aktiver på Europa-Parlamentets initiativ1 med held 
blev afprøvet ved pilotforsøg,

D. der henviser til Europa-Parlamentets vedvarende opfordringer til Kommissionen om at 
fremlægge lovgivningsforslag om oprettelse af en EU-civilbeskyttelsesstyrke i lighed med 
den i Barnier-rapporten fra 2006 skitserede under fuld overholdelse af 
subsidiaritetsprincippet, hvorved der ville blive tale om en supplering af medlemsstaternes 
indsats, jf. artikel 196 TEUF, 

E. der henviser til, hvor afgørende vigtigt det er at sikre øjeblikkelig koordination, 
konsekvens og kommunikation inden for EU og med internationale aktører, at 
dobbeltarbejde og overlapning undgås, og at den rigtige slags hjælp hurtigt når ud til de 
berørte befolkninger,

F. der henviser til, at der i betragtning af de forskellige institutionelle roller på EU-niveau må 
sikres politisk koordination, uden at dette hindrer eller forsinker 
katastrofeberedskabsoperationerne; der henviser til, at den operative og politiske 
koordination af EU-katastrofeberedskabsoperationerne fortsat bør være autonom,

G. der henviser til, at den mest effektive strategi for katastrofehåndtering består i samlet og 
helgarderet at knytte katastrofeforebyggelse (inklusive tilpasning og risikoreduktion) 
sammen med beredskab, indsats og genopbygning, 

1. udtrykker tilfredshed med Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet -
Hen imod et styrket EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære 
bistands rolle, samt dens mål; understreger, at de i meddelelsen skitserede forslag bør 
drøftes yderligere for at leve op til forventningerne om et styrket omkostningseffektivt og 
synligt EU-beredskab; 

                                               
1 Navnlig pilotprojektet om forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne til bekæmpelse af skovbrande 
(2008) og den forberedende foranstaltning vedrørende en europæisk beredskabskapacitet (2008-2010). 
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2. understreger behovet for at forenkle den måde, det nuværende EU-katastrofeberedskab 
fungerer på, og til fælles bedste optimere de tilgængelige ressourcer samtidig med, at alle 
medlemsstaterne opfordres til at bidrage og dermed sikre solidaritet inden for EU;

3. er enig i, at det er nødvendigt at foretage et kvalitativt skift fra den nuværende ad hoc-
koordination til et forudsigeligt og forud planlagt system som led i EU-
civilbeskyttelsesordningen med udgangspunkt i på forhånd definerede tilgængelige 
ressourcer til øjeblikkelig indsættelse i EU-katastrofehjælpsoperationer;

4. opfordrer igen Kommissionen til så hurtigt som muligt at fremlægge forslag om en EU-
civilbeskyttelsesstyrke baseret på EU's civilbeskyttelsesordning og sætte EU i stand til at 
samle de ressourcer, som er nødvendige for at kunne yde ofrene øjeblikkelig humanitær 
nødhjælp;

5. er enig i, at EU-katastrofeberedskabet bør bygge såvel på en EU-
katastrofeberedskabskapacitet gennem styrkelsen af EU-civilbeskyttelsesordningen på 
basis af på forhånd definerede og derved forudsigelige nødhjælpsressourcer i 
medlemsstaterne som på et EU-katastrofeberedskabscenter, der tilsammen som anført i 
meddelelsen af 26. oktober 2010 skal udgøre hjørnestenene i en sådan strategi; 
understreger, at denne videreudvikling skal helgarderes ved at bringe alle de relevante 
aktører sammen til fælles handling, og at den skal udnytte synergien mellem de forskellige 
eksisterende værktøjer og instrumenter;

6. bekræfter på ny overholdelsen af subsidiaritetsprincippet for så vidt angår 
medlemsstaternes mulighed for at anvende egne ressourcer, navnlig i tilfælde af 
modstridende nationale behov;

EU’s katastrofeberedskabskapacitet

7. mener, at puljen af forudfastsatte aktiver, der på frivillig basis stilles til rådighed for EU's 
katastrofebistand, både i og uden for Unionen, vil udgøre kernen i EU’s 
katastrofeberedskab, der vil kunne suppleres med yderligere ad hoc-tilbud fra 
medlemsstaterne; anbefaler, at der udarbejdes en ordning med incitamenter for at give 
medlemsstaterne mulighed for at afsætte tilstrækkelig kapacitet til den frivillige pulje uden 
at forøge medlemsstaternes samlede udgifter;

8. bekræfter, at EU-finansierede aktiver forvaltet af medlemsstaterne skal udgøre et 
supplement til de af medlemsstaternes aktiver, der stilles til rådighed for 
hjælpeoperationerne; bemærker, at disse bør tage udgangspunkt i modeller, der blev 
udviklet gennem pilotaktioner, som med held blev afprøvet ved de seneste 
katastrofesituationer både i og uden for EU; 

9. opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at identificere eksisterende 
kapacitetsmangler. Det bør overvejes at skabe aktiver på EU-plan, idet enhver form for 
konkurrence og/eller overlapning med nationale aktiver undgås, for på denne måde at 
udbedre eksisterende kapacitetsmangler der, hvor de ville føre til klare besparelser for EU 
som helhed, eller for at åbne adgang til aktiver, der ikke er tilgængelige for en 
medlemsstat, som handler alene, hvilket udgør en god måde at dele byrderne på;
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10. anser forhåndsplanlægning og forberedelsen af operationer gennem udvikling af 
referencescenarier, hvori indgår en kortlægning af de af medlemsstaternes aktiver, der 
potentielt står til rådighed til indsættelse i EU-katastrofehjælpsoperationer, samt 
nødplanlægning for at udgøre hjørnestenene i et udvidet EU-katastrofeberedskab og have 
afgørende betydning for hurtig indsættelse og øjeblikkelig reaktion over for hver enkelt 
nødsituation; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte disse 
foranstaltninger med det samme og uden indvirkning på andre aktioner;

EU-katastrofeberedskabscenter 

11. udtrykker tilfredshed med Kommissionens beslutning om at slå Overvågnings- og 
informationscentret (MIC) sammen med ECHO-kriserummet for humanitær bistand for 
derved at skabe et virkeligt krisecenter, der fungerer 24 timer 7 dage om ugen, og anser en 
sådan planlægningsmæssig og operationel koordinationsplatform for at være et skridt i 
den rigtige retning; opfordrer Kommissionen til at styrke centret, så det vil kunne fungere 
som det centrale omdrejningspunkt for en øjeblikkelig og effektiv koordination af al EU-
bistand i form af naturalier samt for finansielle bidrag til humanitære bistand; fastsætter, at 
det skal fungere som eneste indgangssted for anmodninger om bistand i forbindelse med 
alle former for naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, så EU’s indsats kan blive 
sammenhængende;

12. opfordrer til, at sammenlægningen af ECHO-kriserummet og Overvågnings- og 
informationscentret (MIC) foretages på en effektiv måde også fra et økonomisk 
synspunkt;

13. opfordrer Kommissionen til at koordinere aktioner i tilfælde af katastrofer ved at forenkle 
og optimere den nuværende universelle tjeneste og alarmnummeret 112;

14. insisterer på, at krisecentret sammen med medlemsstaterne hurtigt træffer beslutning om 
indsættelse af aktiver fra puljen af aktiver, så ofrene kan få øjeblikkelig og effektiv 
bistand, og der kan undgås forsinkelser dobbeltarbejde og overlapninger;

15. opfordrer til politisk koordinering i betragtning af de roller, som Kommissionen samt 
Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil indtager, uden hindring eller forsinkelse af 
bistandsoperationerne; opfordrer derfor Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden 
Udadtil til at etablere samarbejdsordninger for så vidt angår koordineringen af spørgsmål i 
tilknytning til EU's katastrofeberedskab;

Logistik og transport

16. opfordrer til, at der etableres fælles effektive ordninger for logistik, især med inddragelse 
af de EU-finansierede tekniske støtteteam, der i marken vil kunne bistå enhver 
tjenestemand eller ethvert team fra EU eller medlemsstaterne, navnlig i tilfælde af 
sammenbrud i den lokale infrastruktur;

17. efterlyser en forbedret, styrket, mere omkostningseffektiv og velkoordineret transport til 
katastrofeområder af bistand i form af naturalier, navnlig gennem strømlinede enklere 
procedurer, en højere grad af samfinansiering og indførelsen af nye måder at give adgang 



PR\862509DA.doc 7/9 PE462.621v01-00

DA

til yderligere transportkapacitet på, eventuelt gennem rammekontrakter;

Kommunikation, synlighed, uddannelse, forskning

18. efterlyser en samlet kommunikationsstrategi for alle EU-institutionerne og 
medlemsstaterne, hvilket vil øge de europæiske tiltags generelle synlighed;

19. efterlyser regelmæssig uddannelse af alle berørte eksperter med henblik på at øge 
interoperabiliteten af de forskellige aktiver samt til yderligere forskning og analyse af 
mulige eller identificerede mangler;

20. opfordrer Kommissionen til at forelægge ambitiøse forslag til lovgivning på dette område 
så hurtigt som muligt, men inden udgangen af 2011;

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Vi lever i en tid, hvor der indtræffer flere og flere katastrofer. Sidste år blev Europa ramt af en 
række meget alvorlige katastrofer, herunder styrtfloder og omfattende oversvømmelser, 
voldsomme storme og skovbrande for ikke at nævne den vulkanske askesky efter 
Eyjafjallajökulls udbrud i Island. Også uden for Europa indtraf der meget alvorlige 
katastrofer, som krævede et meget stort antal ofre og enorme ødelæggelser, nemlig 
jordskælvet i Haiti og oversvømmelserne i Pakistan. Det hidtil værste olieudslip fandt sted i 
Den Mexikanske Golf efter eksplosionen på boreplatformen Deepwater Horizon, og Sahel 
blev ramt af alvorlig tørke. Nu er verden blevet ramt af de dramatiske begivenheder i Japan, 
som er blevet udsat for en kombination af et stærkt jordskælv, en tsunami og en 
atomkatastrofe.

Det årlige antal katastrofer er på verdensplan inden for de seneste 35 år femdoblet til næsten 
400 i dag. Inden for de sidste 20 år har katastrofer i EU alene resulteret i, at næsten 90 000 
mennesker har mistet livet, mere end 29 millioner har lidt under konsekvenserne heraf, og de 
økonomiske tab har været på 211 mia. EUR.

På baggrund af denne nylige dramatiske stigning i antallet af naturkatastrofer eller 
menneskeskabte katastrofer både i og uden for EU efterlyser ordføreren mere effektivitet på 
alle stadier af EU’s katastrofehåndteringscyklus, inklusive forebyggelse, beredskab, indsats 
og genopbygning, samt at de økonomiske ressourcer i disse sparetider optimeres. Denne 
synsvinkel nyder overvældende støtte blandt omkring 90 % af EU-borgerne, som forventer, at 
EU gør mere for at hjælpe deres land, hvis det rammes af en katastrofe, mens et tilsvarende 
antal går ind for EU's humanitære aktioner uden for EU. Denne målsætning kan også 
genfindes i Lissabon-traktaten, som indførte nyt retsgrundlag for både civilbeskyttelsen og 
den humanitære bistand for at sikre en hurtig og effektiv indsats over for katastrofer i og uden 
for EU.

Eftersom denne betænkning drejer sig om katastrofeberedskab, ønsker ordføreren at 
understrege, at der er brug for at øge beredskabet gennem en forhåndsidentificering af de 
aktiver i medlemslandede, som frivilligt stilles til rådighed for EU-civilbeskyttelsesordningen.
Dette udgør et vigtigt skridt væk fra den nuværende ad hoc-indsats over for katastrofer i 
retning af forhåndsplanlægning gennem udvikling af referencescenarier, hvori indgår en 
kortlægning af medlemsstaternes aktiver, og nødplanlægning. 

Ordføreren går desuden ind for en forenkling af EU-civilbeskyttelsesordningen, der opfattes 
som for bureaukratisk. I denne sammenhæng udtrykker hun tilfredshed med 
sammenlægningen af ECHO-kriserummet og MIC, hvorved der skabes et virkeligt 
krisecenter, der fungerer 24 timer 7 dage om ugen, og som i enighed med medlemsstaterne 
træffer beslutning om, hvilke aktiver der skal sættes ind i tilfælde af en katastrofe, så ofrene 
kan sikres øjeblikkelig og effektiv bistand.

For yderligere at styrke EU-katastrofeberedskabet opfordrer ordføreren Kommissionen til så 
hurtigt som muligt at fremlægge forslag om en EU-civilbeskyttelsesstyrke baseret på 
krisecentret.

Et andet afgørende punkt er behovet for bedre koordination mellem samtlige aktører, så der 
undgås overlapning og dobbeltarbejde, både på det politiske og det operationelle plan – idet 
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hver enkelt aktør skal kunne fungere selvstændigt for ikke at hindre hurtig og effektiv hjælp 
til ofrene for katastrofen. 

Ordføreren vil til sidst gerne understrege, hvor vigtigt det er, at alle medlemsstaterne i EU-
solidaritetens ånd bidrager til EU-katastrofeberedskabet. Her vil en ordning med incitamenter 
for at give medlemsstaterne mulighed for at afsætte tilstrækkelig kapacitet til den frivillige 
pulje, uden at deres samlede udgifter forøges, kunne virke tilbudsfremmende. Anvendelsen af 
de i medlemsstaterne tilgængelige ressourcer bør med andre ord optimeres af hensyn til det 
fælles bedste, så overlapning af strukturer, indsats eller omkostninger undgås.


