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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förstärkning av den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer: civilskyddets och 
det humanitära biståndets roll
(2011/2023(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 196 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i vilken 
det föreskrivs att ”Unionen ska främja samarbetet mellan medlemsstaterna i syfte att 
förbättra effektiviteten hos systemen för förebyggande av och skydd mot naturkatastrofer 
och katastrofer som orsakas av människor”,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Förstärkning av den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer: civilskyddets och det 
humanitära biståndets roll” av den 26 oktober 2010 (KOM(2010) 0600),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om 
förstärkning av EU:s insatskapacitet vid katastrofer av den 5 mars 2008 
(KOM(2008)0130),

– med beaktande av rapporten från Michel Barnier med titeln ”En europeisk 
räddningstjänststyrka: Europe Aid”, som offentliggjordes i maj 2006,

– med beaktande av rådets slutsatser från den 14 december 2010, där rådet välkomnar de 
mål som ställs upp i kommissionens meddelande av den 26 oktober 2010 om att göra de 
europeiska katastrofinsatserna mer förutsägbara, effektiva, ändamålsenliga, samstämda 
och synliga,

– med beaktande av rådets slutsatser från december 2007 med uppmaning till kommissionen 
att åstadkomma optimalt utnyttjande av gemenskapens civilskyddsmekanism och att 
stärka samarbetet mellan medlemsstaterna, 

– med beaktande av rådets beslut 2007/162/EG Euratom, av den 5 mars 2007 om inrättande 
av ett finansiellt instrument för civilskydd1 och rådets beslut 2007/779/EG av den 
8 november 2007 om ändring av rådets beslut 2001/792/EG av den 23 oktober 2001 om 
inrättande av gemenskapens civilskyddsmekanism2,

– med beaktande av sina resolutioner av den 14 december 2010 om inrättandet av en 
snabbinsatsstyrka för EU3, av den 10 februari 2010 om den jordbävning som nyligen 
drabbade Haiti4, av den 16 september 2009 om skogsbränderna under sommaren 20095, av 

                                               
1 EUT L 71, 10.3.2007,s. 9.
2 EUT L 314, 1.12.2007, s. 9.
3 Antagna texter, P7_TA(2010)0465.
4 EUT C 341E, 16.12.2010, s. 5.
5 EUT C 224E, 19.8.2010, s. 1.
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den 19 juni 2008 om förstärkning av EU:s insatskapacitet vid katastrofer1 och av den 
4 september 2007 om naturkatastrofer2,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för utrikesfrågor och utskottet för 
regional utveckling (A7-…/2011), och av följande skäl:

A. Antalet naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor som drabbar unionen och 
dess medborgare liksom andra länder och regioner runt om i världen har ökat dramatiskt 
och blivit allt allvarligare. Ett tragiskt exempel på detta är den allvarliga katastrofen i 
Japan nyligen, då landet drabbades av en jordbävning, en tsunami och en 
kärnkraftsolycka, vilket ledde till förluster av människoliv, ekonomiska och sociala skador 
samt skador på miljön och kulturarvet.

B. Den senaste tidens tragedier, främst jordbävningen i Haiti och översvämningarna i 
Pakistan, har visat att de huvudsakliga verktyg som EU har att tillgå för katastrofinsatser 
(humanitärt stöd och EU:s civilskyddsmekanism) fungerade som avsett utifrån 
omständigheterna, men att det finns utrymme för förbättringar så att EU:s insatser som 
helhet blir mer ändamålsenliga, effektiva, samstämda och synliga.

C. Olika arrangemang med på förhand utvalda resurser från medlemsstaterna och 
EU-finansierade resurser testades med framgång i pilotprojekt som Europaparlamentet tog 
initiativ till3,

D. Europaparlamentet har konsekvent uppmanat kommissionen att lägga fram 
lagstiftningsförslag om inrättande av en europeisk räddningstjänststyrka, i enlighet med 
Barnierrapporten från 2006, med full respekt för subsidiaritetsprincipen och som 
komplement till medlemsstaternas insatser, i linje med artikel 196 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

E. Det är viktigt med omedelbar samordning, samstämdhet och kommunikation inom EU 
och med internationella aktörer. Dubbelarbete och överlappning måste undvikas och den 
drabbade befolkningen måste få rätt slags hjälp snabbt.

F. Med tanke på institutionernas respektive roller måste den politiska samordningen på 
EU-nivå garanteras utan att katastrofinsatserna hindras eller fördröjs. Detta bör ske genom 
en utökning av de befintliga mekanismerna i stället för genom inrättande av nya 
strukturer, och de operativa och politiska delarna av EU:s katastrofinsatser måste bevara 
sitt oberoende.

                                               
1 EUT C 286E, 27.11.2009, s. 15.
2 EUT C 187E, 24.7.2008, s. 55.
3 Främst pilotprojektet för att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna vid bekämpningen av skogsbränder 
(2008) och den förberedande åtgärden för en europeisk snabbinsatsstyrka (2008-2010)
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G. En integrerad strategi som tar hänsyn till alla risker och som kopplar samman 
katastrofförebyggande (däribland begränsning och minskning av riskerna), beredskap, 
insatskapacitet och återhämtning är det effektivaste sättet att hantera katastrofer.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande till Europaparlamentet och 
rådet med titeln ”Förstärkning av den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer: 
civilskyddets och det humanitära biståndets roll”. Parlamentet betonar att förslagen i 
meddelandet bör undersökas ytterligare för att förväntningarna om mer omfattande, 
effektiva, kostnadseffektiva och synliga insatser från EU:s sida ska kunna infrias.

2. Europaparlamentet understryker att dagens europeiska insatsmekanism måste förenklas 
och att de tillgängliga resurserna måste optimeras för det gemensamma bästa samtidigt 
som alla medlemsstaterna uppmanas att bidra och därmed garantera europeisk solidaritet.

3. Europaparlamentet instämmer i att man måste övergå från samordning från fall till fall till 
ett förutsägbart system med förhandsplanering inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism 
som bygger på en kartläggning på förhand av de resurser som omedelbart kan ställas till 
förfogande när en katastrof inträffar.

4. Europaparlamentet uppmanar än en gång kommissionen att så snart som möjligt lägga 
fram förslag om att inrätta en europeisk räddningstjänststyrka som bygger på EU:s 
civilskyddsmekanism och som gör det möjligt för EU att mobilisera de medel som krävs 
för att kunna erbjuda humanitärt stöd till offren omedelbart efter en katastrof.

5. Europaparlamentet anser att EU:s system för katastrofhantering både ska bygga på en 
europeisk insatskapacitet vid nödsituationer, genom en förstärkning av den europeiska 
civilskyddsmekanismen som grundar sig på i förväg fastställda och därmed förutsägbara 
resurser från medlemsstaterna, och ett europeiskt centrum för krisberedskap, vilka utgör 
grunden i en sådan strategi i enlighet med meddelandet av den 26 oktober 2010. 
Parlamentet understryker att det är viktigt att ta hänsyn till alla risker, att samla alla 
relevanta aktörer för gemensamma insatser och att utnyttja synergieffekter mellan de olika 
verktygen och instrumenten.

6. Europaparlamentet slår återigen fast att subsidiaritetsprincipen måste respekteras när det 
gäller medlemsstaternas möjlighet att använda de egna resurserna, i synnerhet när det 
finns motstridiga nationella behov.

En europeisk insatskapacitet vid nödsituationer 

7. Europaparlamentet anser att den pool med på förhand utvalda resurser som på frivillig 
basis ställs till förfogande för EU:s katastrofinsatser både inom och utanför unionen ska 
utgöra kärnan i EU:s insatskapacitet. Dessa resurser kan sedan kompletteras med 
ytterligare resurser som tillhandahålls av medlemsstaterna från fall till fall. Parlamentet 
rekommenderar att ett incitamentsystem skapas så att medlemsstaterna kan ställa 
tillräckliga resurser till förfogande för poolen utan att deras sammanlagda utgifter ökar.

8. Europaparlamentet slår fast att de EU-finansierade resurser som medlemsstaterna förvaltar 
bör vara ett ytterligare komplement till de resurser som medlemsstaterna ställer till 
förfogande för katastrofinsatser. Parlamentet konstaterar att de bör bygga på de modeller 
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som utformades inom ramen för de pilotprojekt som framgångsrikt testades under de 
senaste katastroferna i och utanför EU.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna 
fastställa befintliga luckor i kapaciteten. Man bör överväga att skapa resurser på EU-nivå, 
som inte konkurrerar med och/eller överlappar de nationella resurserna, för att komma till 
rätta med befintliga luckor i kapaciteten i de fall detta kan resultera i betydande 
besparingar för hela EU eller möjliggöra tillgång till resurser som inte är tillgängliga för 
medlemsstater som agerar på egen hand. Detta skulle vara en bra modell för 
bördefördelningen.

10. Europaparlamentet anser att förhandsplanering och förberedelse av insatser genom 
utarbetande av referensscenarier – där de resurser som medlemsstaterna kan tillhandahålla 
för EU:s katastrofinsatser kartläggs – samt beredskapsplanering är centrala inslag i en 
förstärkt katastrofberedskap från EU:s sida och en förutsättning för att snabbt kunna sätta 
in lämpliga insatser i olika katastrofsituationer. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att omedelbart genomföra dessa åtgärder utan att det inverkar på andra 
åtgärder.

Ett europeiskt centrum för krisberedskap

11. Europaparlamentet anser att kommissionens beslut att slå samman övervaknings- och 
informationscentrumet för civilskyddsmekanismens (MIC) och Echos 
krisledningscentraler för humanitärt stöd till ett verkligt beredskapscentrum som fungerar 
dygnet runt och ansvarar för planering och operativ samordning är ett steg i rätt riktning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att förstärka centrumet så att det kan fungera som 
en central enhet för snabb och effektiv samordning av allt stöd in natura och ekonomiskt 
humanitärt bistånd från EU. Parlamentet slår fast att det bör fungera som en enda 
kontaktpunkt för ansökningar om bistånd i samband med alla slags naturkatastrofer och 
katastrofer som orsakas av människor, så att EU:s insatser blir samstämda.

12. Europaparlamentet efterlyser en effektiv sammanslagning av Echos och MIC:s 
krisledningscentraler även i fråga om finansiering.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samordna katastrofinsatserna och att 
förenkla och optimera de befintliga samhällsomfattande tjänsterna och larmnumret 112.

14. Europaparlamentet vidhåller att beslut om att utnyttja resurser från poolen måste fattas 
snabbt av centrumet för krisberedskap tillsammans med medlemsstaterna för att se till att 
offren får omedelbar och ändamålsenlig hjälp och undvika förseningar, dubbelarbete och 
överlappning.

15. Europaparlamentet efterlyser politisk samordning mot bakgrund av de institutionella roller 
som kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och 
Europeiska utrikestjänsten som ansvarar för de politiska aspekterna av den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken har, utan att hjälpinsatserna hindras eller fördröjs. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att samordna 
frågor som har med EU:s katastrofinsatser att göra.



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

SV

Logistik och transport 

16. Europaparlamentet efterlyser gemensamma, effektiva logistiska arrangemang, främst med 
hjälp av de EU-finansierade övergripande grupperna för tekniskt bistånd och stöd, som 
kan stödja personal och grupper från EU och medlemsstaterna ute på fältet, framför allt 
när lokal infrastruktur har kollapsat.

17. Europaparlamentet efterlyser bättre, mer kostnadseffektiva och väl samordnade 
transporter för all hjälp in natura i katastrofområden, i synnerhet genom effektiviserade 
och förenklade förfaranden, ökad samfinansiering och införande av nya sätt att ge tillgång 
till kompletterande transportkapacitet, eventuellt genom ramavtal.

Kommunikation, synlighet, utbildning och forskning

18. Europaparlamentet efterlyser en övergripande kommunikationsstrategi, som omfattar alla 
EU-institutioner och medlemsstater, för att göra EU:s insatser mer synliga överlag.

19. Europaparlamentet efterlyser regelbunden utbildning av alla berörda sakkunniga för att 
göra de olika resurserna mer driftskompatibla samt mer forskning och analys av 
potentiella och fastställda brister.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ambitiösa lagstiftningsförslag 
i detta syfte snarast möjligt, och senast vid utgången av 2011.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

I vår tid inträffar fler och fler katastrofer. Förra året drabbades Europa av ett antal mycket 
allvarliga händelser: plötsliga och omfattande översvämningar, hårda stormar och 
skogsbränder, för att inte nämna askmolnet efter den isländska vulkanen Eyjafjallajökulls 
utbrott. Utanför Europa inträffade också några mycket allvarliga katastrofer, nämligen 
jordbävningen i Haiti och översvämningarna i Pakistan, som ledde till att ett stort antal 
människor dödades och skadades samt till enorm förödelse. Det värsta oljeutsläppet någonsin 
inträffade i Mexikanska golfen efter explosionen på oljeplattformen Deepwater Horizon, och 
Sahel drabbades av svår torka. Nu förbluffas världen av de dramatiska händelserna i Japan, 
som har drabbats av en kraftig jordbävning, en tsunami och en kärnkraftsolycka.

Antalet katastrofer i världen per år har under de senaste 35 åren femdubblats, och är nu nästan 
400. I Europa har katastroferna under de senaste 20 åren lett till att nästan 90 000 människor 
har omkommit och över 29 miljoner har drabbats på något sätt. De ekonomiska förlusterna 
uppgår till 211 miljarder euro.

Mot bakgrund av den senaste tidens dramatiska ökning av naturkatastrofer och katastrofer 
som orsakas av människor både i och utanför EU efterlyser föredraganden större effektivitet i 
alla skeden av den europeiska katastrofhanteringen – förebyggande, beredskap, insatser och 
återhämtning – samtidigt som de ekonomiska resurserna bör optimeras i åtstramningstider. 
Denna strategi har ett överväldigande stöd hos omkring 90 procent av de europeiska 
medborgarna, som förväntar sig att EU ska göra mer för att hjälpa deras land när en katastrof 
inträffar. Deras stöd för humanitära insatser utanför EU är lika stort. Denna strävan 
återspeglas också i Lissabonfördraget, som inför nya rättsliga grunder för både civilskyddet 
och det humanitära stödet för att man snabbt och effektivt ska kunna reagera på katastrofer 
som inträffar i och utanför EU.

Eftersom detta betänkande främst handlar om katastrofinsatser vill föredraganden understryka 
att insatserna måste förstärkas genom att tillgängliga resurser i medlemsstaterna som ställs till 
den europeiska civilskyddsmekanismens förfogande på frivillig basis kartläggs i förväg. Detta 
skulle vara ett viktigt sätt att komma ifrån dagens ad hoc-lösningar och i stället införa 
förhandsplanering, utarbetande av referensscenarier, kartläggning av medlemsstaternas 
resurser och beredskapsplanering. 

Föredraganden förespråkar också en förenkling av den europeiska civilskyddsmekanismen, 
som anses vara för byråkratisk. I det sammanhanget välkomnar föredraganden 
sammanslagningen av Echos och MIC:s krisledningscentraler till ett verkligt 
beredskapscentrum som fungerar dygnet runt och som i samråd med medlemsstaterna fattar 
beslut om vilka resurser som ska sättas in i händelse av en katastrof för att se till att offren får 
omedelbar och ändamålsenlig hjälp. 

För att förstärka de europeiska katastrofinsatserna ännu mer ber föredraganden kommissionen
att så snart som möjligt lägga fram ett förslag om inrättande av en europeisk 
räddningstjänststyrka som grundas på centrumet för krisberedskap.

En annan viktig punkt är behovet av bättre samordning mellan alla aktörer för att undvika 
överlappning och dubbelarbete både på den politiska och på den operativa sidan – som bör 
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fungera oberoende av varandra för att inte hindra att katastrofoffren får omedelbar och 
ändamålsenlig hjälp. 

Slutligen vill föredraganden betona att det är viktigt att alla medlemsstater bidrar till de 
europeiska katastrofinsatserna, i en anda av europeisk solidaritet. Ett incitamentsystem som 
gör att medlemsstaterna kan ställa tillräckliga frivilliga resurser till förfogande för poolen utan 
att deras sammanlagda utgifter ökar kan bidra till att öka erbjudandena om resurser. Med 
andra ord bör användningen av de resurser som finns i medlemsstaterna optimeras för det 
allmänna bästa, och dubblering av strukturer, insatser och utgifter bör undvikas.


