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Fråga för muntligt besvarande O-xxxxxx/2011
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
João Ferreira
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Angående: Förebyggande av katastrofer

I sitt meddelande av den 23 februari 2009 med titeln ”En gemenskapsstrategi för 
förebyggande av katastrofer” (KOM(2009)0082) åtog sig kommissionen

– att under 2009 upprätta en förteckning över de EU-instrument som finns för stöd till 
katastrofförebyggande verksamhet, i syfte att bedöma i vilken utsträckning sådana 
instrument används och se om det finns sådant som de inte täcker in,

– att utarbeta en förteckning över förebyggande åtgärder och uppmana medlemsstaterna att 
bedöma om integreringen av katastrofförebyggande åtgärder i nationella operativa 
program med EU-stöd kan förbättras,

– att ta fram en omfattande förteckning över befintliga källor för information om 
katastrofer,

– att genomföra en studie av hur risker och hot i dag kartläggs i medlemsstaterna och på 
grundval av denna utveckla EU-riktlinjer för kartläggning av risker och hot, med fokus på 
katastrofer som kan få gränsöverskridande konsekvenser, exceptionella händelser och 
storskaliga katastrofer.

När det gäller de två första punkterna ovan meddelade kommissionen (fråga E-0424/10) att en 
rapport från en sex månaders studie, som påbörjades i slutet av 2009, skulle vara klar till 
slutet av juni 2010. 

När det gäller den tredje punkten meddelande kommission (fråga E-0425/10) att den 
preliminära sammanfattningen av det utförda arbetet kommer att ingå i en rapport i november 
2010, vilken kommer att offentliggöras av Europiska miljöbyrån (EEA).

När det gäller den fjärde punkten meddelade kommissionen (fråga E-0423/10) att 
kommissionen kommer att utarbeta riktlinjerna i fråga före slutet av 2010.

Kan kommissionen ge informationen om resultatet av det arbete som hittills har gjorts på 
dessa områden?

Vilka särskilda åtgärder har kommissionen vidtagit eller kommer kommissionen att vidta för 
att följa rekommendationerna i betänkandet om kommissionens meddelande ”En 
gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer”, som Europaparlamentet antog i 
september 2010?
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