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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande 
i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om en gemenskapsstrategi för 
förebyggande av katastrofer och erinrar om att naturkatastrofer och katastrofer som 
orsakas av människor (bland annat översvämningar, stormar, perioder av torka, 
jordbävningar, skogsbränder, extrema temperaturförändringar, vulkanutbrott, laviner, 
jordskred samt tekniska och industriella olyckor) påverkar alla medlemsstater och 
kandidatländer.

2. Europaparlamentet betonar att katastrofer inte bara uppstår på grund av extrema 
naturfenomen. De kan ofta uppstå av andra anledningar, exempelvis på grund av 
mänsklighetens otillfredsställande förhållande till miljön eller genom tekniska och 
industriella olyckor som medför utsläpp av farliga kemiska, biologiska, radiologiska eller 
nukleära ämnen (CBRN) med stor påverkan på hälsa, grödor, infrastruktur och 
djurbesättning.

3. Europaparlamentet stöder huvuddragen i EU:s hållning men beklagar att 
Europaparlamentets förslag från den förra valperioden ännu inte har genomförts helt, 
något som förhindrar genomförandet av en konsoliderad unionsstrategi för att förebygga 
naturkatastrofer och katastrofer som orsakas av människor. 

4. Europaparlamentet anser att kommissionens meddelande om en unionstrategi för 
förebyggande av katastrofer bör leda till strategidiskussioner mellan EU-institutionerna 
och olika aktörer, däribland icke statliga organisationer och andra som ingår i det civila 
samhället.

5. Europaparlamentet föreslår att man i prioriteringarna för en enhetlig utrikes- och 
säkerhetspolitik, vid inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder och vid 
upprättandet av budgetramen för 2014–2020, ska inkludera unionens strategi mot 
naturkatastrofer och katastrofer som orsakas av människor, inbegripet en lämplig 
mekanism för tilldelning av humanitärt bistånd i samband med kriser både inom EU och i 
tredjeländer. 

6. Europaparlamentet betonar att den nya solidaritetsklausulen (artikel 222 i EUF-fördraget) 
är viktig för att man med alla medel ska kunna säkerställa hjälpinsatserna och effektivisera 
samordningen mellan medlemsstaterna vid naturkatastrofer och katastrofer som orsakas av 
människor.

7. Europaparlamentet framhåller vikten av att inkludera den ständiga kommittén för 
operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten (COSI) som nämns i artikel 71 i 
EUF-fördraget och som upprättats genom rådets beslut av den 25 februari 2010 om 
inrättande av ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre 
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säkerheten1. Parlamentet uppmärksammar emellertid det faktum att COSI inte är ett 
lagstiftande organ och därmed inte bör ha lagstiftande eller kvasilagstiftande 
befogenheter, och är djupt oroat över avsaknaden av tillsyn från Europaparlamentets och 
de nationella parlamentens sida. I samband med detta efterfrågas att Europaparlamentet 
och de nationella parlamenten lämpligen och vederbörligen informeras om COSI:s 
verksamhet för att nödvändig demokratisk tillsyn därigenom ska tillhandahållas.

8. Europaparlamentet anser att COSI bör tillhandahålla driftskompatibelt stöd i alla faser 
(beredskap, insatser och återställande) av mobiliseringen av stöd vid naturkatastrofer eller 
katastrofer som orsakas av människor och att kommitténs operativa ram inom alla 
områden (polis- och tullsamarbete, yttre gränser, inre säkerhet och katastrofer) ska 
bedrivas i enlighet med EU:s strategi för inre säkerhet.

9. Europaparlamentet betonar att principen om förbud mot diskriminering måste gälla vid 
tillhandahållande av stöd och att bistånd bör ges utifrån behov, utan diskriminering på 
grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller 
socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, egendom, börd eller ställning i övrigt.

10. Europaparlamentet erinrar om att grundläggande mänskliga rättigheter riskerar att sättas 
ur spel i katastrof- och krissituationer och uppmanar till en effektiv övervakning av 
hjälpinsatserna för att säkerställa att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras, och 
att förebyggande åtgärder vidtas mot fysiskt eller sexuellt våld, psykiska övergrepp, 
människohandel, tvångsförflyttning och kriminella gärningar.

11. Europaparlamentet konstaterar att kvinnor ofta drabbas mer än män av följderna av 
naturkatastrofer och katastrofer som orsakas av människor, eftersom de för sitt levebröd är 
mer beroende av naturresurser i riskzonen. Därför uppmanas kommissionen att anta 
strategier med beaktande av jämställdhetsperspektivet vid sina insatser för människans
säkerhet samt vid miljökriser och humanitära kriser som uppstår genom naturkatastrofer 
och katastrofer vållade av människan. 

12. Europaparlamentet betonar att naturkatastrofer och katastrofer som orsakas av människor 
kan orsaka allvarliga skador på känslig infrastruktur, däribland allmänna tjänster, 
kommunikation och transporter. Parlamentet uppmanar kommissionen att sätta upp 
tydliga prioriteringar när det gäller bistånd till katastrofdrabbade länder som innefattar 
exempelvis skydd, områdesplanering och tillräcklig tillgång på säkert vatten och 
grundläggande sanitetstjänster.

13. Europaparlamentet framhåller att ett effektivt civilskydd bygger på särskilda 
nyckelelement som förebyggande, aktivt deltagande och allas medverkan, beredskap, 
insatser, återställande och mekanismer för återuppbyggnad.

14. Europaparlamentet framhåller att upprättande av system för tidig varning och 
snabbinsatsstyrkor bör kombineras med träningsprogram och informationsprojekt för 
allmänheten. 
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15. Europaparlamentet stöder upprättandet av ett ”katastrofobservatorium” i Europeiska 
unionen och understryker vikten av en omfattande insamling av uppgifter och information 
om risker med och kostnader för katastrofer och att dessa uppgifter delas på EU-nivå, 
vilket därigenom möjliggör för medlemsstaterna att utbyta uppgifter om nationell civil 
kapacitet och medicinska resurser. 

16. Europaparlamentet anser att det bör finnas en stark övergripande samordningsmekanism 
för att säkerställa spridningen av bästa praxis.

17. Europaparlamentet påpekar att tillgången till hälso- och sjukvård är kritisk omedelbart 
efter en katastrof och anser att följande områden måste prioriteras: akutvård och kirurgisk 
vård, minimering av spridningsrisken för smittsamma sjukdomar, psykosocialt stöd för 
människor som drabbats av svåra förluster, trauman och under svåra sociala villkor och 
besvärliga levnadsförhållanden, samt stöd till att på lämpligt sätt hantera matning av och 
undernäring hos spädbarn och småbarn.

18. Europaparlamentet beklagar att viktiga finansieringsinstrument i EU, exempelvis det 
finansiella instrumentet för civilskydd, saknar resurser och därför inte helt kan bidra med 
förebyggande åtgärder. Parlamentet är av den bestämda uppfattningen att 
finansieringsmöjligheterna i EU och tredjeländer omedelbart bör utökas utan onödiga 
administrativa förfaranden eftersom katastroferna har ökat i antal och omfattning.

19. Europaparlamentet rekommenderar att ett särskilt finansieringsinstrument för 
förebyggande av katastrofer inrättas. Det ska komplettera nationella skyddsinsatser och 
huvudsakligen skydda människor men även miljö och egendom, däribland kulturarvet, vid 
naturkatastrofer och katastrofer som orsakas av människor.

20. Europaparlamentet anser att det finns ett tydligt mervärde i att samarbeta när det inträffar 
naturkatastrofer och katastrofer som orsakas av människor och uppmanar därför 
medlemsstaterna och EU-institutionerna att förstärka samarbetet när det gäller 
katastrofförebyggande verksamhet och att med en helhetsinriktad ansats verka för en 
effektivare EU-strategi för krishantering.

21. Europaparlamentet uppmärksammar betydelsen av en effektiv och demokratisk 
övervakning av säkerhetsåtgärderna och understryker Europaparlamentets ökade
deltagande i utarbetandet av säkerhetsåtgärder efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget, 
något som innebär att effektivare samråd är nödvändigt på alla stadier.

22. Europaparlamentet betonar vikten av att förebygga och föregripa naturkatastrofer och 
katastrofer som orsakas av människor och av att begränsa effekterna av dessa genom att 
anta en föregripande och underrättelsebaserad strategi. I detta syfte är det av avgörande 
betydelse att medlemsstaternas nationella lagstiftning är förenlig med de grundläggande 
säkerhetsregler som ska följas, till exempel på byggnadsområdet.


