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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med etableringen af EU-katastrofeberedskabet at 
tage hensyn til solidaritetsbestemmelsen og dens gennemførelsesordninger, der hurtigst 
muligt skal vedtages, og som vil sikre en mere effektiv og kohærent indsats i forbindelse 
med katastrofer i og uden for Den Europæiske Union,

2. påpeger, at de eksisterende ad hoc-koordineringsordninger ikke kan garantere behørig og 
tilstrækkelig bistand i forbindelse med katastrofer, at det stadig er muligt generelt at 
forbedre bistandens effektivitet, sammenhæng og synlighed; anfører, at det i stedet er 
nødvendigt at indføre et system med forhåndsplanlægning, som indebærer udarbejdelsen 
af referencescenarier, der omfatter de vigtigste former for katastrofer i og uden for EU, 
samt at det er nødvendigt at øremærke til rådighed stående og påkrævede ressourcer og 
fastlægge anvendelsen heraf; det er ligeledes vigtigt at identificere mangler i forbindelse 
med ressourcerne og at præcisere, hvorledes EU vil kunne bidrage til medlemsstaternes 
bestræbelser på at forbedre deres stand-by; er af den opfattelse, at man med en bedre 
udnyttelse af de eksisterende ressourcer vil undgå yderligere finansielt og administrativt 
bureaukrati, især hvad angår regionale og lokale myndigheder;

3. støtter Kommissionens forslag om at etablere en europæisk katastrofeberedskabskapacitet, 
herunder ordninger som på en forudsigelig måde sikrer tilgængeligheden af vigtige 
ressourcer i medlemsstaterne, bl.a. ved at etablere en pulje af forudfastsatte aktiver, der på 
frivillig basis stilles til rådighed af medlemsstaterne for EU's katastrofebistand både i og 
uden for Unionen på nationalt, regionalt og lokalt plan; finder, at man således, og ved at 
hjælpe de mennesker der er ramt af naturkatastrofer, som f.eks. større ildebrande, 
oversvømmelser, jordskælv, vulkanudbrud, orkaner og flodbølger, samt ulykker til havs, 
olieudslip og nukleare risici, vil kunne øge merværdien af EU's indsats væsentligt;

4. opfordrer Kommissionen til at tilstræbe, at EU inddrages med ressourcer, kapacitet og 
koordinering ved katastrofer, der sker i EU og direkte påvirker dets borgere, og dermed 
dets skatteydere;

5. gentager i denne forbindelse sin opfordring til at anvende eksisterende EU-midler, som 
f.eks. EU's Solidaritetsfond; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte et nyt 
forslag, der giver EU's Solidaritetsfond mulighed for at øge sin fleksibilitet og forenkle 
sine administrative regler, idet den samtidig fastholder sit mål om at give mulighed for, at 
der træffes en hurtig afgørelse om at afsætte specifikke finansielle ressourcer og anvende 
dem så hurtigt som muligt; mener, at en sådan forenkling af de administrative procedurer 
vil fremme udbetalingen af støtte fra solidaritetsfonden, således at de nødstedte 
øjeblikkelig modtager bistand;

6. er af den opfattelse, at der især bør fokuseres på at udnytte de til rådighed stående 
ressourcer rettidigt og til fulde, samt på at forenkle alle de administrative procedurer i 
forbindelse med mobiliseringen af disse ressourcer; finder, at der ligeledes bør tages skridt 
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til at sikre, at bistanden når ud til katastrofeofrene uden forsinkelser; 

7. minder om, at begrebet "territorial samhørighed" er blevet indført med Lissabontraktaten, 
hvor susidiaritetsprincippet er blevet udvidet til at omfatte regionale og lokale 
myndigheder, samt at der i enhver evaluering af et EU-katastrofeberedskab derfor bør 
tages højde for disse myndigheders altafgørende rolle i forbindelse med 
katastrofehåndtering, især i lyset af at de lovgivningsmæssige beføjelser i en lang række 
medlemsstater udøves af lokale eller regionale instanser; opfordrer Kommissionen til at 
finde andre og nyskabende løsninger med henblik på direkte støtte til regionale og lokale 
myndigheder;

8. støtter Kommissionens bestræbelser på at medtage forebyggende aspekter i sit 
katastrofeberedskab helt fra begyndelsen; påpeger derfor, at regionale og lokale 
myndigheder spiller en central rolle i forbindelse med katastrofehåndtering, idet de 
gennemfører strategier til risikoforebyggelse på territorialt niveau, herunder fælles 
hjælpeaktioner med beredskab fra forskellige lande; 

9. påpeger, at visse områder, f.eks. øer samt kyst- og bjergområder, er ekstremt sårbare på 
grund af deres geografi, og efterlyser særlig fokus på disse områder;

10. er af den opfattelse, at den mest effektive strategi for katastrofehåndtering omfatter "alle 
former for risici" og knytter katastrofeforebyggelse (inklusive tilpasning og 
risikoreduktion) sammen med beredskab, indsats og genopbygning; finder, at 
forebyggelse er en af de mest effektive måder til at opnå beskyttelse, reducere katastrofers 
følgevirkninger, samt til at opnå besparelser; efterlyser i denne forbindelse større 
kendskab til katastrofeforebyggelse, investering i forebyggelse af katastrofer og 
klimaændringer, samt mere effektive forebyggelsespolitikker og fyldestgørende 
lovgivning vedrørende forvaltning af vandressourcer og effektiv risikohåndtering, samt 
opfordrer til at være opmærksom på gennemførelsen af direktivet om oversvømmelser på 
regionalt og lokalt niveau, da dette vil spille en central rolle i forbindelse med fremtidig 
katastrofeforebyggelse i oversvømmelsestruede områder;

11. mener, at der især bør fokuseres på de ultraperifere regioner og oversøiske lande og 
territorier samt betydningen af deres geografiske beliggenhed med hensyn til at fremme 
bistand til de katastroferamte lande i deres nærhed og effektivisere EU's 
katastrofeberedskab;

12. påpeger den vigtige betydning af regionale og lokale myndigheder, der er i første række, 
når der opstår katastrofer, især grænseoverskridende katastrofer, og hvis inddragelse kan 
øge EU's synlighed blandt dets borgere; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at 
medlemsstaterne allerede på et tidligt stadium involverer deres regionale og lokale 
myndigheder i katastrofeberedskabet på basis af den forvaltningsmodel med flere 
niveauer, der anvendes i forbindelse med samhørighedspolitikken, via en "win-win"-
kommunikationsstrategi for alle de aktører, der deltager i beredskabet;

13. understreger betydningen af EU's ønske om at udveksle bedste praksis og at støtte de 
foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne, navnlig når en række medlemsstater er 
berørt af den samme katastrofe; slår derfor til lyd for, at der drages nytte af de værdifulde 
erfaringer, der tidligere er indhøstet på dette område i forbindelse med projekter 
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gennemført inden for rammerne af Fællesskabets INTERREG-initiativ;

14. mener, at yderligere udnyttelse af de muligheder, der indbygget i det europæiske 
territoriale mål, er af altafgørende betydning; er af den opfattelse, at den europæiske 
gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) kan fungere som et vigtigt redskab til yderligere 
at fremme det tværnationale, grænseoverskridende og interregionale samarbejde, selv med 
de lande, der ikke er medlem af EU; ser udviklingen af mellemregionalt samarbejde på 
tværs af de nationale grænser som bevis på regionernes meget vigtige bidrag til en hurtig 
indsats til beskyttelse af civilbefolkningen; mener, at dette frugtbare samarbejde bl.a. 
omfatter det fælles ønske om at kortlægge risici og vurdere potentielle trusler, og at det er 
i denne sammenhæng, at EU kan yde et værdifuldt og synligt bidrag til et endnu mere 
effektivt samarbejde, især ved at forbedre koordineringen;

15. anfører, at de europæiske regioner, der er beliggende ved EU's grænser, kan blive berørt af 
katastrofer i regioner i tredjelande, hvor det er endnu sværere at intervenere; foreslår, at 
der udarbejdes særlige foranstaltninger til støtte for disse regioner, og at der især 
fokuseres på katastrofer udløst af mennesker;  

16. foreslår, at der udarbejdes særlige foranstaltninger til støtte for disse regioner, og at der 
især fokuseres på katastrofer udløst af mennesker; 

17. efterlyser en samlet kommunikationsstrategi for alle EU-institutionerne og medlemsstater, 
som fremmer deres rolle i forbindelse med katastrofeforebyggelse og -håndtering med 
henblik på at give EU-foranstaltninger større synlighed.
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