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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med inrättandet av den 
europeiska insatskapaciteten vid katastrofer beakta solidaritetsklausulen och dess 
genomförandeåtgärder, vilka måste antas så snabbt som möjligt och kommer att garantera 
en effektivare och enhetligare insatskapacitet vid katastrofer inom och utanför EU.

2. Europaparlamentet påpekar att de nuvarande systemen med tillfällig samordning inte kan 
garantera lämpligt och tillräckligt bistånd vid katastrofer och att biståndets 
ändamålsenlighet, effektivitet, enhetlighet och synlighet kan förbättras. Parlamentet anser 
att det är nödvändigt att övergå till ett system med förhandsplanering, i vilket utarbetandet 
av referensscenarier för de viktigaste typerna av katastrofer inom och utanför EU ingår, 
och att det är nödvändigt att identifiera tillgängliga och nödvändiga resurser och fastställa 
vad de ska användas till. Det är likaså viktigt att identifiera brister i resurserna och att 
klargöra exakt hur EU skulle kunna bidra till medlemsstaternas insatser för att förbättra 
sin beredskap. Parlamentet anser att ett mer ändamålsenligt utnyttjande av befintliga 
resurser skulle förhindra ytterligare finansiell och administrativ byråkrati, särskilt inom de 
regionala och lokala förvaltningarna.

3. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag att inrätta en europeisk insatskapacitet 
vid nödsituationer, inbegripet arrangemang för att göra tillgängligheten hos 
medlemsstaternas viktigaste resurser mer förutsebar, bland annat genom att upprätta en 
pool med på förhand utvalda resurser, tillgängliga inom förutbestämda svarstider, som på 
frivillig basis ställs till förfogande av medlemsstaterna för europeiska katastrofinsatser 
både inom och utanför unionen på nationell, regional och lokal nivå.  Parlamentet anser att 
man på detta sätt, och genom att hjälpa personer som drabbats av naturkatastrofer som 
storbränder, översvämningar, jordbävningar, vulkanutbrott, tornador och flodvågor, 
liksom av olyckor till havs, oljeutsläpp och kärnkraftsrisker, avsevärt kommer att öka det 
europeiska mervärdet av EU:s insatser.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att eftersträva medverkan från EU:s sida med 
resurser, kapacitet och samordning i samband med katastrofer som inträffar inom EU och 
som direkt påverkar unionsmedborgarna och därmed också EU:s skattebetalare.

5. Europaparlamentet upprepar i detta sammanhang sin begäran om att befintliga 
EU-resurser, såsom EU:s solidaritetsfond, ska användas. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att lägga fram ett nytt förslag så att EU:s solidaritetsfond kan göras mer 
flexibel och få enklare administrativa bestämmelser, och påminner samtidigt om fondens 
ursprungliga syfte att göra det möjligt ”att snabbt fatta beslut om att så snart som möjligt 
anslå särskilda medel och göra dem tillgängliga”. Parlamentet anser att en sådan 
förenkling av de administrativa förfarandena skulle påskynda utbetalningarna från 
solidaritetsfonden och garantera att de genast når de behövande.

6. Europaparlamentet anser att man först och främst bör koncentrera sig på att till fullo och i 
rätt tid utnyttja befintliga ekonomiska resurser samt på att förenkla de administrativa 
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förfarandena för att få tillgång till dessa resurser. Parlamentet anser att åtgärder också 
måste vidtas för att se till att humanitärt katastrofbistånd utan dröjsmål når fram till dem 
som har drabbats av katastrofer.

7. Europaparlamentet påminner om att begreppet territoriell sammanhållning har införts i 
och med Lissabonfördraget och att subsidiaritetsprincipen har utökats till att omfatta 
regionala och lokala myndigheter. Dessa myndigheters centrala roll i katastrofhanteringen 
måste enligt parlamentet därför beaktas i samband med eventuella analyser av den 
europeiska insatskapaciteten vid katastrofer, särskilt med tanke på att 
lagstiftningsbefogenheterna på detta område i många medlemsstater utövas på lokal eller 
regional nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram nya och innovativa
lösningar på hur man direkt ska kunna bistå regionala och lokala myndigheter.

8. Europaparlamentet stöder kommissionens strävan att redan från första början försöka 
integrera förebyggande aspekter i insatskapaciteten vid katastrofer och påpekar därför att 
regionala och lokala myndigheter spelar en nyckelroll inom katastrofförebyggandet 
genom att de genomför strategier för riskförebyggande på territoriell nivå, inbegripet 
gemensamma ingripanden med räddningsstyrkor från flera olika länder.

9. Europaparlamentet framhåller att vissa områden, till exempel kust-, ö- och bergsområden, 
är ytterst sårbara på grund av sin geografiska belägenhet, och kräver därför att dessa 
områden ägnas särskild uppmärksamhet.

10. Europaparlamentet anser vidare att en integrerad strategi, som omfattar alla relevanta 
risker och kopplar katastrofförebyggande (inklusive riskbegränsande och riskreducerande 
åtgärder), till beredskap, insatser och återhämtning, är den effektivaste strategin för att 
hantera katastrofer. Parlamentet anser att förebyggande insatser är ett av de mest effektiva 
sätten att ge skydd, minska effekterna och konsekvenserna av katastrofer och spara 
pengar. Mot bakgrund av detta efterlyser parlamentet förbättrad utbildning om 
katastrofförebyggande, investeringar för att förebygga katastrofer och klimatförändringar, 
effektivare förebyggande åtgärder och lagstiftning om vattenförvaltning samt effektiv 
riskhantering och noggrann övervakning av genomförandet på regional och lokal nivå av 
översvämningsdirektivet, eftersom det kommer att spela en central roll i det framtida 
katastrofförebyggandet i översvämningsbenägna områden.

11. Europaparlamentet anser att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de yttersta 
randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna samt åt den roll som 
deras geografiska läge kan spela för att underlätta hjälpleveranserna till drabbade länder i 
deras närområde och för att ytterligare förbättra den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer. 

12. Europaparlamentet påpekar de regionala och lokala myndigheternas nyckelroll, eftersom 
dessa myndigheter står i första linjen när katastrofer, och framför allt gränsöverskridande 
katastrofer, inträffar och med tanke på att deras medverkan kan göra EU mera synligt 
bland unionsmedborgarna. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se till att 
medlemsstaterna gör sina regionala och lokala myndigheter delaktiga redan i 
inledningsskedet av insatskapaciteten genom att tillämpa sammanhållningspolitikens 
modell för flernivåstyre och en kommunikationsstrategi som gynnar alla parter och 
omfattar samtliga aktörer som deltar i insatsmekanismen.
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13. Europaparlamentet understryker vikten av att EU åtagit sig att utbyta bästa praxis och 
stödja de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna, särskilt i sådana fall där flera olika 
medlemsstater drabbas av samma katastrof. Parlamentet förespråkar därför att man drar 
nytta av den värdefulla erfarenhet som förvärvats på detta område genom tidigare 
genomförda projekt inom ramen för gemenskapsinitiativet Interreg.

14. Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att närmare utforska de möjligheter som 
erbjuds genom EU:s territoriella mål. Parlamentet anser i detta sammanhang att de 
europeiska grupperingarna för territoriellt samarbete (EGTC) kan vara ett effektivt 
instrument för att ytterligare stärka det transnationella, gränsöverskridande och 
interregionala samarbetet, även med länder utanför EU. Utvecklingen av mångskiftande 
interregionala samarbeten över de nationella gränserna visar enligt parlamentet att 
regionerna gör en stor insats när det handlar om att ge snabbt stöd i civilskyddssyfte. 
Parlamentet anser att detta framgångsrika samarbete också stämmer överens med det 
gemensamma målet att kartlägga risker och bedöma potentiella hot och att det är här EU 
på ett värdefullt och synligt sätt kan bidra till ett ännu effektivare och mer ändamålsenligt 
samarbete, framför allt genom att förbättra samordningen.

15. Europaparlamentet konstaterar att de EU-regioner som är belägna vid unionens yttre 
gränser kan påverkas av katastrofer som inträffar i regioner i tredjeländer, vilket 
ytterligare försvårar ett ingripande. Parlamentet föreslår att särskilda åtgärder vidtas för att 
stödja dessa regioner och att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt katastrofer som 
orsakats av människor eller industriolyckor, eftersom sådana katastrofer kräver andra 
strategier.

16. Europaparlamentet uppmärksammar att det under Europeiska volontäråret skulle vara 
både symboliskt och värdefullt att stödja de länder som främjar sådana verksamheter och 
organisationer.

17. Europaparlamentet efterlyser en övergripande kommunikationsstrategi för samtliga 
EU-institutioner och medlemsstater för att informera om deras roll i förebyggandet och 
hanteringen av katastrofer, i syfte att göra EU-åtgärderna mer synliga.
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