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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 skal 
vedtages; 

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

3. 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;

4. støtter Kommissionens indsats for 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 
gennem samhørighedspolitikken gennemfører strategier til risikoforebyggelse på 
territorialt niveau; 

5. påpeger den vigtige betydning af regionale og lokale myndigheder, der er i første række, 
når der sker katastrofer, og hvis inddragelse kan øge EU's synlighed blandt dets borgere;

6. understreger betydningen af EU's forpligtelse til 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 gennemført inden for rammerne af 
Fællesskabets INTERREG-initiativ.


