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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 står i begrepp att antas. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att eftersträva ytterligare medverkan från 
EU:s sida med resurser och kapacitet för katastrofer som inträffar inom EU och direkt 
påverkar unionsmedborgarna samt indirekt påverkar EU:s skattebetalare.

3. Europaparlamentet upprepar i detta sammanhang sin begäran om att befintliga 
EU-resurser, såsom EU:s solidaritetsfond, ska användas och 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 erinrar sig samtidigt fondens 
ursprungliga syfte som består i att göra det möjligt ”att snabbt fatta beslut om att så snart 
som möjligt anslå särskilda medel och göra dem tillgängliga”.

4. Europaparlamentet stöder kommissionens strävan att alltsedan första början försöka få 
med förebyggande aspekter i sin insatskapacitet vid katastrofer och påpekar därför att 
regionala och lokala myndigheter spelar en nyckelroll inom katastrofförebyggandet 
genom att de via sammanhållningspolitiken förverkligar strategier för riskförebyggande på 
territoriell nivå. 

5. Europaparlamentet påpekar de regionala och lokala myndigheternas nyckelroll, eftersom 
dessa myndigheter står i första linjen när katastrofer inträffar och deras medverkan kan 
göra EU mera synligt bland unionsmedborgarna.

6. Europaparlamentet understryker vikten av att EU åtagit sig stödja de åtgärder som 
vidtagits av medlemsstaterna, särskilt i sådana fall där flera olika medlemsstater drabbas 
av en gemensam 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.


