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B8-0392/2018 

Europa-Parlamentets beslutning om brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland 

i juli 2018 og EU's indsats 

(2018/2847(RSP)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. 

december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme1, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om 

ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme 

(COM(2017)0772), 

– der henviser til Kommissionens udtalelse af 10. september 2018 om brandene ved Mati 

i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2, 

A. der henviser til brandene ved Mati i den græske region Attika, der medførte 98 dødsfald 

og dusinvis tilskadekomne; 

B. der henviser til, at Grækenland ville have haft gavn af et mere robust 

civilbeskyttelsesberedskab for så vidt angår evakueringsplaner og evakueringsordrer; 

C. der henviser til, at klimaforandringer, såvel som andre årsager, forventes at ville føre til 

et øget antal brande og andre naturkatastrofer i Europa; 

D. der henviser til, at EU's civilbeskyttelsesmekanisme i 2017 blev aktiveret 17 gange på 

grund af skovbrandssituationer i Europa; 

E. der henviser til, at Grækenland, Sverige og Letland alle anmodede om EU-støtte 

gennem EU-civilbeskyttelsesmekanismen i sommeren 2018 på grund af brande; 

1. udtrykker sin medfølelse og fulde solidaritet med de pårørende til de, der er omkommet 

under brandene i Grækenland, såvel som alle øvrige berørte personer; 

2. anerkender det værdifulde arbejde og den redningsindsats, som er gjort af de græske 

brandfolk, frivillige og øvrige involverede; 

3. glæder sig over den solidaritet, som er blevet udvist af Cypern, Spanien og Bulgarien, 

der tilbød assistance gennem civilbeskyttelsesmekanismen, herunder i form af flystøtte, 

samaritter og brandfolk, hvilket er udtryk for aktiv europæisk solidaritet; 

4. understreger nødvendigheden af, at der indgås en ambitiøs aftale om revision af EU-

civilbeskyttelsesmekanismen og oprettelsen af rescEU til at sikre, at Unionen råder over 

den fornødne kapacitet til at sætte ind over for katastrofesituationer; 

                                                 
1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924. 
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5. understreger på det kraftigste nødvendigheden af, at medlemsstaterne gennemfører 

altomfattende risikoanalyser og vurderinger af deres risikoforvaltningskapacitet og 

katastrofestyringsplanlægning, således at de kan tilsikre en effektiv katastrofeindsats; 

6. gentager betydningen af EU-støtte til brandbekæmpelse under Samhørighedsfonden og 

opfordrer medlemsstaterne til i fuld grad at gøre brug af disse finansieringsmidler; 

7. opfordrer til øjeblikkelig mobilisering af EU-finansiering til støtte for ofre og udbedring 

af skader på både offentlig infrastruktur og privat ejendom i de katastroferamte 

områder, eksempelvis fra EU's Solidaritetsfond; 

8. minder også om nødvendigheden af tiltag til at forhindre oversvømmelser i de områder i 

både den østlige og vestlige del af Attika, der er berørt af skovbrande, med henblik på at 

forhindre nye katastrofer til vinter; 

9. opfordrer Kommissionen til at fremlægge sit forslag, der p.t. er under udarbejdelse, om 

de finansielle rammer for EU-civilbeskyttelsesmekanismen for tiden efter 2020; 

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen. 

 


