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Fråga för muntligt besvarande O-000056/2021
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Younous Omarjee, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Constanze Krehl, Niklas Nienaß, Francesca 
Donato, Ondřej Knotek, Martina Michels
för utskottet för regional utveckling

Angående: Katastrofala översvämningar i Europa sommaren 2021

Den 14–15 juli drabbades flera regioner i Belgien och Tyskland hårt av förödande översvämningar, 
liksom vissa regioner i Nederländerna, Luxemburg, Österrike, Italien och Frankrike, där 
översvämningarna var mindre våldsamma. Över 200 människor dog i översvämningarna, många 
människor fick lämna sina hem, egendom skadades allvarligt och bilder av jordskred, förödda byar 
och städer och totalförstörda hus var mycket chockerande. De berörda territorierna drabbades av stor 
förstörelse och till och med förändringar av landskapet i vissa områden. Den ekonomiska aktiviteten 
och jordbruksresurserna har också drabbats svårt.

Såsom anges i ett betänkande nyligen från parlamentet om EU:s solidaritetsfond har risken för 
naturkatastrofer nu blivit permanent och endemisk. Naturkatastrofer kommer att öka i antal och 
intensitet under de kommande årtiondena på grund av de klimatförändringar som redan pågår. EU 
måste också stärka sina solidaritetsinstrument för att ta itu med dessa problem.

Mot bakgrund av detta ställs dessa frågor:

1. Har Belgien och Tyskland begärt stöd från EU:s solidaritetsfond, och har kommissionen vidtagit 
alla nödvändiga åtgärder för att så snabbt som möjligt bedöma skadorna och mobilisera stödet 
för att hjälpa de belgiska och tyska nationella och regionala myndigheter som deltar i 
hjälpinsatserna efter katastrofen?

2. Har Belgien och Tyskland begärt bistånd från centrumet för samordning av katastrofberedskap? 
Hur utnyttjades EU:s civilskyddsmekanism? Och är vår europeiska insatskapacitet vid 
nödsituationer anpassad till en verklighet med mycket plötsliga naturkatastrofer?

3. Vilka lärdomar för framtiden bör vi dra av dessa översvämningar? Finns det någon europeisk 
kartläggning av sektorer och territorier som kommer att påverkas av klimatförändringarna? Hur 
planerar kommissionen att ta itu med frågan om anpassning till klimatförändringarna för de mest 
riskutsatta områdena under denna programperiod? Hur kommer denna fråga att beaktas i 
partnerskapsavtalen och i alla sammanhållningsprogram och sammanhållningsfonder? Anser 
kommissionen att det finns ett behov av att införa en ny fond för att hantera 
klimatförändringarnas effekter?
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