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Den allvarliga naturkatastrofen i den autonoma regionen Madeira och 

följderna av stormen Xynthia i Europa 

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2010 om de stora naturkatastroferna i den 

autonoma regionen Madeira och effekterna av stormen Xynthia i Europa 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 191 och 349 

i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av kommissionens förslag till en förordning om inrättande av 

Europeiska unionens solidaritetsfond (KOM(2005)0108) och av parlamentets ståndpunkt 

av den 18 maj 20061, 

– med beaktande av sina resolutioner av den 5 september 2002 om översvämningar i 

Europa2, av den 8 september 2005 om naturkatastrofer (bränder och översvämningar) i 

Europa3 och av den 7 september 2006 om skogsbränder och översvämningar4 samt sina 

resolutioner av den 18 maj 2006 om naturkatastrofer (skogsbränder, torka och 

översvämningar) – jordbruksaspekter5, regionala utvecklingsaspekter6 och miljöaspekter7, 

– med beaktande av vitboken ”Anpassning till klimatförändring: en europeisk 

handlingsram” (KOM(2009)0147) och kommissionens meddelande ”En 

gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer” (KOM(2009)0082), 

– med beaktande av kommissionens uttalande av den 24 februari 2010 om de stora 

naturkatastroferna i den autonoma regionen Madeira, 

– med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Madeira drabbades den 20 februari 2010 av en svår naturkatastrof med våldsamma och 

rekordartade regnmängder, kraftiga vindar och mycket höga havsvågor. I Madeira har 

minst 42 personer omkommit, många personer saknas, hundratals personer har förlorat 

sina hem och dussintals personer har skadats. 

B. Den 27 och 28 februari 2010 slog en massiv och mycket förödande storm, Xynthia, ner 

över västra Frankrike, främst i regionerna Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire och 

Bretagne. Stormen skördade nästan 60 dödsoffer, många personer saknas och 

tusentals har blivit hemlösa. 
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C. Meteorologiska fenomen, särskilt stormen Xynthia, har också drabbat flera regioner i Spanien, 

framför allt Kanarieöarna och Andalusien, men också Belgien, Tyskland, Nederländerna och 

Portugal, och orsakat många dödsfall och allvarliga materiella skador. 

D. Katastroferna har orsakat offrens familjer och de människor som drabbats stort mänskligt 

lidande. 

E. Katastrofen orsakade omfattande förödelse och avsevärda skador på den offentliga infrastrukturen 

– däribland vägar, hamnar, vattenförsörjning, elektricitet, sanitära anläggningar och 

telekommunikationer. Även privata byggnader, kommersiella inrättningar, industrier och 

jordbruksmark samt natur- och kulturarv har drabbats. Framför allt skadorna på 

vattenförsörjningsanläggningar och sanitära anläggningar kan bli ett hot mot folkhälsan. 

F. Katastrofen hindrar nu människorna från att återgå till sitt normala liv och kommer sannolikt att få 

långsiktiga ekonomiska och sociala konsekvenser. 

G. De katastrofhärjade områdena måste röjas upp och återuppbyggas och återfå sin 

produktionspotential samt få ersättning för de samhälleliga kostnaderna av katastrofen. 

H. Det har blivit tydligt de senaste åren att problemen med översvämningar, stormar och andra 

extrema väderförhållanden sannolikt kommer att bli allt vanligare. Investeringar för att bekämpa 

klimatförändringarna är också viktiga för att förebygga katastrofer. 

I. Naturkatastrofer har allvarliga ekonomiska och sociala konsekvenser för de regionala 

ekonomierna, produktiviteten, vattenbruket, turismen, miljön och den biologiska 

mångfalden. 

1. Europaparlamentet uttrycker sin djupaste sympati och solidaritet med de drabbade 

regionerna och beklagar dessa naturkatastrofers allvarliga ekonomiska konsekvenser. 

Parlamentet vill framför allt ge uttryck för sitt djupa deltagande i de anhörigas sorg. 

2. Europaparlamentet hyllar de räddningsmanskap som arbetat oavbrutet för att rädda människor och 

begränsa det mänskliga lidandet och de materiella skadorna. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja de som 

drabbats av katastrofens ekonomiska och sociala följder. 

4. Europaparlamentet anser att nationella, regionala och lokala myndigheter bör inrikta sig 

på effektiva strategier för förebyggande och i större utsträckning ta hänsyn till lämplig 

lagstiftning och metoder gällande återbeskogningsprogram, markanvändning, 

vattenförvaltning och effektiv riskhantering, bland annat med avseende på tätbebyggelse 

vid kuster och anläggning av strandvallar, samt jord- och skogsbruk. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omgående, så snart de drabbade 

ländernas regeringar lagt fram sina respektive begäranden, främja alla nödvändiga 

insatser för att så skyndsamt och flexibelt och i så stor omfattning som möjligt anslå 

medel ur Europeiska unionens solidaritetsfond. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till de olika regionernas 

specifika situation, särskilt öarnas och de yttersta randområdenas utsatta läge, i syfte att 

hjälpa de katastrofdrabbade på bästa möjliga sätt. 

7. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att, förutom att utnyttja anslag 



från Europeiska unionens solidaritetsfond, också vara öppen och flexibel vid 

förhandlingar med berörda myndigheter om översynen av de regionala operativa 

programmen Intervir+ (ERUF) och Rumos (ESF) och deras franska motsvarigheter, samt 

Madeirasektionen av de tematiska operativa programmen för territoriell utveckling, som 

finansieras via Sammanhållningsfonden. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta itu 

med översynen så snart som möjligt och utreda möjligheten att utöka gemenskapens 

medfinansiering 2010 för särskilda projekt inom ramen för respektive operativt program, i 

enlighet med de bestämmelser och tak för 2007–2013 som fastställs i rådets förordning 

(EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna, utan att ifrågasätta 

den årliga finansieringsram som anslås för de berörda medlemsstaterna. 

8. Europaparlamentet upprepar att en ny förordning för EU:s solidaritetsfond, som grundar 

sig på kommissionens förslag (KOM(2005)0108), är en nödvändig förutsättning för att 

man ska kunna komma till rätta med de problem som orsakas av naturkatastrofer på ett 

mer flexibelt och effektivt sätt. Parlamentet kritiserar att rådet blockerat frågan, trots att 

parlamentet antog sin ståndpunkt med en överväldigande majoritet vid första 

behandlingen i maj 2006. Parlamentet uppmanar det spanska ordförandeskapet och 

kommissionen att utan dröjsmål försöka hitta en lösning för att på nytt få i gång 

översynen av denna förordning, för att skapa ett starkare och mer flexibelt instrument som 

effektivt kan möta de nya utmaningarna från klimatförändringarna. 

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de drabbade regionerna att upprätta 

planer för återuppbyggnad och restaurering av de drabbade områdena. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att överväga behovet av långsiktiga investeringar i åtgärder 

för att förebygga denna typ av katastrofer och begränsa deras skadeverkningar. 

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anpassa sig till klimatförändringarnas 

effekter genom att tillämpa befintlig lagstiftning genom ett integrerat tillvägagångssätt 

inom alla relevanta områden. 

11. Europaparlamentet framhåller att det är nödvändigt att rekommendationerna i vitboken 

om anpassning till klimatförändringar omsätts i praktiken och att åtgärder vidtas för att 

garantera att anpassningen till klimatförändringarna blir verklighet inom Europeiska 

unionen. 

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och medlemsstaternas regeringar samt till den regionala regeringen i den 

autonoma regionen Madeira. 

 

 


