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Oversvømmelser i centraleuropæiske lande, især Polen, Den Tjekkiske 

Republik, Slovakiet, Ungarn og Rumænien samt i Frankrig 

Europa-Parlamentets beslutning af 17. juni 2010 om oversvømmelser i centraleuropæiske 

lande, især Polen, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Ungarn og Rumænien samt i 

Frankrig 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til EU-traktatens artikel 3 og EUF-traktatens artikel 191 og 349, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag til forordning om oprettelse af Den Europæiske 

Unions Solidaritetsfond (KOM(2005)0108) og Europa-Parlamentets holdning hertil af 18. 

maj 2006, 

 

- der henviser til sine beslutninger af 5. september 2002 om oversvømmelseskatastroferne i 

Centraleuropa1, af 8. september 2005 om naturkatastrofer (brande og oversvømmelser) i 

Europa2, af 18. maj 2006 om naturkatastrofer (skovbrande, tørker og oversvømmelser) - 

landbrugsmæssige aspekter, regionaludviklingsmæssige aspekter og miljømæssige 

aspekter3 og af 7. september 2006 om skovbrande og oversvømmelser i Europa4, 

 

- der henviser til Kommissionens hvidbog "Tilpasning til klimaændringer: et europæisk 

handlingsgrundlag" (KOM(2009)0147) og til meddelelse fra Kommissionen om "En 

fællesskabsstrategi til forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer" 

(KOM(2009)0082), 

 

- der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Regioner 2020 - en evaluering af de 

fremtidige udfordringer for EU's regioner" (SEK(2008)2868), 

 

- der henviser til Kommissionens udtalelse om den store naturkatastrofe i den selvstyrende 

region Madeira den 24. februar 2010 og til sin beslutning af 11. marts 2010 om de 

alvorlige naturkatastrofer i den autonome region Madeira og virkningerne af stormen 

Xynthia i Europa5, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4, 

 

A. der henviser til, at der har været større naturkatastrofer i form af oversvømmelser i 

forskellige EU-medlemsstater, især i Polen, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Ungarn 

og Rumænien såvel som Tyskland og Østrig samt de nylige oversvømmelser i Frankrig, 

der har forårsaget tab af menneskeliv og nødvendiggjort evakuering af tusinder af 

mennesker, 

                                                 
1  EUT C 272 E af 13.11.2003, s. 471. 
2  Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0334. 
3  Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0222, 0223 og 0224. 
4  Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0349. 
5  Vedtagne tekser, P7_TA(2010)0065. 



 

 

B. der henviser til, at de nævnte katastrofer har anrettet alvorlig skade, herunder på 

infrastruktur, virksomheder og landbrugsjord, og tillige har ødelagt områder tilhørende 

natur- og kulturarven og eventuelt har forårsaget risici for folkesundheden, 

 

C. der henviser til, at det er nødvendigt at foretage en holdbar genopbygning af de områder, 

der er blevet ødelagt eller beskadiget af katastroferne for at udbedre deres økonomiske og 

sociale tab, 

 

D. der henviser til den voldsomme stigning i hyppigheden, sværhedsgraden, kompleksiteten 

og virkningen af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer på tværs af Europa i de 

senere år, 

 

1. udtrykker medfølelse og solidaritet med indbyggerne i de regioner, der er berørt af 

katastroferne, tager behørigt hensyn til eventuelle alvorlige økonomiske virkninger og 

udtrykker sin medfølelse og deltagelse over for ofrenes familier; 

 

2. anerkender eftersøgnings- og redningsenhedernes utrættelige indsats med henblik på at 

redde liv og mindske skaderne i de berørte områder; 

 

3. respekterer de initiativer, der blev taget af de medlemsstater, som ydede assistance til de 

berørte områder, idet europæisk solidaritet kommer til udtryk ved gensidig bistand i 

alvorlige situationer; 

 

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at revidere planlægningen, politikkerne 

for bæredygtig arealudnyttelse, økosystemets absorptionsevne og bedste praksis i lyset af 

den øgede risiko for oversvømmelser som følge af den måde, landarealerne, de naturlige 

leveområder og kloaksystemerne forvaltes på og øge oversvømmelseskontrollens og 

kloakinfrastrukturens kapacitet for at begrænse skader forårsaget af ekstreme regnskyl; 

 

5. opfordrer medlemsstaterne og de regioner, der blev ramt af katastroferne, til at lægge 

særlig vægt på bæredygtige genopbygningsplaner og overveje muligheden af langfristede 

investeringer i medlemsstaternes politikker for katastrofeforebyggelse og beredskab; 

 

6. opfordrer medlemsstaterne til at opfylde kravene i EU's oversvømmelsesdirektiv og 

gennemføre det; opfordrer til, at der tages hensyn til oversvømmelsesrisikokort bør ved 

den fysisk planlægning; understreger, at en effektiv forebyggelse af oversvømmelser skal 

baseres på grænseoverskridende strategier; tilskynder nabomedlemsstaterne til at 

intensivere deres samarbejde i forbindelse med forebyggelse af naturkatastrofer og 

dermed sikre den bedst mulige udnyttelse af de EU-midler, der er afsat til dette formål; 

 

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte de områder, der er berørt af de 

økonomiske og sociale virkninger af katastroferne, på den hurtigst mulige måde; 

 

8. gentager, at en ny forordning for EU’s Solidaritetsfond baseret på Kommissionens forslag 

(KOM(2005)0108) er en absolut nødvendighed for på en mere fleksibel og effektiv måde 

at løse problemer, der er forårsaget af naturkatastrofer; kritiserer Rådet for at have 

blokeret sagen, skønt Parlamentet vedtog sin holdning med et overvældende flertal ved 

førstebehandlingen i maj 2006; opfordrer det belgiske formandskab og Kommissionen til 

uden forsinkelse at søge en løsning, således at processen med revision af denne 



forordning kan blive genoplivet med henblik på at skabe et stærkere og mere fleksibelt 

instrument, der er i stand til at reagere effektivt på de nye udfordringer i forbindelse med 

klimaændringerne; 

 

9. opfordrer Kommissionen til, efter de nationale og regionale myndigheders forelæggelse af 

deres respektive planer, øjeblikkeligt at træffe de nødvendige foranstaltninger med 

henblik på den hurtigste, mest effektive og fleksible anvendelse af de finansielle midler 

fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond; 

 

10. opfordrer indtrængende Kommissionen til - ud over at anvende Den Europæiske Unions 

Solidaritetsfond - at være åben og fleksibel i forhandlingerne med de nationale og 

regionale myndigheder om en revision af de regionale operationelle programmer for 

perioden 2007-2013, der finansieres af EFRU, ESF og Samhørighedsfonden; opfordrer 

Kommissionen til at gå videre med denne revision så hurtigt som muligt; 

 

11. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til forskellene mellem de berørte regioner, der 

bl.a. omfatter bjergområder og flodområder, således at man kan hjælpe ofrene på bedst 

mulig måde; 

 

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 

medlemsstaternes regeringer samt de regionale myndigheder i de berørte områder. 

 


