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I. Baggrund

Naturkatastrofer indtræffer tilsyneladende stadigt hyppigere, både på verdensplan og i 
Europa.

- I 2005 blev en række lande i Central- og Nordeuropa (Sydtyskland, Østrig, 
Sverige, Tjekkiet, Rumænien, Slovenien, Ungarn, de baltiske lande osv.) ramt 
af oversvømmelse, ligesom landene i Middelhavsområdet heller ikke gik ram 
forbi (Sydfrankrig og Norditalien).

- Brande ødelagde flere tusinde ha skov i sommeren 2005 i flere sydeuropæiske 
lande (Spanien, Portugal, Sydfrankrig og Grækenland) og forårsagede flere 
dødsfald og betydelige økonomiske skader.

- Tørken i Spanien, Portugal, Frankrig og Italien har haft katastrofale følger for 
landbruget og har medført indførelse af vandrationering i de berørte områder.

Disse er ikke de eneste former for naturkatastrofer, vi så i 2005, for der var også alvorlige 
storme i Sverige og mindre jordskælv i Grækenland.

Efter disse begivenheder sidste år stilles der nu i høj grad krav om, at der iværksættes 
foranstaltninger. Det kræver deltagelse fra EU og de nationale og regionale myndigheder.

Naturkatastrofer er produktet af jordens naturkræfter, og vi kan ikke forhindre, at de 
indtræffer. Vi kan dog:

1. handle for at sikre, at de ikke forværres af menneskelige aktiviteter (f.eks. intensivt 
landbrug), og frem for alt bekæmpe klimaforandringerne

2. iværksætte foranstaltninger for at afhjælpe de forårsagede skader

3. være forberedt på at iværksætte hjælpeaktioner, når sådanne katastrofer indtræffer.

Europa-Parlamentet har allerede udtrykt sin holdning ved forskellige lejligheder og opfordret 
EU og medlemsstaterne til at iværksætte de nødvendige foranstaltninger (se bilag: Europa-
Parlamentets beslutninger om naturkatastrofer).

EU kan handle inden for tre områder: forebyggelse, civilbeskyttelse og hjælp til de berørte 
områder. Inden for alle tre områder skal EU forbedre kapaciteten med henblik på at kunne 
iværksætte foranstaltninger.

II. Forebyggelse

På globalt plan er det nødvendigt at bekæmpe klimaforandringerne. EU fører an med 
reduktion af CO2 (via ordningen for handel med emissioner af drivhusgasser) og opfordrer 
andre lande til at træffe foranstaltninger i henhold til Kyoto-protokollen. Dette er en langvarig 
og nødvendig kamp, hvor der stadig er meget, som skal gøres. Vi skal være parate til at 
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håndtere klimaforandringerne og handle for at imødegå de skader, der opstår som følge af 
naturkatastrofer.
På lokalt plan skal vi også iværksætte foranstaltninger for at forhindre, at uundgåelige 
naturkatastrofer får alvorlige konsekvenser.

Nye forudsigelsesteknikker og -metoder kan medvirke til at forbedre forebyggelsen af 
naturkatastrofer. GALILEO, det europæiske satellitsystem, tilbyder nye muligheder for at 
udvikle mere avancerede systemer til forudsigelse af naturkatastrofer i Europa.

Med hensyn til oversvømmelser findes der allerede en række foranstaltninger, og andre vil 
snart blive introduceret. Nogle af disse er anført og beskrevet i Kommissionens meddelelse 
om styring af oversvømmelsesrisikoen1:

Ø videnskabelige søgemetoder, som har til formål at udvide vores viden om emnet og 
udvikle advarselssystemer inden for rammerne af det sjette og syvende rammeprogram 
for forskning og teknologisk udvikling (herunder f.eks. projektet "FLOODsite"' til 
udvikling af metoder til områdevurdering og forebyggelse af oversvømmelsesrisici) 

Ø oversvømmelsesvarslingssystemer (EFFS - European Flood Forecasting System): her 
gøres der opmærksom på udviklingen af et system til tidlig varsling af oversvømmelser, 
som påbegynder dets testfase næste år (for Donau og Elben) 

Ø økonomiske beskyttelsesforanstaltninger via strukturfondene: i henhold til den nye 
lovgivning om strukturfondene foreslås det, at foranstaltninger til forebyggelse af 
oversvømmelse skal betragtes som støtteberettigede udgifter.

Den 18. januar 2006 fremsatte Kommissionen et forslag til et direktiv om vurdering og 
forvaltning af oversvømmelser, som vil gøre det obligatorisk at foretage vurdering af 
oversvømmelsesrisici for flodlejer og udforme oversvømmelsesrisikokort og langsigtede 
forebyggelsesplaner2.
Med hensyn til brande kan EU håndtere problemet ved hjælp af følgende foranstaltninger: 

Ø Udformning af en ny en europæisk skovbrugsstrategi: Den seneste meddelelse fra 
Kommissionen omhandler ikke specifikke forslag eller foranstaltninger. Der foreslås 
blot en handlingsplan for beskyttelse af skovene, og der introduceres en ikke-
udtømmende liste, der omfatter bekæmpelse af brande. En skovbrugspolitik, som 
ignorerer problemet med skovbrande, er ikke troværdig, da de er hovedårsagen til 
skovbrugets problemer.

Ø Fremhævelse af foranstaltninger til forebyggelse af brande: De eneste 
foranstaltninger af denne type i øjeblikket er de foranstaltninger, der er omhandlet i 
politikken for udvikling af landdistrikterne. Blandt de mangler, der er konstateret, er 
manglen på koordinering og tilstrækkelig overvågning af foranstaltningerne. Som det 
ser ud for øjeblikket, indeholder bestemmelserne om udvikling af landdistrikterne et 
udgiftsområde vedrørende medfinansiering af etableringen af brandbælter for 
landmændene, men denne foranstaltning er ikke udtrykkeligt omhandlet i den nye 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), som gælder for 

  
1 KOM(2004)0472 af 12. juli 2004.
2 Forslag til direktiv om vurdering og forvaltning af oversvømmelser, KOM(2006)0015.
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perioden 2007-2013. Ud over at oprette brandbælter er det nødvendigt at indføre 
bestemmelser vedrørende skovveje, adgangssteder og adgang til vand.
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Ø Anvendelse af ressourcerne under Forest Focus-programmet, som øremærker en 
mindre budgetpost til informationskampagner, men som sandsynligvis ofres i de 
kommende finansielle programmeringsordninger. Forebyggelse af brande er ikke en 
vigtig del af det nye Life Plus-program, som i teorien omfatter Forest Focus-
foranstaltningerne.

Ø Gennemførelse af forskning i årsagerne til brand: Parlamentet har anmodet 
Kommissionen om inden for rammerne af budgettet for 2006 at udforme en 
undersøgelse af årsagerne til brande og alle andre faktorer bag ødelæggelsen af 
skovbruget og fremlægge forslag til foranstaltninger, som kan forbedre koordineringen 
mellem regioner og/eller medlemsstater. 

Ø Etablering af et organ eller agentur med ansvar for skovstyring: Den undersøgelse, 
som Europa-Parlamentet har fremsat ønske om, bør også omhandle muligheden for at 
etablere et organ med overordnet ansvar for området. 

Med hensyn til tørke er det ligesom brand og oversvømmelse et fænomen, der ikke kan 
undgås, men som bør undersøges nærmere og håndteres mere effektivt: 
Ø Der skal holdes mere øje med tørke, og der skal investeres flere midler i forskning. Der 

kan f.eks. etableres en tørkeovervågningsenhed, som Europa-Parlamentet opfordrer til 
i sin beslutning af 12. marts 20051.

Ø Med henblik på at etablere en europæisk tørkestrategi vil det være relevant at udarbejde 
en meddelelse om styring af risikoen for tørke.

Ø Det er nødvendigt at opfordre til fornuftigt vandforbrug og mere rationel 
udnyttelse af vandet. Korrekt brug af vandet bør fremmes via en oplysningspolitik, og 
EU bør genoverveje støtten til turisme- eller landbrugsprojekter, som bringer 
bæredygtig anvendelse af vand i fare.

Med hensyn til andre former for naturkatastrofer (f.eks. jordskælv) er det et åbent 
spørgsmål, om EU skal bidrage til forebyggelse (f.eks. konstruktion af jordskælvssikre 
bygninger, risikovurdering osv.).

III. Civilbeskyttelse
Princippet om fællesskabssolidaritet gælder kun på fællesskabsniveau og i de tilfælde, hvor 
medlemsstaterne ikke kan håndtere en situation alene. EU skal først og fremmest koordinere 
indsatsen til beskyttelse af civile i alvorlige nødsituationer, hvor medlemsstaterne er nødt til at 
hjælpe hinanden. 

Der er allerede iværksat en række fællesskabsforanstaltninger på dette område, men EU's 
indsats på området er begrænset. 
Civilbeskyttelsesordningen2 er et instrument, som omfatter EU's monitorerings- og 
informationscenter (MIC), der er kontaktpunkt for de forskellige medlemsstater, og som 
formidler anmodninger om hjælp fra team fra andre medlemsstater, hvis det ikke er 
tilstrækkeligt med hjælp fra et enkelt. 

  
1 P6_TA (2005)0187.
2 2001/792/EF.
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EU's handlingsprogram for civilbeskyttelse1 har til formål at støtte uddannelsesaktiviteter 
med henblik på at forbedre kapaciteten til at beskytte civilsamfundet på EU-niveau.

Brandene på Den Iberiske Halvø i sommer afslørede huller i systemet først og fremmest med 
hensyn til effektiv og hurtig koordinering af civilbeskyttelsen på EU-plan. I lyset af de 
konstaterede mangler er Kommissionen nu i gang med at revidere politikken for 
civilbeskyttelse, herunder især med henblik på at styrke koordineringen på EU-plan inden for 
dens kompetenceområder. 
I den forbindelse fremsatte Kommissionen i april 2005 en meddelelse om forbedring af 
Fællesskabets civilbeskyttelsesordning2 med forslag til følgende foranstaltninger:
Ø forbedring af koordineringskapaciteten på EU-plan i tilfælde af hjælpeaktioner 

Ø forudsigelse af naturkatastrofescenarier af enhver type med henblik på at kortlægge 
manglerne inden for civilbeskyttelse på alle niveauer

Ø udvikling af begrebet "neighbourhood action team", som er baseret på mindre 
civilbeskyttelsesenheder, som hurtigt kan gribe ind 

Ø finansiering af transportomkostninger i forbindelse med nødvendige hjælpeaktioner i 
andre medlemsstater.

På grundlag af denne meddelelse vedtog Kommissionen den 26. januar 2006 et forslag om 
ændring af det pågældende direktiv3 med en bestemmelse vedrørende øgede 
fællesskabsudgifter til civilbeskyttelse, herunder især til finansiering af omkostningerne til 
transport og materialer.

Som budgetmyndighed bør Europa-Parlamentet støtte Kommissionen i planerne om at yde 
flere midler til gennemførelsen af denne ordning.

Som et finansielt instrument til civilbeskyttelse har Kommissionen desuden fremsat forslag 
om en forordning om oprettelse af et instrument for beredskab og hurtig indsats i 
katastrofesituationer4, som omfatter foranstaltninger, der:

Ø støtter medlemsstaternes indsats for at beskytte mennesker, miljø og materialer og 
yder supplerende fællesskabsstøtte 

Ø bidrager til finansiering af katastrofeaktioner umiddelbart efter en naturkatastrofe
Ø bidrager til effektiviteten af beredskabs- og indsatssystemer i katastrofesituationer 

og til gennemførelsen af beredskabs- og indsatsaktioner med hensyn til de 
folkesundhedsmæssige konsekvenser af sådanne situationer.

Solidaritetsfonden er et instrument, som efterfølgende kan hjælpe med at finansiere de 
offentlige udgifter til genopbygning på lang sigt efter en naturkatastrofe. Den kan også 
bidrage i form af støtte til de berørte regioner.

IV. Støtte til de berørte regioner
  

1 1999/847/EF.
2 KOM(2005)0137.
3 KOM(2006)0029.
4 KOM(2005)0113.
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Støtte til regioner, der rammes af naturkatastrofer, er omfattet af fællesskabsinstrumentet 
Solidaritetsfonden. Dette instrument blev etableret efter de alvorlige oversvømmelser, der 
ramte Centraleuropa i sommeren 2002, og som forårsagede alvorlige skader på de offentlige 
infrastrukturer. 
Dette instrument har modtaget 37 ansøgninger om støtte siden 11. november 2002. 
Kommissionen har også godkendt støtte i 16 tilfælde til katastroferamte områder.1

Den 6. april 2005 fremlagde Kommissionen forslag om en ny forordning om 
Solidaritetsfonden. Den er i øjeblikket under førstebehandling i Regionaludviklingsudvalget 
inden for rammerne af den fælles beslutningsprocedure. Kommissionen foreslår:

Ø at udvide Solidaritetsfondens område til at omfatte teknologiske katastrofer, alvorlige 
terroristangreb og epidemier 

Ø at sænke tærsklen for skader på offentlig ejendom, der berettiget til støtte fra 
Solidaritetsfonden, til 1 mia. euro 

Ø at eliminere undtagelse af regionale katastrofer som berettigede til støtte fra 
Solidaritetsfonden.

Vi ønsker, at denne ordning kan afhjælpe de skader, der forårsages af brand og tørke, dvs. 
naturkatastrofer, der sjældent beskadiger offentlig ejendom i det omfang, der kræves i 
øjeblikket, for at der kan ydes støtte i henhold til Solidaritetsfonden, men som alligevel skaber 
enorme problemer for lokalsamfundene. I den sammenhæng skal anvendelsen af instrumentet 
gøres mere fleksibel og have et bredere grundlag.
Visse lande, dvs. Portugal og Rumænien, har foreslået en omfordeling af den "reserve", der 
tilhører strukturfondene, for at afhjælpe indvirkningen af naturkatastrofer i de berørte 
regioner. 

Med hensyn til støtte til landmænd ønsker vi at fremhæve en række foranstaltninger, som blev 
indført sidste sommer med henblik på at bistå landmænd, der rammes af naturkatastrofer, 
herunder især tørke, inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik. 

  
1 Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond.


