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I. Bakgrund

Naturkatastrofer förefaller ha blivit allt vanligare, både globalt och i Europa.

- År 2005 drabbades ett antal länder i centrala och norra Europa (södra Tyskland, 
Österrike, Sverige, Tjeckien, Rumänien, Slovenien, Ungern, Baltikum osv.) av 
översvämningar, och inte heller Medelhavsområdet (södra Frankrike och norra Italien) 
förskonades.

- Bränder förstörde tusentals hektar skog under sommaren 2005 i flera länder i södra 
Europa (Spanien, Portugal, södra Frankrike och Grekland), vilket ledde till ett antal 
dödsfall och omfattande ekonomiska skador.

- Torkan i Spanien, Portugal, Frankrike och Italien har haft katastrofala följder för 
jordbruket och tvingat de berörda samhällena att införa vattenransonering.

Dessa är inte de enda typer av naturkatastrofer som inträffade 2005, för det förekom även 
allvarliga stormar (i Sverige) och mindre jordbävningar (i Grekland).

Efter dessa händelser förra året finns det nu en enorm efterfrågan på åtgärder i samhället. För 
detta behöver vi engagemang av både gemenskapsmyndigheter och nationella och regionala 
myndigheter.

Naturkatastrofer är en produkt av vår planets naturkrafter och kan inte förhindras. Vi kan dock 
göra följande:

1. agera så att de inte förvärras av mänsklig aktivitet (till exempel intensivt jordbruk), 
framför allt genom att bekämpa klimatförändringarna,

2. vidta åtgärder för att mildra de skador som uppstår,

3. vara beredda att sätta in biståndsåtgärder när sådana katastrofer inträffar.

Europaparlamentet har redan uttryckt sin åsikt vid olika tillfällen, och uppmanat EU och dess 
medlemsstater att vidta de nödvändiga åtgärderna (se bilaga: Europaparlamentets resolutioner 
om naturkatastrofer).

EU kan agera inom tre områden – förebyggande, räddningstjänst och stöd till de berörda 
regionerna. Inom alla dessa tre områden måste EU förbättra sin förmåga till insatser.

II. Förebyggande

På global nivå är det nödvändigt att bekämpa klimatförändringarna. EU går i spetsen för 
sänkningarna av koldioxidutsläppen (via systemet för handel med utsläppsrätter) och 
uppmuntrar andra länder att vidta åtgärder i enlighet med Kyotoprotokollet. Detta är en lång 
och nödvändig kamp där mycket återstår att göra. Vi måste vara beredda att hantera 
klimatförändringarna och agera för att motverka den skada som uppstår vid naturkatastrofer. 
På lokal nivå måste vi också vidta åtgärder för att förhindra att oundvikliga naturkatastrofer 
får förödande konsekvenser.
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Nya prognostekniker och -metoder kan bidra till att förbättra förebyggandet av 
naturkatastrofer. Galileo, det europeiska satellitsystemet, erbjuder nya möjligheter att 
utveckla mer sofistikerade system för att förutse naturkatastrofer i Europa.

När det gäller översvämningar finns redan ett antal åtgärder, och andra håller på att införas. 
En del av dessa anges och beskrivs i kommissionens meddelande om hantering av 
översvämningsrisker1:

Ø Vetenskapliga sökmetoder som syftar till att öka våra kunskaper i ämnet och utveckla 
varningssystem i samband med sjätte och sjunde ramprogrammet för forskning och 
utveckling (vi kan nämna projektet ”FLOOD site”, för utveckling av metoder för 
områdesbedömning och förebyggande av översvämningsrisker). 

Ø Varningsåtgärder för översvämningar (Europeiska systemet för 
översvämningsprognoser) – här noterar vi utvecklingen av ett varningssystem för 
översvämningar, vilket kommer att ha sitt testskede i år (för Donau och Elbe). 

Ø Finansiella skyddsåtgärder via strukturfonderna – under den nya lagstiftning som styr 
strukturfonderna föreslås det att åtgärder för förebyggande av översvämningar, särskilt av 
teknisk karaktär, bör anses ge rätt till bidrag. 

Den 18 januari 2006 överlämnade kommissionen ett förslag till direktiv om bedömning och 
hantering av översvämningar, enligt vilket det skulle vara obligatoriskt att göra en 
riskbedömning för översvämningar för flodbäddar och skapa riskkartor för översvämningar 
och långsiktiga förebyggande planer.2

När det gäller bränder skulle unionen kunna hantera problemet med följande åtgärder: 
Ø Upprätta en ny europeisk skogsstrategi – i det senaste kommissionsmeddelandet anges 

inga specifika förslag eller åtgärder – det enda det innehåller är ett förslag till 
handlingsplan för skogsskydd, och en icke uttömmande lista som innefattar 
brandbekämpning. Varje skogspolitik med självrespekt måste omfatta problemet med 
bränder, eftersom bränder är den främsta orsaken till förstörd skogsmark.

Ø Betona åtgärder för förebyggande av bränder – de enda åtgärder av denna typ som för 
närvarande vidtas är de som ligger inom landsbygdsutvecklingspolitiken. Bland de 
defekter som har identifierats finns brist på samordning och otillräcklig övervakning av 
åtgärderna. Som saker och ting ser ut innefattar förordningen om landsbygdens utveckling 
en rubrik som avser medfinansiering av brandgator som skapas av jordbrukarna själva, 
men denna åtgärd nämns inte uttryckligen i den nya Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU), vilken kommer att gälla under perioden 2007–2013.
Utöver att skapa brandgator är det nödvändigt att avsätta större resurser för skogsvägar, 
åtkomstpunkter och vattenpunkter.

  
1 KOM(2004)0472, 12.7.2004.
2 Förslag till direktiv om bedömning och hantering av översvämningar, KOM(2006)0015.
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Ø Använda resurserna inom ramen för programmet Forest Focus, där en mindre 
budgetrubrik öronmärks för informationskampanjer, men vilket troligen kommer att 
försvinna i de kommande arrangemangen för den finansiella programplaneringen. 
Förebyggande av bränder är ingen huvuddel i det nya programmet ”Life Plus”, vilket i 
teorin skulle sammanfatta åtgärderna inom Forest Focus.

Ø Genomföra forskning om brandorsaker – parlamentet ha bett kommissionen att i 
samband med 2006 års budget upprätta en studie för att undersöka brandorsaker och alla 
andra faktorer i förstörandet av skogsmark och föreslå åtgärder för att förbättra 
samordningen mellan regioner och/eller medlemsstater.

Ø Inrätta ett organ eller en byrå med ansvar för skogshantering – den studie som har 
beställts av Europaparlamentet bör också omfatta möjligheten att inrätta ett organ med 
övergripande ansvar inom området. 

När det gäller torka är detta, precis som bränder och översvämningar, en oundviklig 
händelse som emellertid skulle kunna studeras närmare och hanteras effektivare: 
Ø Det behöver iakttas närmare, med större investeringar i forskning – exempelvis skulle en 

enhet för övervakning av torka kunna inrättas, vilket krävdes av Europaparlamentet i 
dess resolution av den 12 mars 20051.

Ø I syfte att skapa en europeisk strategi för torka finns det anledning att upprätta ett 
meddelande om riskhantering avseende torka.

Ø Det är nödvändigt att uppmuntra till förnuftig vattenförbrukning och mer rationell 
användning av vatten. En korrekt användning bör främjas genom en 
kommunikationspolitik, och unionen bör noggrant överväga om det är förnuftigt att stödja 
turism- eller jordbruksprojekt som äventyrar en hållbar användning av vatten.

När det gäller andra typer av naturkatastrofer (exempelvis jordbävningar) återstår det 
att se om EU bör bidra till förebyggande (till exempel bygga jordbävningssäkra byggnader, 
göra riskanalyser osv.).

III. Räddningstjänst
Principen om gemenskapssolidaritet gäller bara på gemenskapsnivå och när medlemsstaterna 
inte kan hantera situationen själva. EU har därmed framför allt till uppgift att samordna 
räddningstjänståtgärder vid allvarliga olyckshändelser då medlemsstaterna måste komma till 
varandras undsättning. 

Det finns redan ett antal gemenskapsåtgärder i detta avseende, men unionens åtgärder inom 
detta område är fortfarande begränsade.

Gemenskapens räddningstjänstmekanism2 är ett instrument som innefattar 
EU:s övervaknings- och informationscentrum (MIC), vilket är en kontaktpunkt för de 
olika medlemsstaterna, genom vilken stöd kan begäras från team från andra medlemsstater när 
det inte räcker med team från en enda medlemsstat. 

Gemenskapens program för räddningstjänsten3 finns för att stödja aktiviteter för att 
förbättra räddningstjänstkapaciteten på unionsnivå med hjälp av utbildning.

  
1 P6_TA(2005)0187
2 2001/792/EG.
3 1999/847/EG.
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Förra sommarens bränder på Iberiska halvön framhävde bristerna i systemet, framför allt när 
det gäller en effektiv och snabb samordning av räddningstjänsten på unionsnivå. Med tanke 
på de brister som upptäcktes håller kommissionen just nu på att revidera sin 
räddningstjänstpolitik, särskilt när det gäller att stärka samordningen på EU-nivå inom de 
områden där kommissionen är behörig. 

I detta sammanhang lade kommissionen i april 2005 fram ett meddelande om att förbättra 
gemenskapens räddningstjänstmekanism1, där den föreslog följande åtgärder:

Ø att förbättra samordningskapaciteten på EU-nivå vid insatser, 
Ø att förutse scenarier med naturkatastrofer av alla typer för att identifiera brister i 

räddningstjänsten på alla nivåer,
Ø att utveckla begreppet ”åtgärdsteam i grannskapet” på grundval av små nationella 

räddningstjänstceller med kapacitet för snabba insatser, 
Ø att finansiera transportkostnaderna för insatser i andra medlemsstater när så är nödvändigt.

På grundval av detta meddelande antog kommissionen den 26 januari 2006 ett förslag om 
ändring av det aktuella direktivet2, inklusive anslag för ökade gemenskapsutgifter för 
räddningstjänst, främst för finansiering av kostnaderna för transport och material.
Europaparlamentet bör i sin egenskap av budgetmyndighet ha för avsikt att stödja 
kommissionen i dess mål att ställa mer medel till förfogande för denna mekanism.
Dessutom har kommissionen som ett finansiellt instrument för räddningstjänsten föreslagit en 
förordning om inrättande av ett snabbinsats- och beredskapsinstrument för allvarliga 
olyckshändelser3, vilken omfattar följande åtgärder:

Ø att stödja medlemsstaternas arbete för att skydda personer, miljö och varor, och 
komplettera detta stöd med ekonomiskt gemenskapsbistånd,

Ø att bidra till finansieringen av räddningsinsatser omedelbart efter en naturkatastrof,
Ø att bidra till effektiviteten i insats- och beredskapssystemen vid allvarliga 

olyckshändelser och till genomförandet av beredskaps- och insatsåtgärder som svar på 
konsekvenserna för folkhälsan av sådana situationer.

Solidaritetsfonden är ett instrument som senare kan bidra till att finansiera statliga utgifter för 
långsiktigt återuppbyggande efter en naturkatastrof. Den kan även bidra genom bistånd till de 
berörda regionerna.

IV. Bistånd till de berörda regionerna

Gemenskapsinstrumentet för att ge bistånd till regioner som har drabbats av naturkatastrofer 
är solidaritetsfonden. Detta instrument inrättades efter de allvarliga översvämningar som 
drabbade Europa sommaren 2002 och vållade oerhörda skador på de allmänna 
infrastrukturerna. 

  
1 KOM(2005)0137.
2 KOM(2006)0029.
3 KOM(2005)0113.
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Detta instrument har tagit emot 37 ansökningar om bistånd sedan den 11 november 2002. 
Kommissionen har godkänt bistånd i 16 fall för katastrofdrabbade regioner.1

Den 6 april 2005 föreslog kommissionen en ny förordning för solidaritetsfonden. Detta 
debatteras för närvarande i första behandlingen inom ramen för medbeslutandeförfarandet av 
utskottet för regional utveckling. Kommissionen föreslår följande:

Ø att utvidga fondens tillämpningsområde till tekniska katastrofer, allvarliga terroristattacker 
och epidemier,

Ø att sänka tröskeln för skada på allmän egendom som ger rätt till bistånd från fonden till 
1 miljard euro,

Ø att eliminera undantaget för regionala katastrofer från rätten till bistånd från fonden.
Vårt samhälle vill att detta instrument skall kunna lindra den skada som vållas av brand och 
torka, naturkatastrofer som sällan skadar allmän egendom i den utsträckning som för 
närvarande krävs för rätt till bistånd från solidaritetsfonden, men som ändå skapar oerhörda 
problem för samhällen. I detta sammanhang måste användningen av detta instrument göras 
mer flexibelt och brett.

Dessutom har vissa länder – Portugal och Rumänien – föreslagit att den ”reserv” som tillhör 
strukturfonderna skall omfördelas för att mildra effekten av naturkatastrofer i de berörda 
regionerna. 
När det gäller stöd till jordbrukare riktar vi uppmärksamheten mot ett antal åtgärder som 
utvecklades förra sommaren för att hjälpa jordbrukare som har drabbats av naturkatastrofer, 
särskilt torka, i samband med GJP.

  
1 Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens 
solidaritetsfond.


