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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om naturkatastrofer (brande, tørke og oversvømmelser) - aspekter af regional udvikling
(2005 – 2005/2193(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om styrkelse af EU's katastrofe- og 
krisestyring i tredjelande (KOM(2005)0153),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om forbedring af Fællesskabets 
civilbeskyttelsesordning (KOM(2005)0137),

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådets beslutning om indførelse af 
Fællesskabets civilbeskyttelsesordning (omarbejdet), (KOM(2006)0029),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om styring af oversvømmelsesrisikoen -
Oversvømmelsesforebyggelse, oversvømmelsessikring og oversvømmelsesbekæmpelse 
(KOM(2004)0472),

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
vurdering og forvaltning af oversvømmelser (KOM(2006)0015),

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (KOM(2006)0108),

– der henviser til EF-traktatens artikel 2 og 6, i henhold til hvilke miljøbeskyttelseskrav skal 
integreres i Fællesskabets øvrige politikker med henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling af den økonomiske virksomhed,

– der henviser til Kommissionens rapport om klimaændringer og den europæiske 
vejrdimension,

– der henviser til Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer af 11. december 1997 og EF's ratificering af Kyoto-protokollen af 31. maj 
2002, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2152/2003 af 17. 
november 2003 om overvågning af skovene og af miljøvekselvirkninger i Fællesskabet 
(Forest Focus)1,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til 
udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL)2, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en skovbrugsstrategi for Den Europæiske 

  
1 EUT L 324 af 11.12.2003, s. 1.

2 EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.
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Union (KOM(1998)0649),

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
det finansielle instrument for miljøet (LIFE+) (KOM(2004)0621),

– der henviser til sin beslutning af 8. september 2005 om naturkatastrofer (brande og 
oversvømmelser) i Europa i den forløbne sommer1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til Regionaludviklingsudvalgets betænkning (A6-0000/2006), 

A. der henviser til, at naturkatastrofer i Den Europæiske Union har forårsaget 65.000 
dødsfald siden 1980 og har kostet 124.200 millioner EUR i henhold til tal fra FN,

B. der henviser til, at skylregnen i august 2005 medførte de alvorligste oversvømmelser i 
Europa siden 2002 og kostede 70 mennesker livet, 

C. der henviser til, at brande igen ødelagde tusinder af hektarer og, hvad der er mere 
alvorligt, kostede mere end 30 civile og brandfolk livet, og at fænomenet er blevet værre,

D. der henviser til, at tørken i 2005 var usædvanlig intensiv og langvarig, især i Syd- og 
Vesteuropa, og at den havde en voldsom indvirkning på praktisk talt hele Portugal og 
store områder i Spanien, Frankrig og Italien,

E. der henviser til, at naturkatastrofer har en katastrofal kort- og langsigtet indvirkning på 
økonomien i de berørte regioner, og at de har negative følger for infrastrukturen, 
produktionspotentialet, natur- og kulturarven, miljøet og turismen,

F. der henviser til, at tørke og uafbrudte brande fremskynder ørkendannelsesprocessen i store 
områder i Sydeuropa, hvorved livskvaliteten for de berørte befolkninger bringes i alvorlig 
fare,

G. der henviser til, at naturkatastrofer opstår, når en ekstrem vejrsituation rammer et sårbart 
område, og at det derfor er nødvendigt at mindske disse regioners skrøbelighed under 
hensyntagen til, at ekstreme klimafænomener bliver stadig mere almindelige,

H. der henviser til, at nogle faktorer, der er forbundet med menneskelig aktivitet, som f.eks. 
intensivt landbrug, skovrydning og intensiv urbanisering i risikoområder, kan forværre 
virkningen af naturkatastrofer.

I. der henviser til, at tørke afgjort bidrager til spredning af brande, som er hovedårsagen til 
nedbrydningen af Europas skove,

J. der henviser til, at fænomenet skovbrande ligeledes forværres af: den gradvise fraflytning 
fra landdistrikterne og opgivelse af de traditionelle aktiviteter i disse distrikter, 
utilstrækkelig skovpleje, forekomsten af store vidder med skov, som består af kun én 
træart, plantning af uhensigtsmæssige træsorter og mangel på en passende 

  
1 Tekst vedtaget, P6_TA(2005)0334.
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forebyggelsespolitik samt utilstrækkeligt strenge sanktioner i tilfælde af brandstiftelse,

K. der henviser til, at Europa bør fremskynde foranstaltninger for at tilpasse sig 
klimaændringer, hvilket forudsætter en indsats fra de lokale, regionale, nationale og 
europæiske myndigheder, men ligeledes fra befolkningen,

L. der henviser til, at det er nødvendigt at forbedre Den Europæiske Unions 
forebyggelsesforanstaltninger til håndtering af alle former for naturkatastrofer ved, hvor 
dette er nødvendigt, at fastlægge fælles strategiske retningslinjer for at sikre en bedre 
koordinering mellem medlemsstaterne samt en bedre operabilitet og koordinering mellem 
de forskellige fællesskabsinstrumenter (strukturfondene, solidaritetsfonden, den 
kommende ELFUL og LIFE+ og det nye instrument for beredskab og hurtig indsats i 
katastrofesituationer),

M. der henviser til, at strukturfondene bør spille en større rolle i finansieringen af 
foranstaltninger, der er udformet med henblik på at forebygge katastrofer og håndtere 
følgerne heraf, og der henviser til, at det fællesskabsinstrument, der er særligt beregnet 
hertil, Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, har vist sig at være ineffektiv i praksis,

N. der henviser til, at forebyggende foranstaltninger mindsker de materielle skader, som 
oversvømmelser forårsager på boliger, infrastruktur og produktionsaktiviteter, hvilket blev 
påvist i Alperne, da oversvømmelserne i 2005 forårsagede meget færre skader end 
oversvømmelserne i 2002, på trods af at disse var større,

O. der henviser til, at brandforebyggende foranstaltninger ikke desto mindre hovedsagelig 
iværksættes inden for rammerne af regionaludviklingspolitikken og indtil videre tydeligt 
har vist sig at være utilstrækkelige,

P. der henviser til, at intensive informationskampagner om bæredygtig anvendelse af vand 
kan medføre et væsentligt fald i vandforbruget og således afbøde alvorlige 
tørkesituationer, 

Q. der henviser til den manglende koordinering mellem de kompetente offentlige 
administrationer og til, at forebyggelse, katastrofestyring og bistand til de berørte områder 
og ofre er de tre akser, som Den Europæiske Unions indsats skal være centreret om, og 
hvori Den Europæiske Union skal spille en mere aktiv rolle,

R. der henviser til, at der er tydelig utilfredshed i store dele af samfundet samt blandt 
ngo'erne og civilsamfundets repræsentanter, 

1. mener, at Kommissionen skal stille et forslag om udarbejdelse af en europæisk strategi for 
bekæmpelse af naturkatastrofer, herunder en obligatorisk ordning for forebyggelse af 
risici, og udarbejde en protokol om en ensartet indsats for hver katastrofetype i hele Den 
Europæiske Union;

2. mener, at der i denne strategi bør lægges særlig vægt på øer og regionerne i den yderste 
periferi, som har en lav geografisk tæthed;

3. fremhæver nødvendigheden af at tilpasse strukturfondenes indsats inden for forebyggelse 
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og styring af naturkatastrofer samt at samordne disse med de øvrige eksisterende 
fællesskabsinstrumenter med henblik på håndtering af katastroferne; opfordrer kraftigt til, 
at der i den kommende finansielle programmering for 2007-2013 sikres den nødvendige 
fleksibilitet ved omfordeling af de ressourcer, der er til rådighed i de forskellige fonde, for 
at forbedre fondenes operabilitet i tilfælde af katastrofer;

4. påpeger, at foranstaltninger til forebyggelse af brande og oversvømmelser er 
støtteberettigede under strukturfondene i den nye programperiode, og opfordrer således 
Rådet til at erindre dette og at være konsekvent i sine fælles holdninger;

5. bemærker, at målet "territorialt samarbejde" efter Det Europæiske Råds afgørelse i 
december 2005 er blevet væsentligt reduceret, især for så vidt angår målets tværnationale 
og mellemregionale dimension; opfordrer Kommissionen til at sikre tilstrækkelige 
økonomiske midler i de igangværende forhandlinger for ikke at hindre gennemførelsen af 
de foranstaltninger til bekæmpelse af naturkatastrofer, der er omfattet af INTERREG-
programmet;

6. mener, at Kommissionen skal stille et forslag til et direktiv om forebyggelse og styring af 
brande i Den Europæiske Union for at gøre bedst mulig brug af de nuværende 
fællesskabsressourcer og nationale ressourcer til håndtering af fænomenet; mener 
ligeledes, at der bør udarbejdes en meddelelse om styring af risikoen for tørke;

7. opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at fremskynde forskning i forebyggelse af 
katastrofer inden for rammerne af det syvende rammeprogram, der er under vedtagelse, 
idet der især skal lægges vægt på forbedring af systemerne til hurtig varsling;

8. bemærker lanceringen af pilotfasen for iværksættelsen af initiativet global miljø- og 
sikkerhedsovervågning (GMES), der skulle gøre det muligt for Den Europæiske Union at 
forbedre prognoser for og overvågning samt vurdering af naturkatastrofer, og opfordrer til, 
at de økonomiske bevillinger til initiativet forhøjes, og at handlingsprogrammet udvides til 
at omfatte alle naturkatastrofer;

9. opfordrer til lancering af Galileo-systemet, der skulle bidrage til at forbedre Den 
Europæiske Unions evne til at forudse og forstå ekstreme vejrsituationer;

10. beklager, at man i Kommissionens meddelelse om rapport om gennemførelsen af EU's 
skovbrugsstrategi (KOM(2005)0084) ikke var særligt opmærksom på spørgsmålet om 
brande, og at man så bort fra den kendsgerning, at de udgør hovedårsagen til 
nedbrydningen af skovene, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at afhjælpe denne 
mangel;

11. foreslår, at medlemsstaterne skal medtage og være forpligtet til at gennemføre 
brandforebyggende foranstaltninger i deres planer for udvikling af landdistrikterne og 
tilskynde til inddragelse af landbrugerne, da de er de vigtigste beskyttere af 
landdistrikterne; opfordrer derfor til opretholdelse af den støtte, der er fastlagt ved 
forordning (EF) nr. 1257/19991 om støtte til udvikling af landdistrikterne, til etablering af 
brandbælter; 

  
1 EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.
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12. opfordrer Kommissionen til at iværksætte informations- og uddannelseskampagner om 
forebyggende foranstaltninger, som medlemsstaterne har tilsluttet sig, for at mindske 
risiciene for og konsekvenserne af naturkatastrofer, især i de områder, hvor risikoen er 
størst, ved at gøre befolkningen bevidst om behovet for at drage omsorg for miljøet og 
bevare naturressourcerne ved blandt andet at undgå landbrugspraksis eller 
fritidsaktiviteter, der indebærer risici;

13. beklager, at de brandforebyggende foranstaltninger inden for rammerne af Forest Focus-
programmet ikke er et af hovedspørgsmålene i det nye LIFE+-program;

14. bemærker Kommissionens ovenstående forslag til Rådets beslutning om indførelse af 
Fællesskabets civilbeskyttelsesordning, især forbedringen af monitorerings- og 
informationscenteret (MIC) med mulighed for fællesskabsstøtte til transportudgifter; 
opfordrer Rådet til at vedtage forslaget snarest muligt og til at overveje en forstærkning af 
instrumentet, især de jordbaserede foranstaltninger, samt at udnytte de knappe ressourcer, 
der er til rådighed, bedst muligt;

15. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at samarbejde om en væsentlig 
forbedring af koordinering og kommunikation af information om de forhåndenværende 
ressourcer i katastrofesituationer gennem udvikling af harmoniserede 
implementeringsmetoder til dette formål;

16. gentager punkterne i beslutningen af 4. september 20031, hvori der blev opfordret til 
oprettelse af en europæisk civil beredskabsstyrke, og opfordrer Kommissionen til at 
fastholde denne målsætning;

17. fremhæver betydningen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond som det væsentligste 
instrument, der skal gøre det muligt for Den Europæiske Union at reagere hurtigt i 
alvorlige katastrofesituationer, som f.eks. oversvømmelser, brande eller tørke;

18. påpeger, at det ikke desto mindre er nødvendigt at anvende andre eksisterende 
instrumenter, såsom statsstøtte til regionale formål eller EIB-lån, med henblik på at 
afhjælpe de skader, der er forårsaget af naturkatastrofer;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale, 
regionale og lokale myndigheder i de områder, der blev berørt af naturkatastrofer i 2005, 
samt til Regionsudvalget, såfremt det anser det for hensigtsmæssigt at udarbejde en 
rapport om emnet.

  
1 Beslutning om følgerne af hedebølgen (EUT C 76E af 25.3.2004, s. 382).


	603565da.doc

