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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om naturkatastrofer (bränder, torka och översvämningar) – regionala 
utvecklingsaspekter 
(2005/2193(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande om förstärkning av EU:s katastrof- och 
krishantering i tredjeländer (KOM(2005)0153),

– med beaktande av kommissionens meddelande om förbättring av gemenskapens 
räddningstjänstmekanism (KOM(2005)0137),

– med beaktande av förslaget till rådets beslut om gemenskapens räddningstjänstmekanism 
(omarbetning), framlagt av kommissionen, (KOM(2006)0029),

– med beaktande av kommissionens meddelande om hantering av översvämningsrisker –
förebyggande åtgärder, skyddsåtgärder och skadebegränsande åtgärder 
(KOM(2004)0472),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning och hantering 
av översvämningar (KOM(2006)0015),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 
Europeiska unionens solidaritetsfond (KOM(2005)0108),

– med beaktande av artiklarna 2 och 6 i EG-fördraget, enligt vilka miljöskyddskraven skall 
integreras i den övriga gemenskapspolitiken i syfte att främja en hållbar ekonomisk 
utveckling på miljöområdet,

– med beaktande av kommissionens meddelande om klimatförändringarna och den 
europeiska vattenförsörjningen,

– med beaktande av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar från 
den 11 december 1997 och gemenskapens ratificering av Kyotoprotokollet den 
31 maj 2002,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003 av den 
17 november 2003 om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen 
(Forest Focus)1,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om 
stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU)2,

  
1 EUT L 324, 11.12.2003, s. 1.
2 EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.
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– med beaktande av kommissionens meddelande om en skogsbruksstrategi för 
Europeiska unionen (KOM(1998)0649),

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning av den 
29 september 2004 om det finansiella instrumentet för miljön (LIFE+), framlagt av 
kommissionen, (KOM(2004)0621),

– med beaktande av sin resolution av den 8 september 2005 om naturkatastrofer (bränder 
och översvämningar) i Europa denna sommar1,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A6-.../2006), och av 
följande skäl:

A. Naturkatastroferna inom Europeiska unionen har enligt FN:s uppgifter orsakat 
65 000 personers död sedan 1980 och en ekonomisk kostnad på 124 200 miljoner euro.

B. Regnstormarna i augusti 2005 gav upphov de värsta översvämningarna i Europa sedan 
2002 och orsakade 70 personers död.

C. Efter denna katastrof ödelade bränderna tusentals hektar mark och – vilket är ännu värre –
skördade 30 dödsoffer bland civila och brandmän. Detta fenomen håller dessutom på att 
förvärras ytterligare.

D. Torkan under 2005 var exceptionellt allvarlig och långvarig, särskilt i södra och västra 
Europa. Den drabbade mycket hårt så gott som hela det portugisiska territoriet och 
omfattande områden i Spanien, Frankrike och Italien. 

E. Naturkatastroferna får på kort och lång sikt förödande konsekvenser för ekonomin i de 
drabbade regionerna och ödesdigra återverkningar på infrastrukturen, 
produktionspotentialen, natur- och kulturarvet, miljön och turismen. 

F. Torkan och de ihållande bränderna påskyndar ökenspridningen inom omfattande områden 
av södra Europa, vilket allvarligt äventyrar livskvaliteten hos de drabbade befolkningarna.

G. Naturkatastrofer uppstår när extrema meteorologiska förhållanden drabbar ett utsatt 
område. Svagheterna i sådana områden måste därför minskas med tanke på att extrema 
klimatfenomen blir allt vanligare. 

H. Vissa faktorer förknippade med den mänskliga verksamheten kan öka naturkatastrofernas 
omfattning, såsom intensivt jordbruk, avskogning och intensiv urbanisering i riskutsatta 
områden. 

I. Torkan bidrar på ett avgörande sätt till spridningen av skogsbränder, vilka utgör den 
viktigaste orsaken till försämringen av det europeiska trädbeståndet. 

  
1 Antagna texter, P6_TA(2005)0334.
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J. Bränderna har även ökat till följd av den progressiva flykten från landsbygden och 
avvecklingen av den traditionella verksamheten på landsbygden, otillräcklig skogsvård, 
förekomst av omfattande arealer med endast ett trädslag och plantering av olämpliga 
trädslag, avsaknad av en ordentlig förebyggande politik samt alltför milda straff för 
anlagda bränder. 

K. De åtgärder som man vidtar i Europa för att anpassa sig till klimatförändringarna måste 
förbättras, vilket kräver insatser av de lokala, regionala, nationella och europeiska 
myndigheterna, men också av medborgarna.

L. Man måste förbättra Europeiska unionens förebyggande åtgärder för hantering av alla 
typer av naturkatastrofer genom att vid behov fastställa gemensamma strategiska riktlinjer 
som möjliggör en bättre samordning mellan medlemsstaterna samt ett bättre utnyttjande 
och ökad samverkan mellan de olika gemenskapsinstrumenten (strukturfonderna, 
Solidaritetsfonden, framtida Leader och Life+ samt det nya instrumentet för snabba 
insatser vid större olyckshändelser).

M. Strukturfonderna bör spela en viktigare roll vid finansieringen av åtgärder avsedda att 
förebygga katastrofer och hantera följderna av dem. Det gemenskapsinstrument som är 
specifikt avsett för detta, dvs. solidaritetsfonden, har i praktiken visat sig vara ineffektivt.

N. De förebyggande åtgärderna minskar de materiella skador som översvämningarna orsakar 
på bostäder, infrastruktur och produktionsverksamhet. Detta har kunnat bekräftas i 
alpregionerna där översvämningarna 2005 orsakade mycket mindre förluster än 2002 trots 
att de var mer omfattande. 

O. När det gäller bränder vidtas de förebyggande åtgärderna emellertid i första hand inom 
ramen för politiken för landsbygdens utveckling, men har hittills visat sig vara helt 
otillräckliga.

P. Intensiva informationskampanjer om hållbar vattenkonsumtion kan bidra till en avsevärd 
minskning av konsumtionen och därmed mildra problemen vid allvarlig torka.

Q. Bristande samordning mellan de behöriga offentliga myndigheterna har noterats. 
Förebyggande åtgärder, katastrofhantering och bistånd till de drabbade områdena och 
personerna utgör de tre insatsområden där Europeiska unionen bör spela en mer aktiv roll.

R. Det råder ett tydligt missnöje inom många samhällsgrupper, icke-statliga organisationer 
och bland företrädare för det civila samhället. 

1. Europaparlamentet anser att kommissionen måste lägga fram ett förslag om utarbetande
av en europeisk strategi för bekämpning av naturkatastrofer, inbegripet en obligatorisk 
budgetpost för riskförebyggande åtgärder, samt om utarbetande av ett protokoll för 
enhetliga insatser i unionen för varje katastroftyp.

2. Europaparlamentet anser att man inom denna strategi bör fästa särskild uppmärksamhet 
vid isolerade regioner med låg befolkningstäthet i gemenskapens yttersta randområden. 
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3. Europaparlamentet understryker att strukturfondernas insatser för att förebygga och 
hantera naturkatastrofer samt samordningen av fonderna måste anpassas till de övriga 
gemenskapsinstrument som står till förfogande för att hantera dessa katastrofer. 
Parlamentet begär att man i samband med nästa finansieringsplan för 2007–2013 
garanterar tillräcklig flexibilitet vid omfördelningen av de olika fondernas tillgängliga 
medel så att fonderna kan utnyttjas bättre i händelse av katastrofer. 

4. Europaparlamentet påminner om att åtgärder för att förebygga bränder och 
översvämningar kan beviljas stöd från strukturfonderna under den nya 
programplaneringsperioden . Parlamentet uppmanar därför rådet att ta detta i beaktande 
och att handla konsekvent inom ramen för sina gemensamma ståndpunkter. 

5. Europaparlamentet konstaterar att anslagen till målet ”territoriellt samarbete” avsevärt 
minskats efter Europeiska rådets beslut från december 2005, i synnerhet när det gäller den 
transnationella och interregionala dimensionen av målet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inom ramen för de pågående förhandlingarna se till att de finansiella 
anslagen är tillräckligt stora för att inte hindra genomförandet av de åtgärder som omfattas 
av Interregprogrammet på området för bekämpning av naturkatastrofer.

6. Europaparlamentet anser att kommissionen måste lägga fram ett förslag till direktiv om 
förebyggande och hantering av bränder inom Europeiska unionen i syfte att optimera de 
gemenskapsmedel och nationella resurser som står till förfogande för hantering av detta 
fenomen. Parlamentet anser även det vara nödvändigt att utarbeta ett meddelande om 
hantering av risker förknippade med torka. 

7. Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att inom ramen för det sjunde 
ramprogram som för närvarande håller på att antas öka anslagen till forskning om 
förebyggande av katastrofer och att fästa särskild uppmärksamhet vid att förbättra 
systemen för tidig varning.

8. Europaparlamentet noterar att man inlett pilotetappen inför inrättandet av centrumet för 
global övervakning för miljö och säkerhet (GMES), vilket bör ge Europeiska unionen 
möjligheter att förbättra sina åtgärder för att förebygga, följa upp och bedöma 
naturkatastrofer. Parlamentet begär att det finansiella bidraget till detta centrum ökas samt 
att centrumets handlingsprogram utvidgas till att omfatta samtliga naturkatastrofer. 

9. Europaparlamentet begär att man omgående tar i bruk Galileosystemet, vilket bör bidra till 
att förbättra Europeiska unionens möjligheter att förutse och förstå extrema 
meteorologiska förhållanden.

10. Europaparlamentet beklagar att kommissionen i sitt meddelande ”Rapport om 
genomförandet av EU:s skogsbruksstrategi” (KOM(2005)0084) inte fäster någon speciell 
uppmärksamhet vid problemet med bränder, och därmed nonchalerar det faktum att 
bränderna utgör den främsta orsaken till skogarnas försämrade tillstånd. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att åtgärda denna brist.

11. Europaparlamentet föreslår att medlemsstaterna inom ramen för sina planer för 
landsbygdsutveckling förbinder sig att införliva och verkställa åtgärder för att förebygga 
bränder, samt att de i detta sammanhang främjar jordbrukarnas medverkan eftersom 
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jordbrukarna är de som i första hand kan garantera att landsbygdsmiljön bevaras. 
Parlamentet kräver följaktligen att man bibehåller de stöd som föreskrivs i rådets 
förordning (EG) nr 1257/19991 om stöd till utveckling av landsbygden för att skapa 
brandgator.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att planera informations- och 
utbildningskampanjer om förebyggande åtgärder som överenskommits mellan 
medlemsstaterna för att minska riskerna och konsekvenserna av naturkatastrofer, i 
synnerhet i högriskområden, och på detta sätt göra allmänheten medveten om behovet att 
vårda miljön och bevara naturresurserna genom att bl.a. undvika jordbruksmetoder eller 
rekreativ verksamhet som är förknippade med risker.

13. Europaparlamentet beklagar att de åtgärder för att förebygga bränder som föreskrivs i 
programmet ”Forest Focus” inte ingår bland de prioriterade målen i Life+-programmet.

14. Europaparlamentet noterar kommissionens ovannämnda förslag till beslut om inrättande 
av en gemenskapsmekanism för biståndsinsatser inom räddningstjänsten, och i synnerhet 
den stärkta rollen för GFC (Gemensamma forskningscentret), med möjlighet till 
gemenskapsfinansiering av transportkostnaderna. Parlamentet uppmanar rådet att snarast 
anta förslaget och att överväga möjligheten att stärka detta instrument, i synnerhet när det 
gäller åtgärder på fältet, samt att optimera de knappa resurser som står till förfogande. 

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att samarbeta för att 
förbättra samordningen och förmedlingen av uppgifter om vilka resurser som står till
förfogande i händelse av katastrofer samt att för detta ändamål utarbeta harmoniserade 
insatsmetoder.

16. Europaparlamentet hänvisar på nytt till sin resolution av den 4 september 20032, i vilken 
parlamentet anser att en europeisk civilförsvarsstyrka bör inrättas, och uppmanar
kommissionen att insistera på detta mål.

17. Europaparlamentet understryker betydelsen av EU:s solidaritetsfond som det viktigaste 
instrumentet som bör ge unionen möjlighet att reagera snabbt på allvarliga katastrofer, 
såsom översvämningar, bränder och torka.

18. Europaparlamentet framhåller emellertid att det finns ett behov av att även utnyttja andra 
befintliga instrument, såsom statliga stöd till regioner eller lån från Europeiska 
investeringsbanken, i syfte att gottgöra de skador som orsakats av naturkatastrofer. 

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet,
kommissionen och de nationella, regionala och lokala myndigheterna i de områden som 
drabbades av naturkatastrofer under 2005, samt till Regionkommittén, om denna skulle 
anse det vara lämpligt att utarbeta ett betänkande om detta ämne.

  
1 EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.
2 Europaparlamentets resolution om konsekvenserna av den varma sommaren (EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 382).


	603565sv.doc

