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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om naturkatastrofer (brande, tørke og oversvømmelser) - miljømæssige aspekter
(2005/2192(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af henholdsvis 5. september 2002 om 
oversvømmelseskatastroferne i Centraleuropa1, af 14. april 2005 om tørken i Portugal2, af
12. maj 2005 om tørken i Spanien3, og af 8. september 2005 om naturkatastrofer (brande 
og oversvømmelser) i Europa i den forløbne sommer4,

– der henviser til Kyotoprotokollen i FN's rammekonvention af 11. december 1997 om 
klimaændringer (UNFCCC), og Det Europæiske Fællesskabs ratificering heraf den 31. 
maj 2002,

– der henviser til sin beslutning om: At vinde kampen mod den globale klimaændring5,

– der henviser til sin beslutning om den ellevte partskonference under Montreal-
konventionen om klimaændringer6,

– 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)7,

– der henviser til sin beslutning af 16. februar 2006 om gennemførelsen af EU's 
skovbrugsstrategi8 og Kommissionens meddelelse om en skovbrugsstrategi for Den 
Europæiske Union (KOM(1998)0649),

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse 
af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond9, der er under revision,

– der henviser til Rådets beslutning (2001/792/EF, Euratom) om indførelse af en 
fællesskabsordning til fremme af et styrket samarbejde om indsatser på 
civilbeskyttelsesområdet10,

– der henviser til Kommissionens meddelelser og forslag om særprogrammet om global 
miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES) (KOM(2004)0065), om oprettelse af et 
instrument for beredskab og hurtig indsats i katastrofesituationer (KOM(2005)0113, om 
styrkelse af EU's katastrofe- og krisestyring i tredjelande (KOM(2005)0153 og om 
vurdering og forvaltning af oversvømmelser (KOM(2006)0015),

  
1 EUT C 272 E af 13.11.2003, s. 471.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0139.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0187.
4 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0334.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0433.
6 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0019.
7 EUT L 324 af 11.12.2003, s. 1.
8 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0068.
9 EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.
10 EFT L 297 af 15.11.2001, s. 7.
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– der henviser til forskningsprojektet om styring af risici for oversvømmelser under 
Kommissionens sjette rammeprogram (2002-2006),

– der henviser til den videnskabelige rapport om klimaændringer og den europæiske 
vanddimension fra instituttet for miljø og bæredygtighed under Det Fælles 
Forskningscenter1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6-0000/2006),

A. der henviser til, at klimaændringer er årsagen til naturkatastrofer (oversvømmelser, 
ekstrem tørke og brande), som der er stadig hyppigere eksempler på overalt i verden, og 
som har været årsag til omfattende tab af menneskeliv og har forvoldt alvorlige skader på 
miljøet, samtidig med at de har hæmmet den økonomiske aktivitet,

B. der henviser til, at der på den seneste FN-konference om klimaændringer i december 2005 
i Montreal i Canada blev gjort store fremskridt på verdensplan med hensyn til fastlæggelse 
af metoder til bekæmpelse af klimaændringer, samt til at fremme overholdelsen og
gennemførelsen af Kyoto-protokollens bestemmelser, samtidig med at deltagerne viste 
tegn på fremsynet engagement i protokollens anden periode efter 2012,

C. der henviser til skovenes grundlæggende betydning for bevarelsen af miljøet og dermed
for den balance, der er skabt med hensyn til såvel kulstofcyklen som den hydrologiske 
cyklus, som yder et uvurderligt bidrag til begrænsning af den globale opvarmning og 
drivhuseffekten,

D. der henviser til, at ekstrem tørke og skovbrande er blevet et stadigt hyppigere fænomen i 
Sydeuropa, og at disse situationer, selv om de er en umiddelbar følge af klimaændringer, 
er både uforudseelige og uundgåelige; derfor er det nødvendigt, at den videnskabelige 
forskning i sådanne fænomener fremmes, samtidig med at den økonomiske støtte hertil 
øges med henblik på at forbedre risikovurderingsmekanismerne, samt ordningerne til 
forebyggelse og midlerne til bekæmpelse heraf,

E. der henviser til, at programmet Forest Focus har til formål at øge informationsudviklingen 
om skove i Fællesskabet med henblik på fremme og beskyttelse heraf; at programmet 
omfatter integrerede aktioner til beskyttelse af skovene mod brande og bekæmpelse af 
ørkendannelse,

F. der henviser til, at forordningen om Solidaritetsfonden indeholder bestemmelser, der gør 
det vanskeligt at benytte fonden i særlige katastrofesituationer; dette skyldes ikke blot 
omfanget og typen af støtteberettigede udgifter, men også den manglende fleksibilitet med 
hensyn til frister og procedurer,

G. der henviser til, at naturkatastrofer øger erosion, forsaltning og ørkendannelse, 
underminerer økosystemerne og biodiversiteten, indvirker negativt på den bæredygtige 
udvikling og bringer den sociale samhørighed i fare,

  
1 http:// ies.jrc.cec.eu.int
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H. der henviser til, at det i FN's internationale strategi for begrænsning af naturkatastrofer 
påpeges, at en bedre byplanlægning i kystregioner og beskyttelse af økosystemerne vil 
kunne begrænse følgerne af naturkatastrofer,

I. der henviser til, at Kommissionen er medunderskriver af FN's konvention om bekæmpelse 
af ørkendannelse, et fænomen hvis udbredelse omtales i FN's millenniumerklæring, og der 
henviser til, at 2006 blev erklæret for internationalt år for ørkener og ørkendannelse,

J. der henviser til, at de allerede iværksatte foranstaltninger i Den Europæiske Union har vist 
sig at være mangelfulde eller for utilstrækkelige til effektivt at bekæmpe naturkatastrofer, 
og at situationen forværres af mangfoldigheden af de mekanismer og løsninger, der 
eksisterer på nationalt og regionalt plan,

1. glæder sig over offentlighedens stadig større forståelse for og støtte til 
miljøforanstaltninger, især i forbindelse med katastrofesituationer; foreslår, at sådanne 
foranstaltninger fremover vil komme til at omfatte rationel og effektiv brug af vand, og at 
store vandforbrugere inden for landbruget, i byerne og i erhvervslivet gøres 
opmærksomme på disse foranstaltninger; slår til lyd for anvendelsen af principperne 
"brugeren betaler" og "forureneren betaler" for at sikre en mere rationel udnyttelse af vand 
og bedre kontrol med spildevand;

2. understreger nødvendigheden af at iværksætte kampagner til fremme af forståelsen for 
forebyggelse og god praksis, samt bekendtgørelse af procedurer i forbindelse med 
katastrofesituationer, som f.eks. brande og oversvømmelser, som skal finansiere af Den 
Europæiske Socialfond eller inden for rammerne af særprogrammer som Forest Focus; 
påpeger, at der som led i bevidstgørelse af befolkningen bør lægges særlig vægt på 
uddannelse af unge allerede fra skolealderen;

3. henstiller indtrængende til medlemsstaterne at øge samarbejdet om beskyttelse af 
civilbefolkningen på EU-plan for at sikre, at supplerende ressourcer til en hurtig indsats til 
bekæmpelse af katastrofer stilles til rådighed; understreger på ny behovet for at skabe et 
europæisk center for strategisk koordinering af civilbeskyttelsen med henblik på at 
forebygge brande og støtte bekæmpelsen heraf i særlige situationer;

4. opfordrer Kommissionen til at opføre opbygning af infrastrukturer og erhvervelse af 
teknisk brandslukningsmateriel, herunder fly, under udgifter, som kan finansieres af 
Fællesskabet;

5. udtrykker tilfredshed med Kommissionens handlingsplan (FLECT) til bekæmpelse af 
ulovlig skovhugst, samt det nye finansieringsinstrument for miljøet (Life+-programmet), 
der er af afgørende betydning for beskyttelsen af Europas skove og forebyggelse af enhver 
form for forringelse, herunder brande;

6. opfordrer medlemsstaterne til at reflektere over skovenes betydning i Den Europæiske 
Union; foreslår, at der indledes en offentlig debat om skovenes miljømæssige, sociale og 
økonomiske betydning, og at der i denne forbindelse gøres en indsats for at øge 
kendskabet til de eksisterende forskelle mellem Europas skove og især til skovenes 
særlige karakter i Middelhavsområdet; er af den opfattelse, at der bør gives incitament til 
at opgive brandfarlige monokulturer, herunder især eukalyptus;
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7. opfordrer Kommissionen til at opstille seriøse og solidariske mål inden for de fælles 
lovgivningsrammer med hensyn til håndtering og forebyggelse af naturkatastrofer, og især 
i forbindelse med vedtagelsen af den nye forordning om Solidaritetsfonden, samt 
direktivet om evaluering og forvaltning af oversvømmelser, og endelig i forbindelse med 
den forestående revision af programmet Forest Focus, og opfordrer den samtidig til at 
forhøje bevillingerne og gøre reglerne for anvendelse heraf mere fleksible;

8. mener, at genopbygningen/genopretningen af Natur 2000-områder, som har lidt skade på 
grund af oversvømmelser, bør finansieres af fællesskabsstøtte, da disse er en vigtig del af 
Europas grønne områder, som sikrer den biologiske diversitet og medvirker til bevarelse 
af de forskellige arter; opfordrer medlemsstaterne til at oprette nationale skovfonde til 
beskyttelse og fornyelse af skovene;

9. henstiller, at alvorlig tørke gøres berettiget til støtte fra Solidaritetsfonden, eftersom tørke 
er et unormalt naturfænomen, der udvikler sig langsomt, er af forskellig varighed og får 
alvorlige og vedvarende følger for levevilkårene og den socioøkonomiske stabilitet i de 
berørte området; anbefaler, at der med fonden fortsat gives mulighed for at yde støtte til 
mere lokale krisesituationer (af regional karakter), og at offentlige og private skader gøres 
støtteberettigede;

10. opfordrer Kommissionen til at etablere et europæisk observatorium for tørke og 
ørkendannelse, som placeres i et området med risiko for ørkendannelse (Spanien eller 
Portugal) og integreres i de aktiviteter, der udfoldes inden for rammerne af 
Kommissionens syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-2013);

11. anerkender nødvendigheden af at undersøge og udvikle nye former for prævention og 
slukning af brande ved hjælp af satellitter og andre avancerede teknologier; finder det er 
af afgørende betydning at indføre nye informationsteknologier (som f.eks. det geografiske 
informationssystem) i forbindelse med forvaltningen af brande og oversvømmelser; 
understreger den afgørende betydning af ny teknologi, der kan forudsige og forhindre 
naturkatastrofer;

12. anbefaler iværksættelse af foranstaltninger til beskyttelse af skovene mod brande, især 
indsamling og genbrug af biomasse i form af skovaffald, indførelse af forbud mod 
anvendelse af afbrændt jord til andre formål og større straf for kriminelle handlinger mod 
miljøet, især handlinger der er årsag til skovbrande;

13. henstiller til Kommissionen at opfordre medlemsstaterne til at udarbejde kort over 
brandfarlige områder, som skal finansieres af fællesskabsstøtte, og som der bør tages 
hensyn til i forbindelse med forvaltningen af den fysiske planlægning;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, samt til
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

1. Indledning

Ved Europa-Parlamentets første møde i efteråret henviste EP's formand Borell i højtidelige 
vendinger til de alvorlige naturkatastrofer, som fandt sted i sommeren 2005, med omfattende 
oversvømmelser i Centraleuropa, hårde tørkeperioder i Sydeuropa og brande, som lagde flere 
tusinder hektarer skov øde i Portugal og Spanien, og ofrene blev mindet under et minuts 
stilhed.

I sin beslutning af 8. september 2005 erklærer Parlamentet sig overbevist om, at disse 
naturfænomeners stadig større hyppighed og omfang kan tilskrives klimaændringerne, og 
anerkender, at Kyoto-protokollen er det centrale instrument i den globale miljøstrategi for at 
modvirke denne tendens. EP udtrykker sin solidaritet med de berørte områder og 
understreger, at det er nødvendigt at styrke mekanismerne for civilbeskyttelse og at gøre 
bestemmelserne for anvendelse af EU-fondene, navnlig Samhørighedsfonden, strukturfondene 
og Solidaritetsfonden mere fleksible for at afhjælpe de økonomiske og sociale skader, som 
befolkningerne, de lokale erhvervsdrivende, produktionen og turismen har lidt.

I punkt 22 pålægges Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Udvalget om 
Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Regionaludviklingsudvalget at udarbejde tre 
initiativbetænkninger, der supplerer hinanden indbyrdes og medtager et tredobbelt perspektiv 
omfattende landbrugsmæssige, miljømæssige og territoriale aspekter. Det vedtoges ligeledes 
at sende delegationer til de berørte områder og at gennemføre en fælles høring om brande, 
tørke og oversvømmelser. Dette er baggrunden for denne betænkning, som fokuserer på de 
miljømæssige aspekter, de tilbagevendende naturkatastrofer og EU's indsats på 
civilbeskyttelsesområdet.

2. Delegationsbesøgene

Der er foretaget tre delegationsrejser. Den første rejse gik til områder i Spanien (Andalusien 
og Huelva) og Portugal (Alentejo og Pampilhosa da Serra), som var ramt af brande eller tørke, 
den anden til områder i Tyskland (Bayern) og Østrig (Tyrol), som var ramt af 
oversvømmelser og jordskred og den tredje til områder i Frankrig (Gironde og Var) og Italien 
(Lombardiet), som også var ramt af skovbrande og oversvømmelser. Trods de særlige forhold 
og forskellige omstændigheder i de enkelte områder fulgte delegationernes program stort set 
samme struktur, nemlig kontakt med de berørte befolkninger og lokale teknikere, møder med 
nationale, regionale eller lokale myndigheder/institutioner, hvor disse redegjorde for den 
organisatoriske model, bekæmpelsesudstyret og de trufne foranstaltninger, høring af ngo'er, 
foreninger og faglige organisationer, som var involveret i bistanden til ofrene eller 
bekæmpelsen af katastroferne. På de forskellige steder beså delegationerne igangværende 
eller allerede afsluttet genopretningsarbejde eller blev orienteret om eventuelle årsager til, at 
en genopretningsindsats ikke kunne gennemføres.

3. Rejsenotater

Ordføreren deltog i de tre delegationsrejser for bedre at kunne vurdere de direkte 
konsekvenser af brandene, den ekstreme tørke og oversvømmelserne på stedet og gjorde sig 
således bekendt med forslag fra og forventninger hos såvel de nationale, regionale og lokale 
myndigheder som befolkningerne og de lokale organisationer - hvis beredvillighed og 
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samarbejde bør fremhæves. Delegationerne mødte temmelig forskellige situationer. I nogle 
områder var det centrale punkt en mulighed for hurtig anvendelse af Solidaritetsfonden 
umiddelbart efter uforholdsmæssigt store brande eller under lange tørkeperioder. 
Befolkningerne gav udtryk for en følelse af forladthed og beklagede manglen på solidaritet på 
europæisk plan. I andre områder var der derimod en stærk modstand mod såkaldt 
"indblanding" fra EU's side, og man følte ikke behov for en EU-indsats for samordning og 
styring af oversvømmelsesrisici. I nogle områder havde man allerede indført systemer for 
forebyggelse af oversvømmelser, de oversvømmelsestruede områder var kortlagt, 
befolkningerne var evakueret, og der var truffet foranstaltninger for miljøbeskyttelse og 
promovering af turisme i forbindelse med aktiviteter ved flodbredderne.

Vedrørende tørke

Tørke kan betragtes som et strukturelt problem, som indtræffer med 10-12 års mellemrum, 
idet der dog er en tendens til en stigende forekomst. Men streng eller ekstrem tørke er af 
ekstraordinær karakter og bør behandles som en naturkatastrofe, hvis virkninger rækker ud 
over selve tørkeperioden. Tørkens virkninger er i modsætning til andre naturkatastrofer 
vanskelige at kvantificere, og de påvirker ikke infrastruktur, men derimod erhvervslivet, 
miljøet og befolkningernes levevilkår. Det forventes, at klimaændringerne fører til faldende 
nedbør, stigende temperaturer og større frekvens af hedebølger og tørkeperioder, hvilket giver 
grobund for mere alvorlige og omfattende skovbrande. Tørke er ikke kun "landbrugets 
problem". I de sydeuropæiske lande berøres produktionen af vandkraft stærkt i år med tørke,
og landene tvinges til at anvende fossile brændstoffer for at kompensere for produktionstab. 
De miljømæssige virkninger af sådanne foranstaltninger afspejles i en forøgelse af CO2-
udledningerne, som med stor sandsynlighed vil overskride de grænser, der er fastsat i de 
nationale planer for tildeling af udledningstilladelser. En anden følgevirkning af tørke er 
vanskelighederne med at sikre drikkevandsforsyningen til befolkningerne, såvel fastboende 
som turister.

Vedrørende brande

Skovbrandene udgør den største naturtrussel mod skovområderne i Middelhavslandene. Over 
90% af de brændte områder befinder sig på Den Iberiske Halvø. Skovbrandene ødelægger 
offentlig og privat ejendom, medfører rentabilitetstab og skærper yderligere de økonomiske 
og sociale problemer i kriseramte og affolkede områder i det indre af landene. 
Klimaforholdene i sommeren 2005 var usædvanlige på grund af kombinationen af tør luft som 
følge af langvarig tørke og meget høje temperaturer, hvilket førte til, at ilden bredte sig hurtigt 
og ødelagde skovområder, der blev betragtet som eksempler på god skovpleje, hvad angår 
renholdelse, placering af brandbælter og genplantning af velegnede arter. Selv om mange 
brande opstår ved kriminelle handlinger, hvilket kun kan bekæmpes ved hjælp af konstant
overvågning af skovområdet og strengere straffeforanstaltninger, er der også mange brande, 
som skyldes manglende bevidsthed om, at skovene er et værdifuldt fælles gode, og at 
udnyttelsen af dem bør følge strenge regler. De nationale lovgivninger bør muliggøre en 
fleksibel forvaltning, som tager højde for usædvanlige omstændigheder. Ifølge spanske 
eksperter lever Middelhavsskovene side om side med ilden, og det er giver dem deres 
regenerationsevne. Delegationen besøgte et område på omkring 34.000 ha, der var brændt i 
2004, og som man efter en selv-regenerationsperiode var begyndt at pleje, således at dødt træ 
blev fjernet for at undgå spredning af sygdomme, samtidig med at der blev opsat værn til at 
hindre, at jorden blev skyllet væk af regn. Problemet med opsplitningen af ejendomsretten til 
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skovene var blevet løst ved, at man havde dannet foreninger og dermed skabt mulighed for en 
samordnet og samtidig indsats i størstedelen af det område, der var ødelagt af ilden.

Vedrørende oversvømmelser

I Centraleuropa forekommer der med stigende hyppighed katastrofale oversvømmelser om 
sommeren, men i nogle områder, f.eks. i Bayern, er styringen blevet mærkbart bedre, som det 
kunne ses i 2005 i sammenligning med 2002. Medvirkende hertil har været bl.a. kortlægning 
af de oversvømmelsestruede områder, anlæg af aflastningsbassiner og opbygning af 
sektionsinddelte digesystemer osv. Af de naturkatastrofer, der behandles i denne betænkning, 
er det kun oversvømmelser, som er omfattet af et EU-direktiv, der har som formål at mindske 
og styre risiciene for menneskers sundhed, miljø, infrastruktur og ejendom. 
Grænseoverskridende samordning er en af begrundelserne for dette direktiv, da de fleste 
vandløbsoplande i Europa deles af flere medlemsstater. Denne samordning fandtes allerede i 
rammedirektivet om vandkvalitet. Under besøgene i de oversvømmelsesramte områder blev 
delegationen gjort bekendt med de mest positive aspekter af direktivet samt med visse 
bekymringer. På den ene side udtrykte man håb om, at direktivet kunne presse de 
medlemsstater, der var mindst samarbejdsvillige med hensyn til forebyggelse, men på den 
anden side var man bekymret for, at det kunne give anledning til en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde. Selv om kortlægning af risikoområderne kan få væsentlige økonomiske 
følger på regionalt plan med hensyn til priserne på byggegrunde i byudviklingsområder, er det 
berettiget, fordi en udvidelse af det bebyggede areal gør jordbunden uigennemtrængelig og 
øger dermed risikoen for oversvømmelser.

3. Nogle videnskabelige resultater

Det er videnskabeligt bevist, at der er en tydelig forbindelse mellem naturkatastrofer og 
klimaændringer. I hvilket omfang man kan knytte historiske ændringer under ekstreme 
begivenheder til klimaændringer varierer afhængig af begivenhederne og stedet:

- Hedebølger i Europa er blevet mere sandsynlige; de ekstreme temperaturer i sommeren 2003 
skønnes for 75 % vedkommende at skyldes menneskelig påvirkning. Øgede temperaturer 
forværrer tørkesituationer

- Voldsom nedbør forværres som følge af klimaændringerne. Kraftigere nedbør og ændringer 
i nedbørsmønstrene betyder, at der både er større sandsynlighed for pludselige 
oversvømmelser og for tørke. Der er ikke nødvendigvis nogen ændringer hvad angår 
oversvømmelser af større omfang;

- Stormsituationen i Europa er ikke nødvendigvis ændret i det sidste århundrede; derimod er 
orkanintensiteten øget med 70 % i de sidste 50 år. Beviser for klimaændringernes påvirkning 
er vanskelige at påvise inden for rammerne af de store naturmæssige mønstre, men de 
observerede ændringer er i overensstemmelse med virkningerne af drivhusgas-emissioner i 
modeller.

Modeller viser, at øgede drivhusgaskoncentrationer i fremtiden vil medføre øgede 
klimaændringer og flere ekstreme vejrmæssige begivenheder:

- Hedebølger som den, der ramte Europa i 2003, vil kunne finde sted hvert andet år ved 
århundredets afslutning;
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- Ændringer i nedbørsmønstret vil medføre flere oversvømmelser, især pludselige 
oversvømmelser, men også tørke (der også fremmes af øgede temperaturer);

- Kraftigere storme kan forventes ifølge modellerne, selv om der ikke kan gives klare skøn 
herom. En forøget orkanintensitet kan medføre en forøgelse på 30 % i antallet af kraftige 
storme i 2100.

Flere begivenheder, der har medført overskrifter i aviserne, har påvirket frygten for ekstreme 
vejrkatastrofer i de senere år. Rekordstorme, oversvømmelser, tørke og en hedebølge har alle 
haft omfattende konsekvenser (EEA, 2004; Jha, 2005):

- Stormene i slutningen af 1999 var blandt de mest dramatiske i europæisk historie. Stormene 
Anatol, Lothar og Martin ramte Skandinavien, Frankrig Tyskland og tilstødende lande. Disse 
storme dræbte hen ved 150 mennesker og medførte massive skader (€6.7 mia. i forsikrede 
skader efter Lothar og Martin, €500 mio. i økonomiske tab efter Anatol). I Frankrig skadedes 
et skovareal, der var tre gange større end den årlige skovhugst til tømmer.

- Den største oversvømmelsesbegivenhed i de senere år, og den mest økonomisk destruktive i 
Europas historie, fandt sted i 2002. Oversvømmelser langs Donau og Elben ramte det meste af 
Centraleuropa, og der var ligeledes betydelige oversvømmelser i Det Forenede Kongerige og 
Frankrig. 600.000 mennesker blev berørt og 80 døde i 11 lande. De økonomiske tab beløb sig 
til mindst €15 mia. euro;

- Store dele af Sydeuropa har været ramt af tørke i mindst et år, og det er den længste, der 
nogen sinde er registreret. I sommeren 2005 var der alvorlig tørke i 97 % af Portugal, 
Frankrig overvejede at lukke atomkraftværker og kornproduktionen i hele Europa faldt med 
mindst 28 mio. tons, svarende til 10 % af den samlede høst;

- Hedebølgen i sommeren 2003 medførte store tab af menneskeliv - mindst 22.146 dødsfald 
tilskrives heden.

Selv om disse eksempler er de mest fremtrædende af denne type i Europa, skal man huske på, 
at andre dele af verden er langt værre ramt. Med i alt 6700 oversvømmelsesrelaterede 
dødsfald mellem 1993 og 2002 overgås Europa langt af det katastrofale tal i Asien på næsten 
1,4 mio. mennesker. De 6655 dødsfald på grund af storme i Europa i samme periode er 
tilsvarende små i forhold til de 18000 i Syd- og Nordamerika og de 275000 i Asien.

4. Civilbeskyttelse

EU oprettede i 2001 en civilbeskyttelsesmekanisme til at gribe ind i katastrofesituationer, som 
de ramte lande ikke alene er i stand til at klare. I overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet er det i første række de pågældende lande, der selv forvalter disse 
situationer. Men EU kan efter anmodning indtage en mere aktiv og intervenerende funktion 
gennem samordning af støtte og rettidig mobilisering af midler, specialindsatsstyrker og 
eftersøgningsmateriel.

Det påhviler det permanent indsatsklare monitorerings- og informatioonscenter at modtage 
alarmmeldinger og kanalisere anmodninger om hjælp videre. Hjælpegrupperne har til opgave 
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at vurdere situationen og samarbejde med de lokale myndigheder i tilrettelæggelsen af 
hjælpearbejdet. Sådanne indsatser fandt sted i sommeren 2005 både i Europa og udenfor (i 
USA og Pakistan). Den indhøstede erfaring har vist, at der bør oprettes et tidligt 
varslingssystem, uden at dette må påvirke andre funktioner negativt, og navnlig bør 
kapaciteten til udveksling af informationer samtidig styrkes.

5. Solidaritetsfonden

Solidaritetsfonden, der oprettedes med Rådets forordning (EF) 2012/2000 efter katastroferne i 
Centraleuropa i sommeren 2002, levede ikke op til forventningerne, og er under revision i 
øjeblikket. I forslaget til den nye fond er det vigtigt at understrege udvidelsen af dens 
indsatsområde til også at omfatte alvorlige krisesituationer (f.eks. tørke), industrielle og 
teknologiske katastrofer, trusler mod offentlig sikkerhed og terrorhandlinger og en 
begrænsning af den nedre tærskel for skader, der fører til mobilisering af fonden. En anden 
interessant foranstaltning er muligheden for direkte adgang til en del af midlerne, der derefter 
fratrækkes i den globale vurdering af fondens midler. Det må dog betragtes som negativt, at 
katastrofer af regional karakter er udelukket.

6. Konklusioner

Den Europæiske Union råder over en række lovfæstede mekanismer til forebyggelse og 
imødegåelse af naturkatastrofer, som kan begrænse deres virkninger, nedsætte skaderne og 
forbedre livskvaliteten for befolkningerne.

På det civilbeskyttelsesmæssige område agter EU at styrke sine muligheder gennem et særligt 
finansielt instrument og ved at oprette et instrument til forberedelse og hurtig varsling i 
tilfælde af alvorlige katastrofer.

Med det nye direktiv om vurdering og forvaltning af oversvømmelser skal risici i forbindelse 
med oversvømmelser både med hensyn til den offentlige sundhed og miljøet samt beskyttelse 
af offentlig og privat ejendom begrænses og styres.

Med den igangværende revision af EU's Solidaritetsfond (og ophævelse af de eksisterende 
bestemmelser) er der på ny håb om, at denne fond vil kunne nyttiggøres til at hjælpe 
befolkninger i regioner, der rammes af naturkatastrofer.

EU råder over monitoreringsinstrumenter som EFFIS (fællesskabsinformationssystemet om 
skovbrande, oprettet under Forest Focus-programmet), som på en ret præcis måde kan 
informere om risikoen for skovbrand i et bestemt område eller en bestemt region. Til denne 
forebyggelsesindsats bør også de mest moderne og sofistikerede satellitovervågningssystemer, 
som er i stadig udvikling, knyttes.

Men man skal være klar over, at selv om EU råder over det nødvendige arsenal af lovmæssige 
indsatsværktøjer, er det en uomgængelige forudsætning, at den politiske vilje til at give et 
solidarisk svar og dermed til at bringe disse værktøjer i anvendelse i de katastrofebetingede 
situationer, hvor det for alvor er påkrævet, er til stede.


