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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om jordskælvs regionale virkninger
(2007/2151 (INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen - Forbedring af Fællesskabets 
civilbeskyttelsesordning (KOM(2005)0137),

– der henviser til Rådets beslutning 2007/162/EF, Euratom af 5. marts 2007 om indførelse 
af et finansielt civilbeskyttelsesinstrument1,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen - Styring af oversvømmelsesrisikoen -
Oversvømmelsesforebyggelse, oversvømmelsessikring og oversvømmelsesbekæmpelse
(KOM(2004)0472),

– der henviser til sin beslutning af 18. maj 2006 om naturkatastrofer (brande, tørker og 
oversvømmelser) - miljømæssige aspekter2

– der henviser til forskrifterne om strukturfondsstøtte for perioden 2007-2013,

– der henviser til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. maj
2006 af Europa-Parlamentet og Rådet, som etablerede Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond3,

– der henviser til sin beslutning af 4. september 2003 om følgerne af hedebølgen 4,

– der henviser til rapport af Michel Barnier fra maj 2006 "For a European civil protection 
force: Europe aid",

– der henviser til den offentlige høring, som blev organiseret af Europa-Parlamentets 
Budgetudvalg om de budgetmæssige aspekter ved naturkatastrofer den 5. juni 2007,

– der henviser til resultaterne af "Workshop on Mitigation of Seismic Risk", som blev 
afholdt af Kommissionen i 2000 og "Workshop on reducing earthquake risk in Europe", 
som blev afholdt af den europæiske sammenslutning for jordskælvsteknik i Lissabon i 
2005',

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget om 
… (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at jordskælv i løbet af det 20. århundrede har forårsaget mere end 1,5 

  
1 EUT L 71 af 10.3.2007, s. 9.
2 EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 369.
3 EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 331.
4 EUT C 76 E af 25.3.2004, s. 382.
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millioner dødsfald verden over, mens den økonomiske omkostning alene for den sidste 
fjerdedel af århundredet skønnes at være 75 milliarder euro,

B. der henviser til, at en stor del af EU ligger i områder, hvor der er risiko for jordskælv med 
de mest seismisk aktive områder beliggende i Italien, Grækenland, Cypern og Slovenien, 
selv om der i andre medlemsstater som f.eks. Tyskland, Østrig, Tjekkiet, Frankrig, 
Spanien, Portugal og Malta også er en stor risiko for jordskælv,

C. der minder om, at der i størsteparten af ansøgerlandene, landene inden for den europæiske 
naboskabspolitik og landene i Euro-Middelhavs-partnerskabet også er stor seismisk 
aktivitet,

D. der minder om, at jordskælv mellem 2002 og 2007 var den fjerde mest almindelige 
naturkatastrofe i medlemsstaterne og ansøgerlandene, men på EU-plan har anden prioritet 
i forhold til andre naturfænomener, for hvilke der findes en mere integreret strategi, og at 
de europæiske regioner derfor lades helt uden EU-støtte, samt at Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond desuden kun er blevet anvendt en enkelt gang i forbindelse med 
eftervirkningerne af jordskælv,

E. der henviser til, at jordskælv har en meget alvorlig kort- og langsigtet indvirkning på de 
regionale økonomier, og at de har negative følger for infrastrukturen, beskæftigelsen, 
natur- og kulturarven, miljøet og turismen, dvs. en overordnet negativ virkning på den 
økonomiske og sociale samhørighed,

F. der henviser til den afgørende rolle, som regionale og lokale aktører spiller i forbindelse 
med at forhindre jordskælvsskader, styre jordskælv og afhjælpe virkningerne, hvorfor det 
er nødvendigt at etablere foranstaltninger til mobilisering af disse og til uddannelse og 
oplysning af befolkningen,

G. der henviser til, at forskellige fællesskabsinstrumenter, som f.eks. strukturfondene eller 
fællesskabets civilbeskyttelsesordning, kan anvendes til forbedring af forebyggende 
foranstaltninger, der skal hjælpe med til at tackle jordskælv, og 
genopbygningsforanstaltninger, 

H. der henviser til, at Europa i forhold til andre regioner i verden både er meget sårbar over 
for og befinder sig i et område, hvor der høj risiko for jordskælv, og er besiddelse af et 
højt niveau af teknisk ekspertise på dette område, men at EU sammenlignet med Japan, 
USA og endda Kina foretager langt færre investeringer i forskning og udvikling af nye 
teknologier og i civilbeskyttelse mod dette fænomen,

I. der henviser til, at det er meget vigtigt at bevare og øge EU's seismiske ekspertise, og, hvis 
problemet håndteres ordentligt, at gøre denne ekspertise til en vellykket vare, som er egnet 
til eksport, og at konvertere seismiske områder til friluftslaboratorier og derved 
kapitalisere dette handicap,

J. der henviser til, at de regionale og lokale aktører, der direkte står over for 
jordskælvsfænomenet, forskningsmiljøet, ingeniørerne og store dele af samfundet er 
bekymrede over og utilfredse med den begrænsede indsats, som Fællesskabet har ydet i 
forhold til antiseismisk beskyttelse og manglen på forståelse for dette problem,



PR\677961DA.doc 5/10 PE 392.190v01-00

DA

Tiltag: forebyggelse, reaktion og udbedring af skader

1. opfordrer Kommissionen til straks at udarbejde en meddelelse, hvori der indgår 
undersøgelser af jordskælvsfarer og af forebyggelse, styring og foranstaltninger til at 
håndtere og udbedre jordskælvsskader;

2. mener, at Kommissionen skal udarbejde en teknisk protokol for en fælles EU-
foranstaltning i tilfælde af en stor jordskælvskatastrofe, der især skal fokusere på kritisk 
transport, energi, telekommunikation og sundhedsinfrastruktur og den rolle, som 
forskellige nationale, regionale og lokale myndigheder kan spille;

3. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at tage behørigt højde for jordskælv ved 
afslutningen og gennemførelse af de reviderede lovgivningsmæssige rammer for 
civilbeskyttelse;

4. understreger behovet for offentlige oplysnings- og uddannelseskampagner i hele EU;

5. tilskynder Kommissionen til at fremme særlige europæiske programmer til uddannelse og 
udveksling af bedste professionelle praksisser i overensstemmelse med de faglige 
kvalifikationer, der kræves til håndtering af jordskælv; opfordrer medlemsstaterne til at 
anvende Den Europæiske Socialfond til det samme formål; 

6. opfordrer medlemsstaterne til at fremskynde forskningen for at forebygge skader og 
minimere omfanget af skader i forbindelse med foranstaltninger under det syvende 
rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling; opfordrer Kommissionen til at yde 
assistance i forbindelse med udarbejdelse af en særlig europæisk forskningsdagsorden for 
jordskælv;

7. opfordrer Kommissionen og Medlemsstaterne til især at overveje at opgradere og bevare 
gamle bygninger og monumenter, der har stor betydning for historien, kulturen og 
turismen og dermed for økonomien i mange regioner i EU samt offentlige bygninger, der 
har strategisk betydning for civilbeskyttelse og andre kritiske infrastrukturer; 

8. opfordrer de kompetente myndigheder på europæisk plan og i medlemsstaterne til at 
undersøge, hvorvidt det er nødvendigt at udvide gennemførelsesomfanget for Euro Code 8 
til at omfatte både gamle og nye bygninger;

Finansiering

9. er af den opfattelse, at fremtidig finansiering af infrastrukturer under EU's strukturfonde 
skal betinges af vedtagelsen af alle nødvendige seismiske beskyttelsesforanstaltninger;

10. opfordrer Rådet til hurtigst muligt at træffe en beslutning om en ny 
solidaritetsfondsordning som en del af den fælles beslutningsprocedure under hensyntagen 
til, at Europa-Parlamentet allerede i maj måned 2006 udtrykte sin holdning angående 
tidsfrister og berettigede foranstaltninger med henblik på fleksibelt og rettidigt at kunne 
tackle skader, herunder jordskælvsskader;

11. påpeger behovet for at inddrage andre eksisterende ressourcer, som f.eks. regional 
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statsstøtte og EIB-lån, med henblik på at forebygge og udbedre jordskælvsskader, og 
fremme de relevante garantier;

Koordinering

12. efterspøger mekanismer til koordinering af foranstaltninger, der udføres af aktører på 
fællesskabsplan samt nationalt, regionalt og lokalt plan, i tråd med ovennævnte Barnier-
rapport; opfordrer hver enkelt medlemsstat til at etablere en enkelt organisation til 
civilbeskyttelse, som skal håndtere denne koordinering;

13. gentager sin støtte til etablering af en europæisk civil beredskabsstyrke; opfordrer 
Kommissionen til at fremsætte et forslag i denne forbindelse;

14. understreger vigtigheden af samarbejdet med tilgrænsende tredjelande og i en større 
sammenhæng også andre tredjelande, som befinder sig i områder med stor risiko for 
jordskælv, især de, der har udviklet teknisk ekspertise på dette område;

15. opfordrer Kommissionen til at undersøge alle eksisterende forebyggende styrings- og 
civilbeskyttelsesinstrumenter til håndtering af naturkatastrofer, som fremmes af EU-
politiker (miljø, forbedret koordinering, forskning osv.), og at foreslå et centraliseret 
instrument til forebyggelse og styring med henblik på simplificering og en forbedret 
koordinering;

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

Indledning

Jordskælv er en af de mest dødelige og ødelæggende naturkatastrofer, som forårsager store 
tab af menneskeliv og omfattende skader på ejendomme over hele verden. Det anslås, at 
jordskælv i løbet af det 20. århundrede har forårsaget mere end 1,5 millioner dødsfald verden 
over, og den økonomiske omkostning alene for de sidste 25 år er 75 milliarder euro.

I modsætning til hvad mange tror, forekommer der ofte store jordskælv i EU. Mange lande og 
regioner, især i Sydeuropa og i middelhavsområdet, ligger i områder, hvor der er stor risiko 
for jordskælv. Derudover oplever de fleste lande ved EU's grænser, dvs. kandidatlandene, 
landene, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, og landene i Euro-Middelhavs-
partnerskabet, stor seismisk aktivitet. I det 20. århundrede er 128.000 mennesker blevet dræbt 
i Italien, 99.000 i Tyrkiet, 78.000 i den tidligere Sovjetunionen, 6.600 i Grækenland, 2.600 i 
Rumænien og 5.300 i Algeriet.

Jordskælv har tydeligvis en meget alvorlig kort- og langsigtet indvirkning på økonomien og 
samfundet i regionerne. De negative virkninger påvirker infrastrukturen, beskæftigelsen, 
natur- og kulturarven foruden miljøet og turismen. Med andre ord har jordskælv en 
overordnet negativ indvirkning på den økonomiske og sociale samhørighed i regionerne.

Europæiske regioner, hvor jordskælv har ramt økonomien og samfundet hårdt, har imidlertid 
ikke modtaget nogen form for støtte fra EU. De regionale og lokale myndigheder i områder, 
som er berørt af jordskælv, og store dele af samfundet er af erfaring meget bevidste om de 
meget begrænsede antiseismiske foranstaltninger, som EU har gennemført og manglen på 
forståelse for dette problem. Meget sigende er Solidaritetsfonden kun en eneste gang blevet
anvendt til at kompensere jordskælvsofre, hvilket står i skærende kontrast til, hvad der er sket 
i forbindelse med andre naturkatastrofer (som f.eks. oversvømmelser og brande).

Ordføreren mener derfor, at der er behov for en række lovgivende og finansielle 
foranstaltninger til at styrke foranstaltninger, der skal forhindre, håndtere og udbedre 
jordskælvsskader, og forbedre koordinationen mellem de myndigheder, som er ansvarlige for 
at oplyse offentligheden.

A. En god håndtering af jordskælv gennem foranstaltninger, der skal forebygge, reagere på 
og kompensere for jordskælvsskader

En god håndtering af naturkatastrofer afhænger først og fremmest af en ordentlig 
undersøgelse af alle de mulige farer og alle foranstaltningerne i forbindelse med beskyttelse 
mod naturkatastrofer og at afbøde de skadelige virkninger heraf. I mangel af en ensartet 
strategi til hver enkelt type naturkatastrofe og dens særlige kendetegn vil de foranstaltninger, 
der træffes i efterdønningerne af en katastrofe, være forholdsvist ineffektive, og involverede 
organer og den berørte befolkning vil have svært ved at forstå dem. Derfor er ordførerens 
hovedkrav, at Kommissionen øjeblikkeligt udarbejder en meddelelse, hvori der indgår en 
undersøgelse af jordskælvsfarerne og foreslår nødvendige foranstaltninger til håndtering af 
jordskælv, som den for nyligt har gjort i forbindelse med oversvømmelser.
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Desuden:

Forebyggelse:

1. En afgørende forebyggende foranstaltning (på baggrund af lande, der er berørt af seismisk 
aktivitet, som f.eks. Japan) er at lancere offentlige uddannelses- og oplysningskampagner i 
hele EU. Hvis håndteringen af efterdønningerne af et jordskælv og afbødning af de skadelige 
virkninger skal være vellykket, er det vigtigt at forhindre panik og sikre, at offentligheden 
reagerer på en hensigtsmæssig måde. De offentlige oplysningskampagner skal ikke kun angå 
borgere i regioner, hvor der er stor risiko for jordskælv, men skal omfatte alle europæiske 
borgere. Da en del af EU's eksistensgrundlag drejer sig om at øge borgernes mobilitet, er det 
meget sandsynligt, at hver enkelt af os vil opleve et jordskælv på et tidspunkt i sit liv.

2. Det er vigtigt at sikre uddannelse og undervisning af de kompetente tekniske organer i 
medlemsstaterne, herunder på regionalt og lokalt niveau, og af alle specialister, der har at gøre 
med jordskælv. Derfor skal der igangsættes ihærdige bestræbelser for at udbrede og udveksle 
bedste praksisser med støtte af Den Europæiske Socialfond.

3. Jordskælv er et naturfænomen, som man ikke kan gøre noget for at forhindre. Ved hjælp af 
teknologi kan man imidlertid forebygge og begrænse skadernes omfang. Derfor er det 
nødvendigt at foretage store investeringer i forskning og udvikling af nye teknologier. Det 
syvende rammeprogram for 2007-2013 inden for forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration finansierer allerede fælles forskningsforanstaltninger i forbindelse med 
jordskælv. Ordførerens holdning er, at medlemsstaterne også skal bidrage til finansiering af 
forskningen med henblik på at skabe en multiplikatoreffekt ved at kombinere foranstaltninger.
Der er naturligvis også et positivt aspekt ved dette naturfænomen: Hvis det håndteres korrekt, 
og der stilles hjælp til rådighed, kan ekspertisen inden for dette område blive en vare, som kan 
eksporteres, og som endda måske kan være med til at øge den økonomiske konkurrenceevne 
og beskæftigelse. Ordføreren opfordrer Kommissionen til at hjælpe med at formulere en 
europæisk strategisk forskningsdagsorden for jordskælv, der omfatter seismiske områder, som 
i deres egenskab af "friluftslaboratorier" evt. kan skabe indtjening på baggrund af deres 
naturhandicap.

4. Den seismiske undersøgelse og evt. opgraderingen af strategisk vigtige bygninger og 
infrastruktur er ifølge videnskabelige eksperter forebyggende foranstaltninger, der skal have 
førsteprioritet i EU. Medlemsstaterne og Kommissionen skal derfor indlede undersøgelser for
geografiske områder, startende med områder med moderat eller høj risiko for seismisk 
aktivitet, med henblik på at klassificere bygninger i henhold til en ensartet liste over 
prioriteter. Med "strategisk vigtige bygninger og infrastruktur" mener ordføreren bygninger 
og infrastruktur, der har afgørende betydning for civilbeskyttelse og samfundet, som f.eks. 
hospitaler, kraftværker, energiproduktionsanlæg og -netværk, broer, 
telekommunikationsnetværk, skoler og andre offentlige bygninger. Gamle bygninger og 
monumenter, der har stor betydning for historien, kulturen og turismen og dermed for 
økonomien i mange regioner i EU, skal desuden beskyttes på samme måde. Vi bør undersøge, 
hvordan man på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt niveau kan bidrage til den fortsatte 
opgradering af antiseismiske beskyttelsesforanstaltninger for alle ovenstående. Ordføreren 
understreger i særdeleshed behovet for at undersøge muligheden for at udvide gennemførelsen 
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af Euro Code 8 (angående standarder for antiseismiske konstruktioner) til at omfatte nye og 
gamle konstruktioner, for hvilke der indgår særlige forpligtelser.

Indsatsforanstaltninger

1. Fællesskabets civilbeskyttelsesordning vil snart blive forbedret. Ordføreren opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at sætte særlig fokus på jordskælv, når denne 
mekanisme gennemføres. Han opfordrer også til, at jordskælv overvejes nøje i alle 
Fællesskabets ordninger. Der skal f.eks. tages højde for, om EU's monitorerings- og 
informationscenter dækker jordskælv på en tilfredsstillende måde, og hvorvidt der er behov 
for mere hjælp til støtte for instrumenter, der kan afgive tidlige advarsler. 

2. Unionen skal vedtage en teknisk protokol til en fælles foranstaltning i forbindelse med 
jordskælvskatastrofer, idet man fremhæver den potentielle rolle, som forskellige nationale, 
regionale og lokale myndigheder kan spille, med vejledninger til at sikre en effektiv 
beskyttelse af kritiske infrastrukturer. Efter en katastrofe er det måske allervigtigst at træffe 
foranstaltninger for at sikre adgangen til telekommunikationsinfrastrukturen, energinetværk, 
hospitaler, broer, havne, lufthavne osv. Derfor er det yderst vigtigt at registrere alle mulige 
jorskælvsscenarier på forhånd og vurdere deres forventede virkning.

Kompensationsforanstaltninger

Når man skal vurdere, hvor hurtigt eller hvor langsomt en region kan komme på fode igen 
efter et jordskælv, er det af største vigtighed at træffe effektive og hurtige foranstaltninger til 
udbedring af skader. Dette gælder især for de dårligst stillede regioner, som f.eks. regioner, 
der er omfattet af konvergensmålet, regioner med lav befolkningstæthed eller faldende 
befolkningstal og bjergegne, øer, grænseregioner samt fjerne og ultraperifere regioner. Et 
jordskælv i disse regioner kan på en meget voldsom måde afbryde udviklingen eller gøre dem 
endnu mere dårligt stillet, end de var før, i betragtning af deres særlige karakteristika.

Derfor er både hastigheden, hvormed medlemsstaterne håndterer jordskælvsskaderne, og den 
solidaritet, som udvises af Fællesskabet over for de ramte områder, yderst vigtig (punkt B
nedenfor).

B. Finansiering

1. Inden for rammerne af gennemførelsen af det nye finansielle instrument til civilbeskyttelse 
(se ovenfor) er det yderst vigtigt at tage nøje højde for jordskælv.

2. Ordføreren er af den holdning, at samhørighedspolitik i fremtiden seriøst skal tage højde 
for jordskælvsskader. Han foreslår, at fremtidig finansiering af infrastrukturprojekter gennem 
samhørighedspolitikken skal betinges af overholdelse af alle nødvendige og internationalt 
anerkendte antiseismiske beskyttelsesbestemmelser.

3. Det lader til, at Rådet uden grund har forsinket justeringer af solidaritetsfonden. Situationen 
skal udbedres øjeblikkeligt for at sikre, at dette instrument fremover kan håndtere skader, der 
er forårsaget af naturkatastrofer, herunder jordskælv, effektivt, fleksibelt og hurtigt. Der er 
især mangel på fleksibilitet i forbindelse med frister og foranstaltninger, som er berettiget til 
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finansiering, hvilket har betydet, at jordskælvsofres behov ignoreres (som nævnt ovenfor er
denne fond kun en enkelt gang blevet anvendt til jordskælv).

4. Kommissionen skal også fremme andre former for finansiering foruden den øjeblikkelige 
hjælp, som f.eks. statsstøtte eller -lån fra Den Europæiske Investeringsbank. Kun på den 
måde, vil det være muligt at sikre et tilstrækkeligt niveau af ressourcer, der kan håndtere det 
sammensatte jordskælvsfænomen.

C. Koordination

1. Almindelig erfaring viser, at de største mangler i forbindelse med håndtering af 
naturkatastrofer er koordination, samarbejde og fleksibilitet mellem de europæiske, nationale 
og lokale organer (brandvæsen, nødhjælpslægeenheder, politivæsen, redningshold til bjerge, 
have og miner). Den tidligere kommissær Michael Barnier fremsatte i maj 2006 nogle 
radikale forslag baseret på de grundlæggende principper for EU-solidaritetens merværdi, som 
opstår i forbindelse med den europæiske sameksistens.

Ordføreren mener, at det både er ønskeligt og muligt, at hver medlemsstat - eller i nogle 
tilfælde en region - udvikler og perfektionerer udstyret og den tekniske knowhow for et 
særligt område, som så kan "udlånes" til en anden medlemsstat eller et område, som skulle 
ønske det. Lad os koncentrere vores indsats for at nå bedre resultater med færre ressourcer.

I denne koordinationsånd opfordrer ordføreren medlemsstaterne til at etablere centrale 
civilbeskyttelsestjenester, der skal hjælpe med koordinationen, og støtter åbenlyst oprettelsen 
af en europæisk civilbeskyttelsesstyrke og opfordrer Kommissionen til at fremsætte et 
lovgivningsmæssigt forslag i denne henseende.

2. Hvis man effektivt skal håndtere jordskælv, er det ikke tilstrækkeligt, at koordinationen 
udelukkende finder sted på europæisk niveau. Der er også behov for et samarbejde med 
tredjelande, især med nabolande, som oplever seismisk aktivitet. Samarbejdet kan finde sted 
på forskellige niveauer: Der skal indledningsvist forekomme en overførsel af teknologi 
foruden en udveksling af bedste praksisser med lande, som udvikler den relevante ekspertise.
Dernæst skal der etableres et teknologisk samarbejde med henblik på at kunne reagere mere 
effektivt på jordskælv.

3. Endelig mener ordføreren, at Kommissionen bør kombinere alle eksisterende instrumenter, 
idet der findes adskillige foranstaltninger til forebyggelse, forvaltning og civilbeskyttelse i 
forbindelse med naturkatastrofer, der støttes af forskellige EU-politikker (miljø, 
samhørighedspolitik, forskning osv.). Forudsat at man i forbindelse med evalueringen finder,
at dette er nødvendigt, foreslår ordføreren af hensyn til simplificering og forbedret 
koordination, at der bør oprettes et centraliseret instrument til beskyttelse og forvaltning af 
naturkatastrofer, herunder jordskælv.


