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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 33
Titeln

Förslag till rådets förordning om inrättande 
av ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument för allvarliga 
olyckshändelser

Förslag till rådets förordning om inrättande 
av ett civilskyddsinsats- och 
beredskapsinstrument för allvarliga 
olyckshändelser
(Denna ändring berör hela lagtexten under 
behandling. Om ändringen antas skall hela 
texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. de

Motivering

Med ursprungstiteln skulle vad som helst kunna finansieras. Dessutom är titeln för vag. För 
att ge gemenskapen och medlemsstaterna mervärde är det rimligt att begränsa instrumenten 
till civilskyddsinsatser och beredskap inför dem.
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Ändringsförslag från Sebastiano (Nello) Musumeci

Ändringsförslag 34
Titeln

Förslag till rådets förordning om inrättande 
av ett snabbinsats- och beredskapsinstrument 
för allvarliga olyckshändelser

Förslag till rådets förordning om inrättande 
av ett snabbinsats- och beredskapsinstrument 
för prognostisering och förebyggande av 
allvarliga olyckshändelser

Or. it

Motivering

Instrumenten bör också omfatta prognostisering och förebyggande av naturkatastrofer och 
katastrofer orsakade av människor, eftersom detta har stor betydelse för ett effektivt 
civilskydd.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Ändringsförslag 35
Skäl 2a (nytt)

(2a) Markförvaltning och markanvändning 
är en viktig del av politiken och 
planeringen för att förebygga och mildra 
katastrofer. En integrerad miljö- och 
naturresursförvaltning bör därför införas 
som med hjälp av planering och politik 
leder till mindre risk för katastrofer, till 
exempel integrerad flod- och 
skogsförvaltning, adekvat förvaltning av 
våtmarker och andra känsliga ekosystem 
samt riskbedömningar i storstadsområden.

Or. en

Motivering

Betoningen och förstärkningen av miljöproblemens centrala ställning vid katastrofhantering 
är en mycket viktig prioritet som kräver sund förvaltning av naturresurser som ett sätt att 
förhindra katastrofer eller mildra deras inverkan på människor, deras bostäder och 
uppehälle.
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Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Ändringsförslag 36
Skäl 2b (nytt)

(2b) EU:s isolerade regioner och yttersta 
randområden har särskilda egenskaper och 
behov på grund av det geografiska läget, 
terrängen och de sociala och ekonomiska 
förhållandena. Dessa faktorer kan inverka 
negativt på och försvåra hjälparbetet och 
insatserna och dessutom leda till särskilda 
behov vid allvarliga nödlägen.

Or. en

Motivering

De yttersta randområdena eller isolerade regionerna behöver uppmärksammas mer i 
gemenskapens olika mekanismer och instrument.

Ändringsförslag från Sebastiano (Nello) Musumeci

Ändringsförslag 37
Skäl 3

(3) Det bör inrättas ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument som gör det möjligt 
att ge ekonomiskt stöd som bidrar till att 
förbättra effektiviteten hos system för 
beredskap och insats vid allvarliga 
olyckshändelser, särskilt mot bakgrund av 
beslut 2001/792/EG.

(3) Det bör inrättas ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument för prognostisering 
och förebyggande av allvarliga 
olyckshändelser som gör det möjligt att ge 
ekonomiskt stöd som bidrar till att förbättra 
effektiviteten hos system för beredskap och 
insats vid allvarliga olyckshändelser, särskilt 
mot bakgrund av beslut 2001/792/EG.

Or. en

Motivering

I enlighet med den ändrade titeln.
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Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 38
Skäl 4

(4) Instrumentet kommer att synliggöra 
gemenskapens solidaritet gentemot de länder 
som drabbas av allvarliga olyckshändelser 
genom att mobilisera medlemsstaternas 
insatsresurser och på så sätt underlätta 
tillhandahållandet av ömsesidigt bistånd.

(4) Instrumentet kommer att synliggöra 
gemenskapens solidaritet gentemot de länder 
som drabbas av allvarliga olyckshändelser 
genom att mobilisera medlemsstaternas 
insatsresurser och på så sätt underlätta 
tillhandahållandet av ömsesidigt bistånd. Det 
bör dock enbart användas då den berörda 
statens eller de berörda staternas resurser 
är uppenbart otillräckliga för att hantera 
följderna eller, vid förebyggande åtgärder, 
då instrumentet tillför gemenskapen ett 
mervärde.

Or. de

Motivering

Innan gemenskapens anslag används måste man konstatera att de nationella resurserna inte 
räcker till och att de åtgärder som finansieras av gemenskapen tillför ett mervärde.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 39
Skäl 4

(4) Instrumentet kommer att synliggöra 
gemenskapens solidaritet gentemot de länder 
som drabbas av allvarliga olyckshändelser 
genom att mobilisera medlemsstaternas 
insatsresurser och på så sätt underlätta 
tillhandahållandet av ömsesidigt bistånd.

(4) Instrumentet kommer att synliggöra 
gemenskapens solidaritet gentemot de länder 
som ställs inför allvarliga olyckshändelser 
till följd av naturkatastrofer, industriella 
eller tekniska katastrofer, inklusive 
havsföroreningar, eller till följd av 
terroristattentat som genomförts inom eller 
utom EU genom att mobilisera 
medlemsstaternas insatsresurser och på så 
sätt underlätta tillhandahållandet av 
ömsesidigt bistånd.

Or. en



AM\594594SV.doc 5/35 PE 365.136v02-00
Extern översättning

SV

Motivering

Betoningen och förstärkningen av miljöproblemens centrala ställning vid katastrofhantering 
är en mycket viktig prioritet som kräver sund förvaltning av naturresurser som ett led för att 
förhindra katastrofer eller mildra deras inverkan på människor, deras bostäder och 
uppehälle.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 40
Skäl 4a (nytt)

(4a) Rådets slutsatser om förbättring av 
europeisk räddningstjänstkapacitet1 bör 
beaktas. 
__________________
1EUT C 304, 1.12.2005, s. 1.

Or. el

Motivering

Det är mycket viktigt att det i instrumentet ingår åtgärder för nätverk av tidiga 
varningssystem.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 41
Skäl 4a (nytt)

(4a) Instrumentet bör kunna användas 
för insatser både inom och utanför 
Europeiska unionens territoriella gränser, 
dels av solidariska skäl, dels för att bistå 
nödställda EU-medborgare i tredje land.

Or. sv

Motivering

Många EU-medborgare reser utanför EU:s gränser. De löper därför även risk att drabbas av 
allvarliga olyckshändelser utanför EU:s gränser.
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Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 42
Skäl 4a (nytt)

(4a) Gemenskapsåtgärder bör inte frånta 
tredje part dess ansvar när denna part 
enligt principen om att förorenaren betalar 
bär det främsta ansvaret för skador den 
vållat.

Or. en

Motivering

Enligt principen om att förorenaren betalar skall en aktör hållas ansvarig i den mån 
vederbörande vållat de skador som uppstått.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Ändringsförslag 43
Skäl 4a (nytt)

(4a) Det behövs ett ökat samarbete för att 
effektivisera databasen om militära 
tillgångar och resurser med betydelse för de 
civilskyddsinsatser som måste genomföras 
till följd av naturkatastrofer eller 
katastrofer orsakade av människor.

Or. en

Motivering

För att förbättra EU:s insatser måste alla tillgängliga medel och resurser användas.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Ändringsförslag 44
Skäl 4b (nytt)

(4b)För att underlätta och garantera bättre 
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förebyggande av, beredskap inför och 
hantering av allvarliga olyckshändelser 
behövs omfattande informationskampanjer, 
utbildningsinitiativ och initiativ för att öka 
medvetenheten hos allmänheten och i 
synnerhet yngre människor så att graden 
av egenskydd och förebyggande åtgärder 
som kan vidtas vid katastrofer kan öka. 

Or. en

Motivering

Civilskyddsåtgärder måste integreras i skolornas läroplaner och i informationskampanjer så 
att människor blir mer medvetna om behovet av förebyggande insatser, beredskap och 
hantering av allvarliga olyckshändelser och så att civilsamhället kan medverka i det 
förebyggande arbetet och i insatsarbetet.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Ändringsförslag 45
Skäl 4c (nytt)

(4c) Frivilligarbetare är en värdefull 
tillgång i katastrofhanteringen och har en 
viktig funktion i civilskyddsverksamheten. 
De ger också tillgång till ett brett spektrum 
av tjänster vid planeringen inför och 
hanteringen av allvarliga olyckshändelser, 
oavsett om de ingår i en 
frivilligorganisation eller arbetar enskilt. 

Or. en

Motivering

Ett samhälles förmåga att återhämta sig efter de förödande konsekvenserna av en katastrof är 
beroende av att dess medborgare aktivt medverkar i planeringen och förberedelserna. 
Frivilligarbetare kan tillföra viktiga tjänster då det saknas räddningstjänst beroende på att 
den inte hinner fram i tid vid större händelser.
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 46
Skäl 5

(5) Allvarliga olyckshändelser kan uppstå 
till följd av naturkatastrofer, industriella och 
tekniska katastrofer eller terrorism.

(5) Allvarliga olyckshändelser kan uppstå 
till följd av katastrofer från rymden, 
naturkatastrofer, industriella och tekniska 
katastrofer eller terrorism.

Or. pl

Motivering

I början av 1900-talet förstördes hundratals tunnland skog av meteoriten vid Tunguska i 
Sibirien. Explosionens återverkningar noterades i meteorologiska mätstationer i hela 
Ryssland och även i Washington. Efter explosionen uppstod ett 20 kilometer högt rökmoln. I 
Europa var himlen upplyst nattetid flera dygn efter explosionen. Därför behöver denna form 
av hot också tas med i beräkningen. 

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 47
Skäl 5a (nytt)

(5a) När instrumentet används för insatser 
utanför Europeiska unionens territoriella 
gränser är det viktigt att insatsen 
samordnas med Förenta nationerna.

Or. sv

Motivering

FN har redan ett operativt system för att hjälpa länder som drabbas av katastrofer och 
allvarliga olyckshändelser. För att undvika dubbelarbete och kunna dra fördel av 
samordnade resurser bör EU:s snabbinsats- och beredskapsinstrument för allvarliga 
olyckshändelser samordnas med motsvarande system inom FN. Ändringen av skälet följer 
ändringen av artikel 8.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 48
Skäl 6
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(6) Instrumentet torde också bidra till 
gemenskapens beredskap och dess förmåga 
att reagera snabbt om allvarliga 
olyckshändelser påverkar folkhälsan, dock 
utan att detta påverkar de åtgärder som 
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets 
beslut […]/2005 om inrättande av ett 
program för gemenskapsåtgärder till 
förmån för hälsa och konsumentskydd 
(2007/2013).

utgår

Or. de

Motivering

Allvarliga olyckshändelser påverkar nästan alltid offrens hälsa, så det behöver inte nämnas 
uttryckligen här. Att utvidga instrumentet till att omfatta folkhälsan i allmänhet är att gå för 
långt och överskrider den räckvidd som förordningen kan göra anspråk på.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 49
Skäl 10

(10) Tredjeland bör kunna delta, eftersom 
detta skulle göra instrumentet mer effektivt
och verkningsfullt.

(10) Tredjeland bör kunna delta, eftersom 
olyckshändelser i tredjeland kan få en 
betydande inverkan på EU:s 
medlemsstater. Dessutom skulle detta göra 
instrumentet mer effektivt och 
verkningsfullt.

Or. de

Motivering

Allvarliga olyckshändelser, framför allt i länder som skall anslutas till EU, kan också påverka 
EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 50
Skäl 11a (nytt)
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(11a) För ett effektivt genomförande av 
förordningen bör kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna så tidigt 
som möjligt göra en detaljerad inventering 
av befintliga civilskyddsresurser (personal, 
utrustning osv.) inom Europeiska unionen. 

Or. fr

Motivering

För att kunna utnyttja de resurser som krävs för att hantera en katastrof är det viktigt att i 
förväg veta exakt vilka tillgångar och vilken personal som finns tillgänglig.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 51
Skäl 12

(12) Genomförandet av de åtgärder som får 
ekonomiskt bistånd inom ramen för 
instrumentet bör vederbörligen övervakas 
med hjälp av lämpliga åtgärder.

(12) Genomförandet av de åtgärder som får 
ekonomiskt bistånd inom ramen för 
instrumentet bör vederbörligen övervakas 
med hjälp av lämpliga åtgärder. Det krävs 
maximal insyn vid utbetalning av 
ekonomiskt bistånd från gemenskapen och 
adekvat övervakning av resursutnyttjandet.

Or. en

Motivering

Detta ligger i linje med det initiativ för insyn inom EU som lades fram i mars 2005 för att öka 
EU-institutionernas ansvarstagande och insynen i dem.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 52
Artikel 1, stycke 1

Genom denna förordning inrättas, för 
perioden mellan den 1 januari 2007 och den 
31 december 2013, ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument, nedan kallat 
”instrumentet”, som skall underlätta och 

Genom denna förordning inrättas, för 
perioden mellan den 1 januari 2007 och den 
31 december 2013, ett förebyggande
snabbinsats- och beredskapsinstrument, 
nedan kallat ”instrumentet”, som skall 
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komplettera medlemsstaternas 
skyddsinsatser för människor, miljö och 
egendom vid allvarliga olyckshändelser.

underlätta och komplettera 
medlemsstaternas skyddsinsatser för 
människor, folkhälsa, miljö, egendom och 
kulturarv vid allvarliga olyckshändelser.

Or. en

Motivering

I linje med den ändrade titeln.

Ändringsförslag från Sebastiano (Nello) Musumeci

Ändringsförslag 53
Artikel 1, stycke 1

Genom denna förordning inrättas, för 
perioden mellan den 1 januari 2007 och den 
31 december 2013, ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument, nedan kallat 
”instrumentet”, som skall underlätta och 
komplettera medlemsstaternas 
skyddsinsatser för människor, miljö och 
egendom vid allvarliga olyckshändelser.

Genom denna förordning inrättas, för 
perioden mellan den 1 januari 2007 och den 
31 december 2013, ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument för prognostisering 
och förebyggande av allvarliga 
olyckshändelser, nedan kallat 
”instrumentet”, som skall underlätta och 
komplettera medlemsstaternas 
skyddsinsatser för människor, miljö och 
egendom vid allvarliga olyckshändelser.

Or. it

Motivering

I linje med den ändrade titeln.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 54
Artikel 1, stycke 2

Förordningen innehåller bestämmelser för 
tillhandahållande av ekonomiskt bistånd 
med hjälp av instrumentet till sådana 
åtgärder som skall öka gemenskapens 
beredskap för allvarliga olyckshändelser.

Förordningen innehåller bestämmelser för 
tillhandahållande av ekonomiskt bistånd 
med hjälp av instrumentet till sådana 
åtgärder som skall öka gemenskapens 
beredskap för hantering av allvarliga 
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olyckshändelser.

Or. de

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 55
Artikel 1, stycke 2

Förordningen innehåller bestämmelser för 
tillhandahållande av ekonomiskt bistånd 
med hjälp av instrumentet till sådana 
åtgärder som skall öka gemenskapens 
beredskap för allvarliga olyckshändelser.

Förordningen innehåller bestämmelser för 
tillhandahållande av ekonomiskt och 
tekniskt bistånd med hjälp av instrumentet 
till sådana åtgärder som skall öka 
gemenskapens riskförebyggande kapacitet 
och beredskap inför allvarliga 
olyckshändelser.

Or. en

Motivering

Möjligheten till tekniskt stöd anges i artikel 10.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 56
Artikel 1, stycke 3

Vidare innehåller förordningen särskilda 
bestämmelser om ekonomiskt bistånd vid 
allvarliga olyckshändelser för att underlätta 
effektiva snabbinsatser.

Vidare innehåller förordningen särskilda 
bestämmelser om ekonomiskt bistånd för 
civilskyddsinsatser och förberedandet av 
dessa för att underlätta effektiva 
snabbinsatser vid olyckshändelser.

Or. de

Motivering

Det krävs tydliga formuleringar för att garantera att biståndet riktas till åtgärder som 
verkligen tillför gemenskapen ett mervärde och bidrar till att optimera insatserna vid 
olyckshändelser.
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Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 57
Artikel 2, punkt 1

1. Förordningen skall gälla beredskapen 
inför allvarliga olyckshändelser oberoende 
av olyckans art.

1. Förordningen skall gälla förebyggandet 
av, beredskapen inför och snabba insatser 
vid alla typer av allvarliga olyckshändelser 
enligt definitionen i artikel 3.1 inom eller 
utanför gemenskapen och med särskild 
tonvikt på folkhälsofrågor.

Förordningen skall också tillämpas på 
hanteringen av olyckans omedelbara 
konsekvenser i gemenskapen och i de länder 
som deltar i gemenskapsmekanismen enligt 
beslut 2001/792.

Förordningen skall också tillämpas på 
hanteringen av olyckans omedelbara 
konsekvenser i och utanför gemenskapen.

Förordningen skall dessutom gälla 
beredskap och snabbinsatser för det fall att 
folkhälsan påverkas av allvarliga 
olyckshändelser.

Or. en

Motivering

Gemenskapen bör kunna vara solidarisk med tredjeland genom att hantera olyckshändelser 
som inträffar på deras territorium. Snabba insatser vid allvarliga olyckshändelser som 
inträffar utanför EU bör därför ingå i instrumentets räckvidd.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 58
Artikel 2, punkt 1, stycke 1

1. Förordningen skall gälla beredskapen 
inför allvarliga olyckshändelser oberoende 
av olyckans art.

1. Förordningen skall gälla beredskapen 
inför civilskyddsinsatser oberoende av 
olyckans art.

Or. de

Motivering

”Beredskapen inför allvarliga olyckshändelser” är ett alltför brett begrepp och kan inte 
omfattas av instrumentet.
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Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 59
Artikel 3, led 1

1. allvarlig olyckshändelse: varje situation 
som har eller kan ha negativa effekter för 
människor, egendom eller miljön och som 
kan leda till begäran om bistånd,

1. allvarlig olyckshändelse: varje händelse 
eller situation som har eller kan ha negativa 
effekter för människor, folkhälsan, 
egendom, kulturarv eller miljön och som 
orsakas av naturkatastrofer, industriella 
eller tekniska katastrofer, inklusive 
havsföroreningar, eller terroristattentat,

Or. en

Motivering

Den definition som kommissionen föreslår är alltför vag. Den nya definitionen återspeglar 
förordningens innebörd på ett bättre sätt.

Ändringsförslag från Sebastiano (Nello) Musumeci

Ändringsförslag 60
Artikel 3, led 1

1. allvarlig olyckshändelse: varje situation 
som har eller kan ha negativa effekter för 
människor, egendom eller miljön och som 
kan leda till begäran om bistånd,

1. allvarlig olyckshändelse: varje situation 
som har eller kan ha negativa effekter för 
människor, egendom eller miljön, som kan 
leda till begäran om bistånd och som är 
följden av en naturkatastrof eller katastrof 
orsakad av människor,

Or. it

Motivering

Orsaken till allvarliga olyckshändelser bör uttryckligen anges.

Ändringsförslag från Sebastiano (Nello) Musumeci

Ändringsförslag 61
Artikel 3, led 1a (nytt)
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1a. prognostisering: all verksamhet som rör 
undersökning och fastställande av 
orsakerna till katastrofer samt fastställande 
av risker och av vilka geografiska områden 
som är mest utsatta för sådana risker,

Or. it

Motivering

Prognostisering är en viktig del av effektiva insatser mot naturkatastrofer.

Ändringsförslag från Sebastiano (Nello) Musumeci

Ändringsförslag 62
Artikel 3, led 2

2. snabbinsats: alla åtgärder som vidtas 
under eller efter en allvarlig olyckshändelse 
för att motverka olyckans omedelbara 
konsekvenser,

2. snabbinsats: alla åtgärder som vidtas 
under eller efter en allvarlig olyckshändelse 
för att motverka olyckans omedelbara
konsekvenser och begränsa de skador som 
uppstått,

Or. it

Motivering

En åtskillnad bör göras mellan hanteringen av en olyckshändelse och de åtgärder som måste 
vidtas omedelbart för att begränsa skadorna för personer och egendom.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 63
Artikel 3, led 2

2. snabbinsats: alla åtgärder som vidtas 
under eller efter en allvarlig olyckshändelse 
för att motverka olyckans omedelbara 
konsekvenser,

2. civilskyddsinsats: alla åtgärder som vidtas 
under eller efter en allvarlig olyckshändelse 
för att motverka olyckans omedelbara 
konsekvenser,

Or. de
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Motivering

Begreppen ”olyckshändelse” eller ”snabbinsats” har olika betydelser och bör inte likställas 
med civilskyddsinsatser eller de situationer då de genomförs.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 64
Artikel 3, led 3

3. beredskap: alla åtgärder som vidtas i 
förväg för att se till att snabbinsatserna blir 
effektiva

3. beredskap: alla åtgärder som vidtas i 
förväg för att se till att civilskyddsinsatserna 
blir effektiva

Or. de

Motivering

Begreppen ”olyckshändelse” eller ”snabbinsats” har olika betydelser och bör inte likställas 
med civilskyddsinsatser eller de situationer då de genomförs.

Ändringsförslag från Sebastiano (Nello) Musumeci

Ändringsförslag 65
Artikel 3, led 3

3. beredskap: alla åtgärder som vidtas i 
förväg för att se till att snabbinsatserna blir 
effektiva

3. förebyggande insatser: alla åtgärder som 
vidtas i förväg för att se till att 
snabbinsatserna blir effektiva

Or. it

Motivering

Det räcker inte att bara garantera effektiva insatser. Syftet bör också vara att förhindra att 
olyckshändelser inträffar överhuvudtaget.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 66
Artikel 3, led 3a (nytt)
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3a. inventering: notering av befintliga 
civilskyddsresurser och befintlig personal 
inom Europeiska unionen. Kommissionen 
skall regelbundet uppdatera inventeringen.

Or. fr

Motivering

För att kunna utnyttja de resurser som krävs vid en katastrof är det viktigt att i förväg känna 
till exakt vilka resurser och vilken personal som finns tillgänglig.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 67
Artikel 3a (ny)

Artikel 3a
Avlägsna regioner

Genom denna förordning skall adekvat och 
likvärdig hjälp ges till alla områden så att 
de medborgare som är bosatta i yttre, 
isolerade och avlägsna områden eller 
svårtillgängliga öregioner får en likartad 
säkerhetsnivå som i EU:s övriga områden. 
Specialiserade insatsgrupper bör finnas 
tillgängliga för sådana områden.

Or. en

Motivering

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt isolerade och avlägsna områden vars geografiska läge 
kan leda till allvarliga problem när grupperna inrättas och skall rycka ut.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 68
Artikel 4, inledningen

Följande åtgärder berättigar till ekonomiskt 
bistånd inom ramen för instrumentet:

Följande åtgärder inom och utom 
Europeiska unionens territoriella gränser 
berättigar till ekonomiskt bistånd inom 
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ramen för instrumentet:

Or. sv

Motivering

Många EU-medborgare reser utanför EU:s gränser. De löper därför även risk att drabbas av 
allvarliga olyckshändelser utanför EU:s gränser.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 69
Artikel 4, led 1

1. Studier, enkäter, utveckling av modeller 
och scenarier samt beredskapsplaner.

1. Studier, enkäter, utveckling av modeller 
och scenarier för civilskyddsinsatser samt 
beredskapsplaner.

Or. de

Motivering

Nationella resurser bör generellt sett inte finansieras genom instrumentet. Endast 
överstatliga resurser och verksamhet som tillför gemenskapen ett mervärde får finansieras.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 70
Artikel 4, led 2

2. Stöd till kapacitetsutbyggnad. 2. Stöd till överstatlig kapacitetsutbyggnad.

Or. de

Motivering

Nationella resurser bör generellt sett inte finansieras genom instrumentet. Endast 
överstatliga resurser och verksamhet som tillför gemenskapen ett mervärde får finansieras.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 71
Artikel 4, led 2
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2. Stöd till kapacitetsutbyggnad. 2. Stöd till kapacitetsutbyggnad och 
samordning av insatser.

Or. fr

Motivering

Samordning av insatserna är av största vikt för att förordningen skall fungera.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 72
Artikel 4, led 3

3. Utbildning, övningar, seminarier samt 
personal- och expertutbyte.

3. Utbildning, övningar, seminarier samt 
personal- och expertutbyte mellan 
medlemsstaterna.

Or. de

Motivering

Nationella resurser bör generellt sett inte finansieras genom instrumentet. Endast 
överstatliga resurser och verksamhet som tillför gemenskapen ett mervärde får finansieras.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi, Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 73
Artikel 4, led 3a (nytt)

3a. Särskild utbildning av personal som 
skall medverka i arbetet i samband med 
förebyggandet av, snabbinsatser vid och 
beredskap inför allvarliga olyckshändelser 
så att de bättre kan tillgodose 
funktionshindrade personers behov.

Or. el

Motivering

De personer som skall medverka i förebyggande arbete, snabbinsatser och beredskap inför 
allvarliga olyckshändelser måste känna till de särskilda behov (till exempel kommunikation, 
förflyttningsmetod osv.) som olika kategorier av funktionshindrade personer har så att de kan 
utföra sitt uppdrag bättre. I personalutbildningen bör ämnen ingå som rör de 
funktionshindrades särskilda förhållanden. 
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Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 74
Artikel 4, led 5

5. Tekniköverföring. 5. Överföring av kunskap, teknik och 
expertis samt utbyte av erfarenheter och 
bästa praxis.

Or. en

Motivering

En komplettering av de biståndsberättigande åtgärder som omfattas av förordningen. 

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 75
Artikel 4, led 6

6. Information till allmänheten och spridning 
av resultat.

6. Information till allmänheten och spridning 
av resultat för att framför allt uppmana 
människor till vaksamhet.

Or. fr

Motivering

Katastrofer i samband med eldsvådor orsakas nästan alltid av människor. Att uppmuntra 
människor att vara mer vaksamma och samtidigt informera om gällande straffsatser är en 
användbar förebyggande metod. 

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 76
Artikel 4, led 6

6. Information till allmänheten och 
spridning av resultat.

utgår

Or. nl
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Motivering

Det lönar sig inte att utnyttja den budget som är avsedd för instrumentet till att finansiera 
informationsspridning. De nationella organ som skall samarbeta känner redan till att 
instrumentet finns och det finns ingen anledning att informera allmänheten om det. Det skulle 
vara mer lönsamt att använda pengarna till förordningens egentliga syfte, det vill säga 
effektiv samordning av hjälp vid katastrofer. 

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi

Ändringsförslag 77
Artikel 4, led 6a (nytt)

6a. Utveckling och spridning av en karta 
över sårbara områden.

Or. en

Motivering

Att ta fram en karta över vilka sårbara områden som ingår i en riskanalys är ett bättre sätt att 
fastställa förebyggande katastrofinsatser.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 78
Artikel 4, led 6a (nytt)

6a. Stöd till utbildningsinrättningar 
(förskolor och grundskolor) för lektioner, 
utbildningsprogram och övningar och till 
utarbetandet av riktlinjer för hur man bör 
agera vid katastrofer.

Or. pl

Motivering

Vulkanutbrott, översvämningar, våldsamma skyfall och andra hot kräver att 
utbildningsprogram utarbetas och att barn och ungdomar i EU:s medlemsstater får 
utbildning.
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Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 79
Artikel 4, led 7

7. Kommunikationsåtgärder och åtgärder 
som tydligt manifesterar den europeiska 
insatsen.

utgår

Or. nl

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till led 6 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 80
Artikel 4, led 7

7. Kommunikationsåtgärder och åtgärder 
som tydligt manifesterar den europeiska 
insatsen.

7. Kommunikationsåtgärder och åtgärder 
som tydligt manifesterar den europeiska 
insatsen och dess logotyp.

Or. en

Motivering

En komplettering av de biståndsberättigande åtgärder som omfattas av förordningen.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 81
Artikel 4, led 7a (nytt)

7a. Nätverkssamarbete mellan system för 
tidig varning och insatser.

Or. el

Motivering

Det är viktigt att instrumentet omfattar åtgärder som rör nätverk av system för tidig varning.
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Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 82
Artikel 4, led 8

8. Tillhandahållande av lämpliga resurser 
och lämplig utrustning.

8. Tillhandahållande av lämpliga 
överstatliga resurser och lämplig utrustning 
som tillför gemenskapen ett mervärde.

Or. de

Motivering

Nationella resurser bör generellt sett inte finansieras genom instrumentet. Endast 
överstatliga resurser och verksamhet som tillför gemenskapen ett mervärde får finansieras.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 83
Artikel 4, led 10

10. Övervakning och utvärdering. utgår

Or. de

Motivering

Nationella resurser bör generellt sett inte finansieras genom instrumentet. Endast 
överstatliga resurser och verksamhet som tillför gemenskapen ett mervärde får finansieras.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 84
Artikel 4, led 12

12. Insats och utsändning av experter, 
sambandsmän och observatörer.

12. Insats och utsändning av experter, 
sambandsmän och observatörer med
tillräckliga medel och lämplig utrustning.

Or. de

Motivering

Nationella resurser bör generellt sett inte finansieras genom instrumentet. Endast 
överstatliga resurser och verksamhet som tillför gemenskapen ett mervärde får finansieras.
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Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Ändringsförslag 85
Artikel 4, led 12a (nytt)

12a. Främjande av lokala riskbedömningar 
och katastrofberedskapsprogram och 
katastrofberedskapsaktiviteter i skolor och 
högre utbildningsinrättningar och 
användning av andra kanaler för att nå ut 
med information till ungdomar och barn. 

Or. en

Motivering

Civilskyddsåtgärder måste integreras i läroplaner och informationskampanjer för att öka 
medvetenheten om riskkällor och för att civilsamhället skall kunna medverka i förebyggande 
åtgärder och katastrofinsatser.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 86
Artikel 4, led 13

13. Mobilisering med kort varsel av 
lämpliga resurser och lämplig utrustning.

utgår

Or. de

Motivering

Nationella resurser bör generellt sett inte finansieras genom instrumentet. Endast 
överstatliga resurser och verksamhet som tillför gemenskapen ett mervärde får finansieras.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 87
Artikel 4, led 14

14. Inrättande och transport av mobila 
laboratorier, mobila
högsäkerhetsanläggningar och medicinsk 

14. Inrättande och transport av särskild 
överstatlig civilskyddsteknik och utrustning 
såsom mobila laboratorier, mobila
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skyddsutrustning. högsäkerhetsanläggningar och medicinsk 
skyddsutrustning.

Or. de

Motivering

Nationella resurser bör generellt sett inte finansieras genom instrumentet. Endast 
överstatliga resurser och verksamhet som tillför gemenskapen ett mervärde får finansieras. 
Mobila laboratorier osv. är bara exempel på teknik och utrustning.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 88
Artikel 4, led 14a (nytt)

14a. Utveckling av partnerskap mellan 
regioner med likartade katastrofrisker för 
att utbyta kunnande om katastrofhantering.

Or. en

Motivering

Komplettering av de biståndsberättigande åtgärder som omfattas av förordningen.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 89
Artikel 5, led 1

1. Framtagande av strategier, förfaranden 
och system som bidrar till att bedöma 
behovet av lämpliga resurser och lämplig 
utrustning för snabba insatser vid allvarliga 
olyckshändelser och som främjar 
upprättandet av sådana resurser.

1. Framtagande av strategier, förfaranden 
och system som bidrar till att bedöma 
behovet av lämpliga resurser och lämplig 
utrustning för civilskyddsinsatser och som 
främjar upprättandet av sådana resurser.

Or. de
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Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 90
Artikel 5, led 2

2. Införande av mekanismer och förfaranden 
för förflyttning av lämpliga resurser och 
lämplig utrustning till biståndsbegärande 
stater och internationella organisationer.

2. Införande av mekanismer och förfaranden 
för förflyttning av lämpliga resurser till 
biståndsbegärande stater och internationella 
organisationer.

Or. de

Motivering

Gemenskapen kan inte finansiera civilskyddsutrustning.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 91
Artikel 5, led 3

3. Säkerställande av tillgång till lämpliga 
resurser och lämplig utrustning som skyddar 
mot konsekvenserna av allvarliga 
olyckshändelser.

3. Säkerställande av tillgång till lämpliga 
resurser och lämplig utrustning för att 
hantera följderna av allvarliga 
olyckshändelser.

Or. de

Motivering

Det handlar inte om att ge skydd mot konsekvenserna av allvarliga olyckshändelser, utan om 
att effektivt hantera dessa konsekvenser.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 92
Artikel 5, led 4

4. Främjande av snabbt och effektivt 
operativt samarbete mellan de nationella 
räddningstjänsterna.

4. Främjande av snabbt och effektivt 
operativt samarbete mellan de nationella 
räddningsinstitutionerna.

Or. de
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Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 93
Artikel 5, led 4a (nytt)

4a. Samlande av erfarenheter samt 
fastställande och genomförande av bästa 
praxis från nationella, regionala och lokala 
initiativ som införts för att förhindra 
naturkatastrofer och industriella och 
tekniska katastrofer.

Or. en

Motivering

En konsekvens av att förebyggandet förts in i förordningens titel och räckvidd.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 94
Artikel 5, led 4b (nytt)

4b. Samlande av erfarenheter samt 
genomförande av bästa praxis från 
nationella, regionala och lokala initiativ
som införts för att nå allmänheten och i 
synnerhet ungdomar för att öka nivån av 
egenskydd.

Or. en

Motivering

En konsekvens av att punkten ”information till allmänheten” förts in bland de 
biståndsberättigande åtgärderna.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 95
Artikel 5, led 5
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5. Incitament för, underlättande av och stöd 
till erfarenhets- och kunskapsutbyte när det 
gäller hantering av de omedelbara 
konsekvenserna av en allvarlig 
olyckshändelse, och utbyte av därmed 
sammanhängande teknik.

5. Incitament för, underlättande av och stöd 
till erfarenhets- och kunskapsutbyte framför 
allt när det gäller förebyggande åtgärder 
och hantering av de omedelbara 
konsekvenserna av en allvarlig 
olyckshändelse, och utbyte av därmed 
sammanhängande teknik.

Or. fr

Motivering

Förebyggande arbete har stor betydelse för att minska risker.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 96
Artikel 5, led 5

5. Incitament för, underlättande av och stöd 
till erfarenhets- och kunskapsutbyte när det 
gäller hantering av de omedelbara 
konsekvenserna av en allvarlig 
olyckshändelse, och utbyte av därmed 
sammanhängande teknik.

5. Incitament för, underlättande av och stöd 
till erfarenhets- och kunskapsutbyte när det 
gäller hantering av de omedelbara 
konsekvenserna av en allvarlig 
olyckshändelse, och utbyte av därmed 
sammanhängande teknik och personal.

Or. de

Motivering

Det är människor som har kunnande och erfarenhet.

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 97
Artikel 5, led 8

8. Underlättande av bistånd och insatser på 
folkhälsoområdet.

utgår

Or. de
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Motivering

Hälsoproblem är en möjlig följd av olyckshändelser och behöver inte något särskilt 
omnämnande. 

Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 98
Artikel 5, led 9

9. Säkerställande av tillgång till och 
transport av mobila laboratorier och mobila 
högsäkerhetsanläggningar.

9. Säkerställande av tillgång till och 
transport av särskild civilskyddsteknik och 
civilskyddsutrustning såsom mobila 
laboratorier och mobila 
högsäkerhetsanläggningar.

Or. de

Motivering

Mobila laboratorier och mobila högsäkerhetsanläggningar är bara delar av tekniken.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 99
Artikel 5a (ny)

Artikel 5a
Sammanhållning och samordning av 

insatser
Kommissionen skall se till att instrumentet 
och systemen för tidig varning och tidiga 
insatser är effektiva och sammanlänkade 
med gemenskapens övriga varningssystem.

Or. el

Motivering

Kommissionen skall se till att åtgärder under instrumentet är samordnade med övriga system 
för tidig varning och tidiga insatser.
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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 100
Artikel 5b (ny)

Artikel 5b
Sammanhållning och samordning

Kommissionen skall i samarbete med 
medlemsstaterna och genom övervakning, 
samordning och utvärdering av åtgärderna 
för tidig varning och tidiga insatser se till 
att åtgärderna är av hög kvalitet så att 
instrumentet kan fungera optimalt. 

Or. el

Motivering

Det är viktigt att kommissionen i samarbete med medlemsstaterna ser till att åtgärderna för 
tidig varning och tidiga insatser övervakas och samordnas så att instrumentet fungerar 
optimalt.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi

Ändringsförslag 101
Artikel 5a (ny)

Artikel 5a
Civil-militär driftskompatibilitet

För att få en hög nivå på det civil-militära 
samarbetet och på driftskompatibiliteten 
krävs det att man utnyttjar EU:s databas 
över militära resurser och logistisk 
kapacitet optimalt, att man fastställer 
operativa förfaranden med militärpersonal 
inom EU och tar fram en gemensam 
utbildning. All samordning vid utnyttjandet 
av militära resurser och kapacitet skall 
ledas av kommissionen.

Or. en
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Motivering

Rådet fastslog i slutsatserna av den 8 december 2003 att innehållet i den militära databasen 
skulle vara tillgängligt för gemenskapens dåvarande civilskyddsmekanism. Trots avtal om 
villkoren för databasens användning behöver informationsflödet och samarbetet mellan 
övervaknings- och informationscentrumet (MIC), Europeiska unionens militära stab (EUMS) 
och de nationella kontaktpunkterna förbättras ytterligare för att få ett effektivt civil-militärt 
samarbete och driftskompatibilitet.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Ändringsförslag 102
Artikel 5a (ny)

Artikel 5a
Frivilligarbetare

Beredskap på frivillig nivå inför och vid 
hantering av katastrofer orsakade av 
människor eller naturkatastrofer skall 
kontrolleras och övervakas av den 
ansvariga lokala myndigheten. 
Frivilligarbetare skall få särskild 
utbildning som ökar deras förmåga att 
känna igen, hantera och bidra till 
återhämtningen efter allvarliga 
olyckshändelser eller katastrofer. 

Or. en

Motivering

Katastrofer kan bli en belastning för de lokala myndigheternas resurser och katastroftjänster. 
Vid sådana tidpunkter kan ytterligare stöd från frivilliga vara ovärderligt. För att hjälpa till 
att ge rätt samordnad hantering vid kriser bör frivilligarbetare arbeta nära akuttjänster och 
lokala myndigheter före, under och efter en allvarlig olyckshändelse. Frivilligarbetare som 
tillskyndar på egen hand kan störa räddningsinsatserna.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 103
Artikel 8

Andra stater än Europeiska unionens Andra stater än Europeiska unionens 



PE 365.136v02-00 32/35 AM\594594SV.doc
Extern översättning

SV

medlemsstater får delta i instrumentet när 
relevanta avtal och förfaranden tillåter detta.

medlemsstater får delta i instrumentet när 
relevanta avtal och förfaranden tillåter detta.

När insatser inom ramen för instrumentet 
sker utanför Europeiska unionens 
territoriella gränser skall de samordnas 
med Förenta nationerna, om det inte finns 
särskilda skäl som talar emot detta.

Or. sv

Motivering

FN har redan ett operativt system för att hjälpa länder som drabbas av katastrofer och 
allvarliga olyckshändelser. För att undvika dubbelarbete och för att kunna dra fördel av 
samordnade resurser bör EU:s snabbinsats- och beredskapsinstrument för allvarliga 
olyckshändelser samordnas med motsvarande system inom FN.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Ändringsförslag 104
Artikel 8a (ny)

Artikel 8a
Samarbete med internationella 

organisationer
För att minska dubbelarbetet, maximera 
organiseringen av effektiva krisinsatser 
som bygger på informationsutbyte samt 
optimera användningen av samtliga 
resurser bör närmare kontakter och bättre 
strukturerat och fortlöpande samarbete 
skapas med internationella organisationer.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att skapa synergieffekter genom samarbete med internationella 
organisationer.
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Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 105
Artikel 9, punkt 1a (ny)

1a. Om det av de uppgifter som lämnas i 
enlighet med punkt 1 framgår att 
ekonomiskt bistånd har mottagits från 
andra källor skall det ekonomiska bistånd 
som beviljas genom detta instrument 
begränsas till att gälla högst den del av 
tillämpningen för vilken det ännu saknas 
finansiering.

Or. nl

Motivering

I artikel 1 anges det att instrumentet är avsett för att stödja och komplettera 
medlemsstaternas insatser. Vid beviljandet av ekonomiskt bistånd måste hänsyn därför tas till 
övriga källor som kan finansiera en åtgärd.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 106
Artikel 9, punkt 2

2. Det skall eftersträvas samverkan och 
komplettering med andra instrument 
inrättade av Europeiska unionen eller 
gemenskapen.

2. Det skall eftersträvas samverkan, 
samstämmighet och komplettering med 
andra instrument inrättade av 
Europeiska unionen eller gemenskapen, 
bland annat Europeiska unionens 
solidaritetsfond, stabilitetsinstrumentet och 
Echo, så att dubbelarbete undviks och ett 
optimalt mervärde och optimalt 
resursutnyttjande garanteras.

Or. en

Motivering

Det finns en risk att vissa av de åtgärder som omfattas av ovannämnda fond och instrument 
är så likartade att man riskerar sammanblandning eller dubbelarbete om inte samordningen 
fungerar effektivt.
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Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 107
Artikel 10, punkt 1, stycke 2

Det gäller bland annat utgifter för studier, 
möten, informationsverksamhet, 
publikationer, datornät (och tillhörande 
utrustning) för informationsutbyte samt 
tekniskt och administrativt stöd som 
kommissionen kan komma att behöva anlita 
i samband med förordningens 
genomförande.

Det gäller bland annat utgifter för studier, 
möten, informationsverksamhet, 
publikationer, datornät (och tillhörande 
utrustning) för informationsutbyte samt 
tekniskt och administrativt stöd och 
personalstöd som kommissionen kan 
komma att behöva anlita i samband med 
förordningens genomförande.

Or. de

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 108
Artikel 10a (ny)

Artikel 10a
Genomförande av åtgärderna och 

samarbete mellan kommissionen och 
medlemsstaterna

1. Kommissionen skall i nära samarbete 
med medlemsstaterna se till att de insatser 
och åtgärder som vidtas genom 
instrumentet överensstämmer med 
artikel 13, är samstämmiga och ger en 
balanserad utveckling. 
2. För att stödja genomförandet skall 
kommissionen se till att nätverken och 
systemen för tidig och snabb varning inför 
allvarliga olyckshändelser är samordnade 
och integrerade. 
3. Kommissionen och medlemsstaterna 
skall inom sina respektive 
behörighetsområden vidta åtgärder för att 
se till att instrumentet fungerar effektivt 
och för att utveckla mekanismer på 
gemenskapsnivå och medlemsstatsnivå för 
att uppnå instrumentets mål. De skall se till 
att nödvändig information lämnas om de 
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åtgärder som får stöd genom instrumentet 
och garantera bredast möjliga deltagande i 
de åtgärder som genomförs av lokala och 
regionala myndigheter och 
frivilligorganisationer. 

Or. el

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 109
Artikel 14, punkt 2, led a

a) Senast den 31 december 2010: en 
deltidsrapport om uppnådda resultat i 
samband med förordningens genomförande 
och om genomförandets kvalitativa och 
kvantitativa aspekter.

a) Senast den 31 december 2010: en 
deltidsrapport om uppnådda resultat i 
samband med förordningens genomförande 
och om genomförandets kvalitativa och 
kvantitativa aspekter. Rapporten skall i 
synnerhet innehålla uppgifter om 
inlämnade ansökningar, beslut om beviljat 
bistånd och uppföljning av beviljat 
ekonomiskt stöd.

Or. en

Motivering

Det behövs en återkommande granskning av det praktiska genomförandet som bygger på en 
rapport från kommissionen vilken uppdateras mot bakgrund av alla tillgängliga uppgifter. 
Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt att förbättra systemen för övervakning av ekonomiska 
åtaganden och kontroller av att de anslag som beviljats utnyttjats effektivt. 


