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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 
flertal af de afgivne stemmer 

 **I Samarbejdsprocedure (førstebehandling) 
flertal af de afgivne stemmer 

 **II Samarbejdsprocedure (andenbehandling) 
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning 
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning 

 *** Samstemmende udtalelse 
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7 

 ***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling) 
flertal af de afgivne stemmer 

 ***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling) 
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning 
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning 

 ***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling) 
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast 

 
(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag) 
 

 
 

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst 

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Rådets beslutning om ændring af beslutning 1999/847/EF med henblik på 
forlængelse af EF-handlingsprogrammet for civilbeskyttelse 
(KOM(2004)0512 – –C6-0111/2004 – 2004/0162(CNS)) 

(Høringsprocedure) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2004)0512)1, 

– der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6-0111/2004), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 51, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6–0000/2004), 

1. godkender Kommissionens forslag; 

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt; 

3. anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens 
forslag i væsentlig grad; 

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 

                                                 
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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BEGRUNDELSE 

Rådets beslutning om ændring af beslutning 1999/847/EF med henblik på forlængelse af 
EF-handlingsprogrammet for civilbeskyttelse 
 
Det gældende EF-handlingsprogram for civilbeskyttelse udløber den 31. december 2004. For 
at undgå et hul mellem udløbet af det eksisterende program og datoen for gennemførelsen af 
en ny retsakt foreslår Kommissionen at forlænge programmet med to år fra januar 2005 til og 
med december 2006. 

I Kommissionens forslag anmodede den om en forhøjelse af budgettet for 
handlingsprogrammet for civilbeskyttelse fra 1,5 mio. euro (i 2004) til 2,4 mio. euro/året (for 
2005 og 2006). Dette udgør en årlig stigning på 0,9 mio. euro, delvis på grund af udvidelsen 
af EU og delvis på grund af den budgetmæssige styrkelse af handlingsprogrammet for 
havforurening, der er blevet vedtaget af Parlamentet. 

I betragtning af de fremtidige behov for interventioner med henblik på civilbeskyttelse er 
ordføreren af den opfattelse, at Kommissionens forslag er realistisk og er derfor enig i 
forlængelsen af programmet og det foreslåede budget. 

Kommissionens meddelelse: Styrkelse af EU's civilbeskyttelseskapacitet 

Kommissionen har tillige vedtaget en meddelelse om styrkelse af EU's 
civilbeskyttelseskapacitet (KOM(2004)0200). 

Baggrunden for denne meddelelse er, at vi i de seneste år har været udsat for en række 
katastrofer som f.eks. oversvømmelser, hedebølger, skovbrande, jordskælv, 
forureningskatastrofer med udslip af toksisk affald, alvorlige industrielle uheld samt 
terrorangreb. Herudover har der været menneskeskabte katastrofer som f.eks. Prestige-
olieudslippet. Alle disse katastrofer krævede utallige ofre, forårsagede stadig større 
økonomisk skade og ødelagde millioner af menneskers liv overalt i verden. Disse katastrofer 
skaber kaos i økonomien i de berørte lande og rammer de fattigste og mest sårbare 
befolkningslag i den udviklede verden samt rammer de fattigste lande hårdest, og de betragtes 
almindeligvis som en betydelig hindring for en bæredygtig udvikling og en indsats for at 
mindske fattigdommen. Alle disse begivenheder nødvendiggør, at regeringerne griber ind 
med henblik på at styrke de forebyggende foranstaltninger og civilbeskyttelseskapaciteten. 
Parlamentet har allerede udtrykt sin solidaritet ved at vedtage en beslutning i 2003 
(2003/2066) i kølvandet på hedebølgen den sommer, hvori det opfordrede til oprettelse af en 
europæisk civilbeskyttelsesstyrke. 

BAGGRUND 

Meddelelsen indeholder en analyse og evaluering af kapaciteten af fællesskabsordningen for 
katastrofer, som blev oprettet i 2001 (ved Rådets beslutning 2001/792). Fællesskabsordningen 
for civilbeskyttelse fastlægger bestemmelser om øjeblikkelig bistand gennem 
civilbeskyttelseshold i deltagerstaterne. Overvågnings- og informationscentret er det centrale i 
fællesskabsordningen. Det fungerer 24 timer i døgnet støttet af en database, uddannelses- og 
workshop-programmer samt et fælles varslings- og informationssystem. Når omfanget af en 
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katastrofe er for stor for det enkelte lands beskyttelseskapacitet, kan der med kort varsel ydes 
vigtig supplerende bistand, hvis andre lande er villige til at dele deres ekspertise og udstyr. 

Ordføreren mener, at integrationsforvaltning bør anvendes på ethvert stadium, hvis ordningen 
skal fungere effektivt. Han mener, de vigtigste elementer er følgende: 

- Forebyggelse: denne etape omfatter foranstaltninger, som vedtages før en katastrofe, og 
som forsøger at forhindre den i at opstå eller mindske dens udstrækning (f.eks. 
kortlægning af risikoområder, undgåelse af skader ved ikke at tillade bosættelse i 
følsomme områder), 

- beredskab: dette er "forsikringspolicen", der består i forberedelse med henblik på at 
reagere på kendte risici såvel som uforudsete hændelser. Planlægning kan støttes ved 
hjælp af uddannelse, øvelser og udsendelse af regelmæssige og nyttige informationer til 
offentligheden om trusler, sikkerhedsuddannelse og korrekt adfærd i farlige situationer, 

- beskyttelse: træffe foranstaltninger i bestemte områder, 

- hasteforanstaltninger: de grundlæggende mål for hasteforanstaltningerne vil være at 
beskytte liv, ejendom og miljøet, at reducere de skadelige virkninger af hændelsen til et 
minimum og forhindre eskalering deraf, 

- genoprettelsesforanstaltninger: dette omfatter de aktiviteter, der er nødvendige for at 
skabe en hurtig tilbagevenden til normale forhold. 

På papiret ser ordningen godt ud. Men i praksis og i virkeligheden har ordningen alvorlige 
mangler. Der kan nævnes syv områder, hvor der er behov for forbedringer: 

1. Bedre deling af information om disponible ressourcer, ekspertise og vellykkede 
strategier og fremgangsmåder på nationalt plan: Kommissionens database viser den 
potentielt disponible bistand. For øjeblikket er denne database temmelig basal og 
indeholder hovedsagelig oplysning om indsatshold. Erfaringen viser, at databasen bør 
udvides, således at den indeholder de nødvendige oplysninger om 
civilbeskyttelseskapacitet, tilknyttede omkostninger, hvilken slags udstyr der er til 
rådighed, og hvor det er placeret. 

2. Mere uddannelse til indsatsholdene: Erfaringen har tillige vist, at regelmæssig 
uddannelse, fælles øvelser med henblik på bedre samarbejde og interoperabilitet og 
andre former for samarbejde også bør forbedres. De vil være nyttige med henblik på at 
afsløre praktiske vanskeligheder som f.eks. kommunikation og kompatibilitet af det 
tekniske udstyr, hvilket er væsentligt for at sikre en hurtig reaktion. Der bør især lægges 
vægt på at rekruttere og uddanne frivillige i de 25 europæiske stater. 

3. Bedre kommunikation, samordning, i tide-informationssystemer for øjeblikkelig 
orientering af offentligheden og forbindelse til andre netværk: Kommunikation, 
samordning og metoder til at undgå overlapning bør også forbedres. Det er interessant at 
bemærke, at medlemsstaterne i henhold til den gældende beslutning ikke har pligt til at 
informere Fællesskabets overvågnings- og informationscenter, når der sker en større 
katastrofe, selv om den kan få grænseoverskridende virkninger. Kommissionen ville 
gerne foreslå at ændre Rådets beslutning 2001/792 for at sikre, at disse oplysninger 
gives. Ordføreren støtter Kommissionen desangående. Dersom der gives hjælp til 
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tredjelande, bør der foretages en undersøgelse og en forbedring af procedurerne for 
samordning af holdene for de forskellige deltagerlande samt oprettelse af 
kommunikationskanaler med alle relevante deltagere i marken. 

4. Finansiering: Der er visse finansielle vanskeligheder. De disponible likvide ressourcer 
og fællesskabsprocedurerne (hasteindgreb eller efterfølgende erstatning gennem 
Solidaritetsfonden, f.eks.) er enten komplicerede eller utilstrækkelige og gennemføres 
ofte for langsomt. Kommissionen oplyser, at de erfaringer, man har indhøstet især i 
forbindelse med skovbrande i sommeren i 2003, klart har vist behovet for en 
finansieringskilde, man hurtigt kan trække på. Lignende problemer opstår i forbindelse 
med EU's eksterne interventioner. Den fremtidige retsakt bør suppleres af de 
nødvendige finansielle instrumenter, bl.a. Solidaritetsfond, der omfatter samtlige 
aktiviteter i EU, samt nødreserven for aktiviteter uden for EU. 

5. Styrkelse af det sociale partnerskab med en mere aktiv deltagelse af civilsamfundet og 
de lokale myndigheder. Alle skal orienteres om de risici, vi står overfor, for at forvalte 
den viden, der skal til for at handle ansvarsbevidst og solidarisk, når der sker en 
katastrofe. Vi bør gennemføre foranstaltninger i tæt samarbejde med nationale, 
regionale og lokale myndigheder, især i Unionens isolerede og yderste randområder. 

6. Styrkelse af forskning og udvikling af nødsystemer med henblik på en mere effektiv 
forvaltning af katastrofer. 

7. Gennemførelse af subsidiaritetsprincippet og udarbejdelse af nationale planer 
vedrørende nødsamordning. Landenes eksisterende nødkapacitet med hensyn til 
civilbeskyttelse og kriseforvaltning inden for EU bør yderligere forbedres. 

Ordføreren er af den opfattelse, at der er et presserende behov for disse foranstaltninger, for 
kun ved at øge den specialiserede viden, arbejde tæt sammen, slå ressourcerne sammen og 
øge finansieringen kan EU blive bedre forberedt med henblik på at beskytte borgerne, når en 
katastrofe opstår såvel inden for som uden for Unionen. På denne måde kan de mennesker, 
som rammes af katastrofer, være sikre på, at de vil få hjælp så hurtigt og effektivt som muligt.  
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PROCEDURE 

Titel Rådets beslutning om ændring af beslutning 1999/847/EF med 
henblik på forlængelse af EF-handlingsprogrammet for 
civilbeskyttelse 

Referencer KOM(2004)0512 – C6-0111/2004 – 2004/0162(CNS) 
Retsgrundlag ## 
Hjemmel i forretningsordenen art. 51 
Dato for høring af EP ## 
Korresponderende udvalg ## 
 Dato for henvisning ## 
Rådgivende udvalg ##     
 Dato for henvisning ##     
Ingen udtalelse ##     
 Dato for afgørelse ##     
Udvidet samarbejde ## 
 Dato for henvisning ## 
Ordfører ◄##► 
 Dato for valg ## 
Oprindelig(e) ordfører(e) ## 
Forenklet procedure ## 
 Dato for afgørelse ## 
Anfægtelse af retsgrundlaget ## 
 Dato for udtalelse fra JURI ## 
Ændring af bevillingsrammen ## 
 Dato for udtalelse fra BUDG ## 
Høring af Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg 

 

 Dato for afgørelse på plenarmødet ## 
Høring af Regionsudvalget  
 Dato for afgørelse på plenarmødet ## 

Behandling i udvalg ##     
Dato for vedtagelse ## 
Resultat af den endelige afstemning for : ## 
 imod : ## 
 hverken/eller : ## 
Til stede ved den endelige afstemning - 
medlemmer 

## 

Til stede ved den endelige afstemning - 
stedfortrædere 

## 

Til stede ved den endelige afstemning - 
stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2 

## 

Dato for indgivelse – ## ## ####0000/## 
Bemærkninger ## 
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