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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarandet 
majoritet av de avgivna rösterna  

 **I Samarbetsförfarandet (första behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna  

 **II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten 
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten 

 *** Samtyckesförfarandet 
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget 

 ***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna  

 ***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten 
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten 

 ***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet 

 
(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.) 
 

 
 

Ändringsförslag till lagtexter 

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 1999/847/EG när det gäller en 
förlängning av programmet för gemenskapsåtgärder till förmån för räddningstjänsten 
(KOM(2004)0512 – C6-0111/2004 – 2004/0162(CNS)) 

(Samrådsförfarandet) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2004)0512)1, 

– med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6–0111/2004), 

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-.../2004). 

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag. 

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt. 

3. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt. 

                                                 
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT. 
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MOTIVERING 
 
Rådets beslut om ändring av beslut 1999/847/EG när det gäller en förlängning av 
programmet för gemenskapsåtgärder till förmån för räddningstjänsten 
 
Det nuvarande programmet för gemenskapsåtgärder till förmån för räddningstjänsten löper ut 
den 31 december 2004. I syfte att undvika ett tomrum mellan den dag då det aktuella 
programmet upphör att gälla och den dag då en ny rättslig grund börjar tillämpas föreslår 
kommissionen att programmet förlängs med två år, från och med januari 2005 till och med 
december 2006. 
 
Kommissionen begärde i sitt förslag att budgeten för åtgärdsprogrammet till förmån för 
räddningstjänsten ökas från 1,5 miljoner euro (2004) till 2,4 miljoner euro per år (för 2005 
och 2006). Detta innebär en årlig ökning på 0,9 miljoner euro som beror dels på EU:s 
utvidgning, dels på Europaparlamentets beslut att öka budgeten för åtgärdsprogrammet 
avseende havsförorening. 
 
Med tanke på det framtida behovet av räddningsinsatser anser föredraganden att 
kommissionens förslag är realistiskt och samtycker därför till en förlängning av programmet 
och den föreslagna budgeten. 
 
Meddelande från kommissionen: Utbyggnad av räddningstjänstens kapacitet i 
Europeiska unionen 
 
Kommissionen har även antagit ett meddelande om utbyggnad av räddningstjänstens kapacitet 
i Europeiska unionen (KOM(2004)0200).  
 
Meddelandet antogs mot bakgrund av att vi under de senaste åren har drabbats av en rad 
katastrofer såsom översvämningar, värmeböljor, skogsbränder, jordbävningar, 
föroreningsolyckor med giftutsläpp, allvarliga industriolyckor samt terroristattacker. Det har 
dessutom inträffat olyckor orsakade av mänsklig verksamhet, t.ex. oljeolyckan med fartyget 
Prestige. Alla dessa katastrofer har krävt otaliga människoliv, orsakat allt större ekonomisk 
skada och ödelagt miljoner människors liv världen över. De orsakar även rubbningar i de 
berörda ländernas ekonomi. I den utvecklade världen drabbas de fattigaste och mest utsatta 
befolkningslagren, men hårdast drabbas de fattiga länderna eftersom dylika olyckor anses 
utgöra ett allvarligt hinder för hållbar utveckling och ansträngningar för att minska 
fattigdomen. Denna utveckling gör att regeringarna måste ingripa för att intensifiera de 
förebyggande åtgärderna och bygga ut insatskapaciteten. Europaparlamentet har redan 
uttryckt sin solidaritet genom att anta en resolution år 2003 (2003/2066) i efterdyningarna av 
värmeböljan den sommaren, där det krävde att en europeisk räddningsstyrka skall inrättas.  
 
BAKGRUND 
 
I meddelandet ingår en analys och bedömning av kapaciteten hos den gemenskapsmekanism 
för hantering av storolyckor som inrättades 2001 (genom rådets beslut 2001/792). 
Gemenskapsmekanismen för räddningstjänsten ger tillgång till omedelbar hjälp genom 
insatsstyrkorna i de deltagande länderna. Övervaknings- och informationscentret är spindeln i 
nätet i gemenskapens mekanism för räddningstjänsten. Det arbetar dygnet runt och till sin 
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hjälp har det en databas, utbildnings- och workshopprogram samt ett gemensamt system för 
kommunikation och information i nödsituationer. När en olycka är så omfattande att 
insatsresurserna inom det drabbade landet inte räcker till, kan livsviktigt bistånd ges med kort 
varsel om andra länder är villiga att dela med sig av sin kunskap och utrustning.  
 
Föredraganden anser det vara nödvändigt att tillämpa ett system för samordning i varje skede 
för att mekanismen skall kunna fungera effektivt. Följande huvudskeden kan identifieras: 
 
– Förebyggande arbete: Denna etapp omfattar preventiva åtgärder som syftar till att 

förhindra att en nödsituation uppstår eller begränsa följderna av en olycka (t.ex. 
kartläggning av riskområden och undvikande av skador genom att förbjuda bosättning på 
utsatta platser). 

 
– Beredskap: Denna etapp kan liknas vid en ”försäkring” och består i åtgärder för att höja 

beredskapen inför kända faror och risker samt oförutsedda händelser. Planeringen kan 
stödjas av utbildning, övningar och tillhandahållande av regelbunden och lämplig 
information till allmänheten om faror, säkerhetsutbildning och om hur man skall handla i 
en farlig situation. 

 
– Skydd: Åtgärder som vidtas på specifika platser. 
 
– Åtgärder i nödsituationer: De åtgärder som vidtas i en nödsituation har som främsta mål 

att skydda liv, egendom och miljö, att begränsa de skadliga följderna av händelsen till ett 
minimum och att förhindra att situationen förvärras. 

 
– Återställande åtgärder: Denna punkt omfattar de verksamheter som är nödvändiga för 

att man snabbt skall kunna återgå till normala förhållanden. 
 
På papperet ser systemet bra ut. Ute på fältet däremot och i en verklig nödsituation uppvisar 
mekanismen allvarliga brister. På sju områden i synnerhet krävs förstärkta åtgärder: 
 
1. Bättre informationsutbyte om tillgängliga resurser, expertis samt fungerande strategier 

och förfaranden på nationell nivå: Kommissionens databas innehåller uppgifter om 
hjälpresurser som kan bli aktuella. Den är för närvarande inte speciellt omfattande och 
innehåller i huvudsak uppgifter om insatsteam. Erfarenheten har visat att databasen 
behöver kompletteras så att den innehåller nödvändig information om insatskapaciteter, 
vilka kostnader som är aktuella, vilken utrustning som är tillgänglig och var denna 
utrustning finns. 

 
2. Mer utbildning för insatsstyrkorna: Erfarenheten har även visat att regelbundna 

utbildningskurser och samövningar som syftar till att skapa bättre samarbete och 
kompatibilitet samt andra former av samarbete också bör ägnas mer uppmärksamhet. 
Dessa kommer att vara särskilt värdefulla när det gäller att peka ut praktiska svårigheter 
avseende kommunikation och kompatibilitet hos teknisk utrustning, vilket är nödvändigt 
för att man skall kunna garantera snabba insatser. Särskild vikt bör läggas vid rekrytering 
och tillbörlig utbildning av volontärer i de 25 medlemsstaterna. 
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3. Bättre kommunikation, samordning, just in time-informationssystem för snabb 
information till allmänheten och förbindelser med andra kontaktnät: Man bör även 
utveckla bättre kommunikation, samordning och metoder för att undvika dubbelarbete. 
Det är intressant att notera att medlemsstaterna, enligt det beslut som nu gäller, inte är 
skyldiga att underrätta övervaknings- och informationscentret när en storolycka inträffar, 
även om den får verkningar som sträcker sig över nationsgränser. Kommissionen föreslår 
en ändring av rådets beslut 2001/792 i syfte att garantera att denna information 
tillhandahålls. Föredraganden stöder kommissionen på denna punkt. När det gäller 
biståndsinsatser i länder utanför EU bör man även stärka arbetet med att se över och 
förbättra förfarandena för samordning av insatsstyrkor från de olika deltagande länderna 
samt upprätta bättre kommunikationskanaler med alla berörda aktörer ute på fältet. 

 
4. Finansiering: vissa ekonomiska problem föreligger. De tillgängliga likvida medlen och 

gemenskapens förfaranden (hjälpinsatser i nödsituationer eller senare ersättning genom 
solidaritetsfonden t.ex.) är antingen otillräckliga eller styrs av en invecklad byråkrati som 
bromsar genomförandet. Enligt kommissionen har i synnerhet erfarenheterna från 
skogsbränderna under sommaren 2003 tydligt visat att det behövs en finansieringskälla 
från vilken medel snabbt kan frigöras. Liknande problem uppstår i samband med 
gemenskapens insatser utanför EU. De framtida rättsliga bestämmelserna bör åtföljas av 
nödvändiga finansiella instrument, bland annat en förnyad solidaritetsfond som omfattar 
alla verksamheter i EU samt reserven för katastrofhjälp för verksamheter utanför EU. 

 
5. Starkare solidarisk samverkan genom ett aktivare engagemang från det civila 

samhällets och de lokala myndigheternas sida. Alla måste upplysas om de risker vi 
utsätts för, så att vi skall kunna ta till oss den kunskap som behövs för att handla 
ansvarsfullt och solidariskt när en storolycka inträffar. Vi bör genomföra åtgärder i nära 
samarbete med nationella, regionala och lokala myndigheter, särskilt i gemenskapens 
isolerade regioner och yttersta randregioner. 

 
6. Större satsningar på forskning och utveckling av nödsystem för en effektivare 

hantering av katastrofer. 
 
7. Genomförande av subsidiaritetsprincipen och utarbetande av nationella planer för 

samordning i nödsituationer. Denna punkt avser en ytterligare förbättring av den 
befintliga nationella insatskapaciteten inom räddningstjänsten och hanteringen av 
krissituationer i EU. 

 
Föredraganden anser dessa åtgärder vara ytterst viktiga eftersom EU endast genom att satsa på 
specialkunskaper, skapa ett nära samarbete, slå samman resurser och öka anslagen kan öka sin 
beredskap när det gäller att skydda medborgare då en storolycka inträffar inom eller utanför 
unionen. På så vis kan de personer som drabbas av en olycka vara säkra på att deras behov 
kommer att tillgodoses på ett snabbt och effektivt sätt. 
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