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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 indførelse af Fællesskabets civilbeskyttelsesordning 
(omarbejdet)
(KOM(2006)0029 – C6-0076/2006 – 2006/0009(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0029)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 308 og Euratom-traktatens artikel 203, der danner 
grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0076/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

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

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2, og Euratom-traktatens artikel 119, stk. 2;

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

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

(2) Der er i de seneste år konstateret en 
betydelig stigning i naturkatastrofers og 
menneskeskabte katastrofers antal og 
omfang, og dette har medført tab af 
menneskeliv, ødelæggelse af økonomiske 
og sociale infrastrukturer og miljøskader.

(2) Der er i de seneste år konstateret en 
betydelig stigning i naturkatastrofers og 
menneskeskabte katastrofers antal og 
omfang, og dette har medført tab af 
menneskeliv, ejendom, herunder 
kulturarven, ødelæggelse af økonomiske 
og sociale infrastrukturer, miljøskader og 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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forringelse af folkesundheden.

Ændringsforslag 2
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Alle civilbeskyttelsesindsatsers 
sundhedsaspekter skal inddrages, i 
betragtning af at alle katastrofer påvirker 
mennesker både fysisk og psykisk, hvilket 
lægger en tung byrde på 
sundhedssystemer og sociale 
sikringsordninger i lang tid efter, at 
indsatsfasen er overstået.

Ændringsforslag 3
Betragtning 2 b (ny)

(2b) Målet med at oprette instrumenter på 
civilbeskyttelsesområdet bør primært være 
til gavn for de berørte borgere. Dette bør 
gøres synligt og måleligt med henblik på 
at sende et klart signal om EU's 
medlemsstaters solidaritet.

Ændringsforslag 4
Betragtning 3

(3) Fællesskabets indsats for at gennemføre 
Rådets resolutionen af 8. juli 1991 om 
forbedring af medlemsstaternes gensidige 
bistand i tilfælde af naturkatastrofer og 
teknologiske katastrofer, der er vedtaget af 
Rådet og repræsentanterne for 
medlemsstaternes regeringer, forsamlet i 
Rådet, har hjulpet med til at beskytte 
personer, miljøet og ejendom. De Forenede 
Nationers Økonomiske Kommission for 
Europas (UN/ECE's) konvention om 
grænseoverskridende virkninger af 
industriulykker, der er indgået af 
Fællesskabet ved Rådets afgørelse 
98/685/EF, har bidraget til yderligere at 
forbedre forebyggelse og styring af 

(3) Fællesskabets indsats for at gennemføre 
Rådets resolution af 8. juli 1991 om 
forbedring af medlemsstaternes gensidige 
bistand i tilfælde af naturkatastrofer, 
strålingskatastrofer og teknologiske 
katastrofer, der er vedtaget af Rådet og 
repræsentanterne for medlemsstaternes 
regeringer, forsamlet i Rådet, har hjulpet 
med til at beskytte personer, miljøet og 
ejendom. De Forenede Nationers 
Økonomiske Kommission for Europas 
(UN/ECE's) konvention om 
grænseoverskridende virkninger af 
industriulykker, der er indgået af 
Fællesskabet ved Rådets afgørelse 
98/685/EF, har bidraget til yderligere at 
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industrikatastrofer. forbedre forebyggelse og styring af 
industrikatastrofer.

Ændringsforslag 5
Betragtning 4

(4) Ved Rådets beslutning 2001/792/EF, 
Euratom blev der indført en 
fællesskabsordning til fremme af styrket 
samarbejde om indsatser på 
civilbeskyttelsesområdet (herefter 
"ordningen"), hvormed der også tages 
hensyn til de særlige behov, der gør sig 
gældende i de isolerede og mest afsides 
liggende regioner eller øer i Fællesskabet. I 
de senere år er der sket en betydelig vækst i 
antallet af lande, som gør brug af 
ordningen for civilbeskyttelsesbistand.
Ordningen bør styrkes for at sikre en 
tydeligere demonstration af europæisk 
solidaritet og gøre det muligt at udvikle en 
europæisk kapacitet til hurtig indsats, jf. 
opfordringen hertil i Det Europæiske Råds 
konklusioner af 16.-17. juni 2005 og i 
Europa-Parlamentets beslutning af 13. 
januar 2005 om flodbølgekatastrofen.

(4) Ved Rådets beslutning 2001/792/EF, 
Euratom blev der indført en 
fællesskabsordning til fremme af styrket 
samarbejde om indsatser på 
civilbeskyttelsesområdet (herefter 
"ordningen"), hvormed der også tages 
hensyn til de særlige behov for bistand og 
ydelse af bistand, der gør sig gældende i de 
isolerede og mest afsides liggende regioner 
eller øer i Fællesskabet. Der skal være 
specialiserede indsatshold til rådighed for 
at gøre det lettere at afhjælpe disse 
områders situationer og behov. I de senere 
år er der sket en betydelig vækst i antallet 
af lande, som gør brug af ordningen for 
civilbeskyttelsesbistand. Ordningen bør 
styrkes for at sikre en tydeligere 
demonstration af europæisk solidaritet og 
gøre det muligt at udvikle en europæisk 
kapacitet til hurtig indsats, jf. opfordringen 
hertil i Det Europæiske Råds konklusioner 
af 16.-17. juni 2005 og i Europa-
Parlamentets beslutning af 13. januar 2005 
om flodbølgekatastrofen.

Ændringsforslag 6
Betragtning 6

(6) Ordningen bør lette 
civilbeskyttelsesindsatsen over for alle 
typer af katastrofer, herunder 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, teknologiske ulykker, 
strålingsfarer eller miljøulykker, 
terrorhandlinger og utilsigtet 
havforurening, som omhandlet i Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr.
2850/2000/EF af 20. december 2000 om 
fastsættelse af EF-rammebestemmelser for 

(6) Ordningen bør lette 
civilbeskyttelsesindsatsen over for alle 
typer af katastrofer, herunder 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, teknologiske ulykker, 
strålingsfarer eller miljøulykker, der finder 
sted i eller uden for Fællesskabet, 
herunder terrorhandlinger og utilsigtet og 
forsætlig havforurening, som omhandlet i 
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 
nr. 2850/2000/EF af 20. december 2000 
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samarbejde i tilfælde af utilsigtet eller 
forsætlig havforurening. Der kan være 
behov for civilbeskyttelsesbistand i alle 
disse nødsituationer til at supplere det 
berørte lands eget beredskab.

om fastsættelse af EF-rammebestemmelser 
for samarbejde i tilfælde af utilsigtet eller 
forsætlig havforurening og navnlig første 
afsnit af dennes artikel 2, litra b. Der kan 
være behov for civilbeskyttelsesbistand i 
alle disse nødsituationer til at supplere det 
berørte lands eget beredskab.

Ændringsforslag 7
Betragtning 7

(7) Forebyggelse er af stor betydning i 
forbindelse med beskyttelse mod 
naturkatastrofer, teknologiske katastrofer 
og miljøkatastrofer, og kræver, at der 
overvejes en yderligere indsats. Ved at 
bidrage til yderligere at udvikle 
varslingssystemer bør Fællesskabet hjælpe 
medlemsstaterne med at minimere 
tidsrummet mellem katastrofens indtræden 
og iværksættelse af hjælpeaktionen. Disse 
systemer bør gøre brug af de eksisterende 
informationskilder.

(7) Forebyggelse er af stor betydning i 
forbindelse med beskyttelse mod 
naturkatastrofer, teknologiske katastrofer 
og miljøkatastrofer, og kræver, at der 
overvejes en yderligere indsats. Ved at 
bidrage til yderligere at udvikle varslings-
og alarmsystemer bør Fællesskabet hjælpe 
medlemsstaterne med at minimere 
tidsrummet mellem katastrofens indtræden 
og iværksættelse af hjælpeaktionen og 
varsling af EU's borgere. Disse systemer 
bør gøre brug af de eksisterende 
informationskilder.

Ændringsforslag 8
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Arealforvaltning og arealanvendelse 
er et vigtigt led i politikker og planer for 
forebyggelse og begrænsning af 
katastrofer. Derfor bør disse omfatte 
integrerede strategier for miljø- og 
naturressourceforvaltning, der omfatter 
katastroferisikoreduktion.

Ændringsforslag 9
Betragtning 8

(8) Der skal træffes forberedende 
foranstaltninger på nationalt og 
fællesskabsplan for at gøre det muligt 
hurtigt at mobilisere og koordinere 

(8) Der skal træffes forberedende 
foranstaltninger på nationalt og 
fællesskabsplan for at gøre det muligt 
hurtigt at mobilisere og koordinere 
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indsatshold med den nødvendige 
fleksibilitet, og det skal ved et 
uddannelsesprogram sikres, at vurderings-
og/eller koordineringshold, beredskabshold 
og andre ressourcer i givet fald kan agere 
effektivt, og at de supplerer hinanden 
indbyrdes. Andre forberedende 
foranstaltninger skal omfatte fælles 
anvendelse af oplysninger vedrørende 
nødvendige medicinske ressourcer og 
fremme af anvendelsen af nye teknologier.
Det bør overvejes at udvikle supplerende 
moduler til indsatser på 
civilbeskyttelsesområdet bestående af 
ressourcer fra en eller flere medlemsstater 
som led i udviklingen af en kapacitet til 
hurtig indsats på civilbeskyttelsesområdet.

indsatshold med den nødvendige 
fleksibilitet, og det skal ved et 
uddannelsesprogram sikres, at vurderings-
og/eller koordineringshold, beredskabshold 
og andre ressourcer i givet fald kan agere 
effektivt, og at de supplerer hinanden 
indbyrdes. Andre forberedende 
foranstaltninger skal omfatte fælles 
anvendelse af oplysninger vedrørende 
nødvendige medicinske ressourcer, som 
sikrer interoperabilitet af det udstyr, der 
anvendes under indsatser, og fremme af 
anvendelsen af nye teknologier. Det bør 
overvejes at udvikle supplerende moduler 
til indsatser på civilbeskyttelsesområdet 
bestående af ressourcer fra en eller flere 
medlemsstater som led i udviklingen af en 
kapacitet til hurtig indsats på 
civilbeskyttelsesområdet.

Ændringsforslag 10
Betragtning 8 a (ny)

(8a) Informerede og uddannede borgere 
er mindre sårbare. Som et supplement til 
udviklingen af varslings- og 
alarmsystemer bør Kommissionen derfor 
forelægge en integreret strategi mod 
ulykker og katastrofer (som lovet i dens 
arbejdsprogram for 2002 
(KOM(2001)0620, punkt 4, tredje 
nøgleaktion, side 10) med særlig vægt på 
at informere og uddanne borgere, navnlig 
børn.

Ændringsforslag 11
Betragtning 8 b (ny)

(8b) For at sikre og fremme effektiv 
forebyggelse, beredskab og indsats i 
katastrofesituationer skal der 
gennemføres omfattende 
oplysningskampagner samt 
uddannelsesinitiativer og 
bevågenhedsskabende initiativer rettet 
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mod offentligheden og særlig mod de 
unge.

Ændringsforslag 12
Betragtning 10

(10) Ordningen skal gøre det muligt at 
mobilisere og lettere at koordinere 
indsatser for at bidrage til at sikre en bedre 
beskyttelse først og fremmest af personer, 
men også af miljø og ejendom, og derved 
reducere tab af menneskeliv, skader på 
personer og materiel, herunder kulturarven, 
såvel som økonomiske og miljømæssige 
skader samt bidrage til at give 
målsætningerne om social samhørighed og 
solidaritet et mere konkret indhold. Det 
styrkede samarbejde om indsatser på 
civilbeskyttelsesområdet bør bygge på en 
fællesskabscivilbeskyttelsesstruktur, der 
består af et monitorerings- og 
informationscenter samt et fælles 
varslings- og informationssystem, som 
forvaltes af Kommissionen, og som har 
operationelle kontaktpunkter i 
medlemsstaterne. Den bør ligeledes danne 
en ramme for at indsamle validerede 
oplysninger om nødsituationen, for at 
formidle disse oplysninger til 
medlemsstaterne og for at udveksle 
erfaringer i forbindelse med indsatserne.

(10) Ordningen skal gøre det muligt at 
mobilisere og lettere at koordinere 
indsatser for at bidrage til at sikre en bedre 
beskyttelse først og fremmest af personer, 
men også af folkesundhed, miljø og 
ejendom, og derved reducere tab af 
menneskeliv, skader på personer og 
materiel, herunder kulturarven, såvel som 
økonomiske og miljømæssige skader samt 
bidrage til at give målsætningerne om 
social samhørighed og solidaritet et mere 
konkret indhold. Det styrkede samarbejde 
om indsatser på civilbeskyttelsesområdet 
bør bygge på en 
fællesskabscivilbeskyttelsesstruktur, der 
består af et monitorerings- og 
informationscenter samt et fælles 
varslings- og informationssystem, som 
forvaltes af Kommissionen, og som har 
operationelle kontaktpunkter i 
medlemsstaterne. Den bør ligeledes danne 
en ramme for at indsamle validerede 
oplysninger om nødsituationen, for at 
formidle disse oplysninger til 
medlemsstaterne og for at udveksle 
erfaringer i forbindelse med indsatserne.

Ændringsforslag 13
Betragtning 16

(16) Fællesskabsordningen vil også kunne 
fremme og støtte krisestyring i 
overensstemmelse med Rådets og 
Kommissionens fælles erklæring af 29. 
september 2003 om anvendelse af 
Fællesskabets civilbeskyttelsesordning i 
krisestyring som omhandlet i afsnit V i 
traktaten om Den Europæiske Union samt 
lette og støtte konsulært samarbejde i 

(16) Fællesskabsordningen vil også kunne 
fremme og støtte krisestyring i 
overensstemmelse med Rådets og 
Kommissionens fælles erklæring af 29. 
september 2003 om anvendelse af 
Fællesskabets civilbeskyttelsesordning i 
krisestyring som omhandlet i afsnit V i 
traktaten om Den Europæiske Union samt 
lette og støtte konsulært samarbejde i 
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forbindelse med katastrofer i tredjelande. forbindelse med katastrofer i tredjelande.
Det bør være muligt at lade 
kandidatlandene deltage og at samarbejde 
med tredjelande, eftersom katastrofer i 
tredjelande kan få stor indflydelse på 
medlemsstaterne. En sådan deltagelse 
ville også styrke ordningens 
gennemslagskraft og effektivitet.

Ændringsforslag 14
Artikel 1, afsnit 2

Ordningen skal først og fremmest 
beskytte personer, men også miljø og 
ejendom, herunder kulturarven, i tilfælde af 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, terrorhandlinger, teknologiske 
ulykker, strålingsfarer eller miljøulykker, 
herunder utilsigtet havforurening, (i det 
følgende benævnt "katastrofer"), der 
forekommer både i og uden for 
Fællesskabet, hvor der også tages hensyn 
til de særlige behov, der gør sig gældende i 
de isolerede og mest afsides liggende 
regioner eller øer i Fællesskabet.

Ordningen skal først og fremmest 
beskytte borgernes sikkerhed og 
folkesundheden, men også miljø og 
ejendom, herunder kulturarven, i tilfælde af 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, terrorhandlinger, teknologiske 
ulykker, strålingsfarer eller miljøulykker, 
herunder utilsigtet og forsætlig 
havforurening, som fastsat i beslutning nr.
2850/2000/EF (i det følgende benævnt 
"katastrofer"), der forekommer både i og 
uden for Fællesskabet, hvor der også tages 
hensyn til de særlige behov, der gør sig 
gældende i de isolerede og mest afsides 
liggende regioner eller øer i Fællesskabet.

Ændringsforslag 15
Artikel 2, nr. 1

(1) udpegning af de indsatshold og anden 
indsatsstøtte, der er til rådighed i 
medlemsstaterne for en indsats i 
nødsituationer herunder disponible 
militære ressourcer og kapaciteter til støtte 
for civilbeskyttelsen

(1) udpegning af de indsatshold og anden 
indsatsstøtte, der er til rådighed i 
medlemsstaterne for en indsats i 
nødsituationer herunder udpegning af 
disponible militære ressourcer og 
kapaciteter, der kan stilles til rådighed til 
støtte for civilbeskyttelsen

Ændringsforslag 16
Artikel 2, nr. 2

(2) udarbejdelse og gennemførelse af et (2) udarbejdelse og gennemførelse af et 
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uddannelsesprogram for indsatshold og 
anden indsatsstøtte og for eksperter til hold 
med ansvar for vurdering eller 
koordinering

uddannelsesprogram for indsatshold og 
anden indsatsstøtte og for eksperter til hold 
med ansvar for vurdering og/eller 
koordinering

Ændringsforslag 17
Artikel 2, nr. 3

(3) workshops, seminarer og pilotprojekter 
om vigtige aspekter af indsatser

(3) uddannelse, møder, udveksling af 
personale og eksperter, øvelser, 
workshops, seminarer og pilotprojekter om 
vigtige aspekter af indsatser med henblik 
på at forbedre forebyggelse, beredskab og 
effektiv indsats i katastrofesituationer

Ændringsforslag 18
Artikel 2, nr. 4

(4) etablering og udsendelse af hold med 
ansvar for vurdering eller koordinering

(4) etablering og udsendelse af eksperter, 
kontaktpersoner og hold med ansvar for 
vurdering og/eller koordinering med de 
nødvendige midler og udstyr

Ændringsforslag 19
Artikel 2, nr. 7

(7) udvikling af varslingssystemer, under 
hensyntagen til de eksisterende 
informationskilder, for at sætte 
medlemsstaterne og MIC i stand til at 
reagere hurtigt

(7) udvikling af varslingssystemer, under 
hensyntagen til de eksisterende 
informationskilder, for at sætte 
medlemsstaterne og MIC i stand til at 
reagere hurtigt samt information og 
alarmering af befolkninger i områder, der 
er udsatte for katastrofer, under 
anvendelse af fælles signaler og 
procedurer i hele EU

Ændringsforslag 20
Artikel 2, nr. 8

(8) etablering af transportforanstaltninger, 
logistik og anden støtte på fællesskabsplan

(8) etablering og forvaltning af 
foranstaltninger til transport af 
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redningshold og udstyr, logistisk støtte og 
sikring af operabiliteten af det udstyr, der 
anvendes, såvel som anden støtte på 
fællesskabsplan, der kan lette indsatserne

Ændringsforslag 21
Artikel 2, nr. 8 a (nyt)

(8a) etablering af ordninger til fremme og 
støtte af bistand til EU-borgere i 
nødsituationer i tredjelande

Ændringsforslag 22
Artikel 2 a (ny)

Artikel 2a
I denne beslutning forstås ved:
a) "katastrofe": enhver begivenhed eller 
situation, der har eller kan medføre 
skadevirkninger for mennesker, 
folkesundhed, ejendom, kulturarv eller 
miljø som følge af naturlige, industrielle 
eller teknologiske katastrofer, herunder 
havforurening, eller som følge af 
terrorhandlinger
b) "beredskab": ethvert tiltag, som 
gennemføres for at sikre effektiv og hurtig 
reaktion på farer, herunder rettidig og 
effektiv tidlig varsling og midlertidig 
evakuering af personer og ejendom fra 
truede områder
c) "tidlig varsling": fremskaffelse af 
rettidig og effektiv information, der gør 
det muligt at gennemføre 
risikobegrænsende tiltag og sikre 
beredskab med henblik på en effektiv 
indsats
d) "hurtig indsats": enhver 
foranstaltning, der er truffet under eller 
efter en katastrofe for at afhjælpe dens 
umiddelbare følger.
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Ændringsforslag 23
Artikel 3, stk. 2

2. Medlemsstaterne skal udpege eksperter, 
som kan indkaldes til at indgå i et hold med 
ansvar for vurdering eller koordinering, der 
indsættes i et indsats- eller 
operationsområde.

2. Medlemsstaterne skal udpege eksperter, 
som kan indkaldes til at indgå i et hold med 
ansvar for vurdering eller koordinering, der 
indsættes i et indsats- og/eller 
operationsområde.

Ændringsforslag 24
Artikel 3, stk. 3

3. Medlemsstaterne arbejder mod at 
udvikle udrykningsmoduler på 
civilbeskyttelsesområdet bestående af 
ressourcer fra en eller flere medlemsstater, 
der hurtigt kan indsættes for at udføre 
støttefunktioner eller opfylde de mest 
påtrængende behov.

3. Medlemsstaterne arbejder mod at 
udvikle udrykningsmoduler på 
civilbeskyttelsesområdet bestående af 
ressourcer fra en eller flere medlemsstater, 
der hurtigt kan indsættes for især at 
opfylde de mest påtrængende behov og
udføre støttefunktioner.

Ændringsforslag 25
Artikel 4, stk. 1, litra c

c) bidrager til udviklingen af 
varslingssystemer til gavn for 
medlemsstaterne og MIC

c) bidrager til udviklingen af 
varslingssystemer til gavn for EU-borgere 
ved katastrofer, der rammer EU's område, 
under hensyntagen til de eksisterende 
informationskilder, for at sætte 
medlemsstaterne og MIC i stand til at 
reagere hurtigt

Ændringsforslag 26
Artikel 4, stk. 1, litra h

h) træffer foranstaltninger til at fremme 
transport af ressourcer til 
assistanceindsatser og tilvejebringer 
kapacitet til at mobilisere de supplerende 
transportmidler, som er nødvendige for en 
hurtig hjælpeaktion i katastrofetilfælde

h) træffer foranstaltninger til at fremme og 
sikre rettidig transport af ressourcer til 
assistanceindsatser og tilvejebringer 
kapacitet til med kort varsel at mobilisere 
de supplerende transportmidler og udstyr, 
som er nødvendige for en hurtig 
hjælpeaktion i katastrofetilfælde
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Ændringsforslag 27
Artikel 4, stk. 1, litra i

i) tilvejebringer kapacitet til at yde basal 
logistisk støtte til eksperter og lette 
mobiliseringen af logistiske moduler og 
andre moduler til støtte for 
medlemsstaternes hold, som deltager i 
Fællesskabets indsatser på 
civilbeskyttelsesområdet

i) tilvejebringer kapacitet til at yde basal 
logistisk støtte til eksperter, 
kontaktpersoner, observatører og 
indsatshold og lette mobiliseringen af 
logistiske moduler og andre moduler til 
støtte for medlemsstaternes hold, som 
deltager i Fællesskabets indsatser på 
civilbeskyttelsesområdet

Ændringsforslag 28
Artikel 4, stk. 2

2. Kommissionen udarbejder et 
uddannelsesprogram med henblik på at 
forbedre koordineringen af indsatser på 
civilbeskyttelsesområdet ved at sikre 
kompatibiliteten og komplementariteten 
mellem indsatsholdene, jf. artikel 3, stk. 1, 
indsatsmodulerne, jf. artikel 3, stk. 3, og i 
givet fald anden indsatsstøtte, jf. artikel 3, 
stk. 4, og ved at øge kompetencen hos 
eksperterne, jf. artikel 3, stk. 2. 
Programmet skal omfatte fælles kurser og 
øvelser og en udvekslingsordning, hvorved 
enkeltpersoner kan udlånes til andre 
medlemsstater.

2. Kommissionen udarbejder et 
uddannelsesprogram med henblik på at 
forbedre koordineringen af indsatser på 
civilbeskyttelsesområdet ved at sikre 
kompatibiliteten og komplementariteten 
mellem indsatsholdene, jf. artikel 3, stk. 1, 
indsatsmodulerne, jf. artikel 3, stk. 3, og i 
givet fald anden indsatsstøtte, jf. artikel 3, 
stk. 4, og ved at øge kompetencen hos 
eksperterne, jf. artikel 3, stk. 2, samt 
kvaliteten af behandlingen af ofrene mod 
følgevirkninger. Programmet skal omfatte 
fælles kurser og øvelser og en 
udvekslingsordning, hvorved 
enkeltpersoner kan udlånes til andre 
medlemsstater.

Ændringsforslag 29
Artikel 8, stk. 1

1. En medlemsstat, der modtager en 
anmodning om assistance, skal 
øjeblikkeligt tage stilling til, om den er i 
stand til at yde den anmodende 
medlemsstat den nødvendige assistance, og 
underrette denne herom, enten gennem 
MIC eller direkte med angivelse af 
omfanget af og betingelserne for den 
assistance, landet kan yde. En medlemsstat, 
der informerer den anmodende 

1. En medlemsstat, der modtager en 
anmodning om assistance, skal 
øjeblikkeligt tage stilling til, om den er i 
stand til at yde den anmodende 
medlemsstat den nødvendige assistance, og 
underrette denne herom, enten gennem 
MIC eller direkte med angivelse af 
omfanget af og betingelserne for den 
assistance, landet kan yde. En medlemsstat, 
der informerer den anmodende 
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medlemsstat direkte, informerer også MIC 
herom.

medlemsstat direkte, informerer også MIC 
herom. MIC holder medlemsstaterne 
underrettet.

Ændringsforslag 30
Artikel 9, stk. 1, afsnit 3

Ved nødsituationer, hvor der ydes 
assistance under såvel ordningen som 
forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 
1996 om humanitær bistand, sikrer 
Kommissionen, at Fællesskabets samlede 
indsats er effektiv, sammenhængende og 
komplementær.

Ved nødsituationer, hvor der ydes 
assistance under såvel ordningen som 
forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 
1996 om humanitær bistand, sikrer 
Kommissionen, at Fællesskabets samlede 
indsats er effektiv, sammenhængende og 
komplementær. Det skal sikres, at der ikke 
er nogen konflikt imellem eller 
overlapning af indsatserne under de to 
instrumenter.

Ændringsforslag 31
Artikel 10 a (ny)

Artikel 10a
Der skal sørges for supplerende 
transportmidler og logistisk støtte gennem 
de behørige internationale offentlige 
udbudsprocedurer på grundlag af EU's 
gældende lovgivning for offentlige indkøb 
uden anvendelse af 
"sikkerhedsundtagelsesbestemmelsen".

Ændringsforslag 32
Artikel 13, nr. 5 a (ny)

5a. modulerne, jf. artikel 3, stk. 3

Ændringsforslag 33
Artikel 13, nr. 5 b (ny)

5b. varslingssystemerne, jf. artikel 4, stk. 
1, litra c)

</Amend>
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Ændringsforslag 34
Artikel 13, nr. 8 a (ny)

8a. retningslinjer for oprettelse og 
sammenkobling af varslings- og 
alarmsystemer samt for oplysning af 
borgerne om og uddannelse af dem i, 
hvordan de skal reagere i en 
katastrofesituation.

Ændringsforslag 35
Artikel 14, stk. 1

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der 
blev nedsat ved artikel 13 i forslag til 
Rådets forordning om oprettelse af et 
instrument for beredskab og hurtig indsats i 
katastrofesituationer.

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der 
blev nedsat ved artikel 13 i forslag til 
Rådets forordning om oprettelse af et 
instrument for beredskab og hurtig indsats i 
katastrofesituationer, som omfatter 
repræsentanter for lokale og regionale 
myndigheder.

Ændringsforslag 36
Artikel 15, stk. 1

Kommissionen forelægger en årlig 
rapport om gennemførelsen af denne 
beslutning for Europa-Parlamentet og 
Rådet med oplysninger om, hvilken 
merværdi EF-handlingsprogrammet har 
for EU's borgere og navnlig ofrene.

Kommissionen evaluerer beslutningens 
anvendelse hvert tredje år fra datoen for 
dens meddelelse og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet resultaterne af denne 
evaluering.

Kommissionen evaluerer også 
beslutningens anvendelse hvert tredje år fra 
datoen for dens meddelelse og forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet resultaterne 
af denne evaluering.
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BEGRUNDELSE

Samtidig med at den foreslåede omarbejdede tekst respekterer grundtanken med 
Fællesskabets civilbeskyttelsesordning, der blev indført i 2001, indføres der en række 
forbedringer af Rådets eksisterende beslutning med henblik på at styrke de underbyggende og 
supplerende tiltag, der sætter Fællesskabet som helhed i stand til at komme ofrene for 
katastrofer til undsætning. Samtidig supplerer den omarbejdede tekst det tidligere forslag til 
instrument for beredskab og hurtig indsats. Mens sidstnævnte udgør retsgrundlaget for 
finansiering af civilbeskyttelsestiltag i den nye periode for de finansielle overslag, ændrer det 
nye forslag de operationelle regler, der gælder for anvendelsen af Fællesskabets 
civilbeskyttelsesordning, og det tilvejebringer et retsgrundlag for nye 
fællesskabsforanstaltninger, der skal træffes på området.

Årsager til yderligere foranstaltninger

1. Borgerne er direkte berørt
Beskyttelse af mennesker mod ulykker og katastrofer omfatter alle aspekter af de europæiske 
borgeres hverdag. Borgerne finder alle spørgsmål forbundet med sikkerhed og tryghed meget 
vigtige (beskæftigelse, social og finansiel sikkerhed, leveforhold og arbejdsmiljø, sikkerhed 
mod eksterne og interne trusler osv.). I løbet af de sidste tre år har der været en stærk stigning 
i antallet af anmodninger om bistand fra civilbeskyttelsesordningen fra medlemsstater, 
kandidatlande og udviklingslande, fordi den påkrævede indsats i katastrofesituationer 
oversteg det nationale indsatsberedskabs kapacitet.

2. Den økonomiske dimension 
Europa og resten af verden står over for alle mulige farer. Den dermed forbundne risiko (dvs. 
forventede tab) er høj, ikke blot hvad angår menneskeliv, men også hvad angår økonomiske 
tab og skader (særligt psykologiske). Skader og virkninger af den såkaldte chokforstyrrelse 
efter ulykke/katastrofe giver sig udslag i store økonomiske/forsikrede tab og lægger en tung 
byrde på sundhedssystemet og de sociale sikringsordninger.
Data fra forsikringssektoren viser, at de økonomiske og forsikrede tab som følge af 
naturkatastrofer og teknologiske katastrofer stiger på verdensplan. På nuværende tidspunkt 
synes de økonomiske tab som følge af naturkatastrofer at fordobles hvert tiende år på 
verdensplan. Hvis de nuværende tendenser fortsætter, vil de årlige tabsbeløb inden for de 
næste 10 år nærme sig 150 milliarder euro. 

Forslaget giver mulighed for at samle ressourcerne og dermed opnå stordriftsfordele på 
områder såsom logistik og transport og således sikre en bedre anvendelse af begrænsede 
ressourcer.

3. Den europæiske dimension og forebyggelsesdimensionen 
Selv om beredskabstjenester altid vil handle på lokalt plan ved ulykker eller katastrofer, har 
mange elementer vedrørende de forskellige faser af civilbeskyttelsesaktiviteter en europæisk 
dimension (f.eks. standardisering), navnlig i specifikke sektorer såsom kemikalie-, transport-, 
bygge-, telekommunikations- og sundhedssektoren.

Endelig er de fleste af aktiviteterne forbundet med civilbeskyttelse særligt synlige under 
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kriser. Effektivitet afhænger imidlertid af det arbejde, der er udført inden ulykken eller 
katastrofen med henblik på forebyggelse, herunder sikring af beredskab, og evnen til at 
begrænse en katastrofe. Faktisk kan vi gøre meget ved at håndtere spørgsmålet systematisk og 
betragte det som en koordinationsintensiv multidisciplinær aktivitet. 

Konklusioner

Ordføreren mener, at civilbeskyttelse er et komplekst system, der omfatter tre vigtige faser, 
nemlig forebyggelse (herunder begrænsning), indsats (herunder beredskab) og genoprettelse 
(herunder analyser efter katastrofer). Civilbeskyttelse afhænger også af yderligere tre 
horisontale aktiviteter, nemlig risikovurdering, kommando, kontrol og kommunikation og 
endelig information og uddannelse.  

Han bifalder de foreslåede ændringer i den foreslåede beslutning, men så gerne, at 
informationen af borgerne om potentielle risici var en vigtig del af beredskabet, navnlig i 
katastrofeudsatte områder. Desuden er arealforvaltning og arealanvendelse vigtige redskaber 
til forebyggelse og begrænsning af katastrofer. De bør være en integreret del af 
katastroferisikoreduktionsplaner og -styring.

Ordføreren beklager, at hverken den oprindelige eller den omarbejdede beslutning indeholder 
definitioner af begreberne "katastrofe", "tidlig varsling", "hurtig indsats" og "beredskab". Han 
mener, at disse begreber bør ses i sammenhæng med de definitioner, der er angivet i 
Internationally Agreed Glossary of Basic Terms Related to Disaster Management udgivet af 
FN's Afdeling for Humanitære Anliggender i januar 1992, og i sammenhæng med de 
definitioner, der er anført i Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslaget 
til Rådets forordning om oprettelse af et instrument for beredskab og hurtig indsats i 
katastrofesituationer. 

Ordføreren mener, at alle civilbeskyttelsesindsatsers folkesundhedsaspekt bør tillægges den 
betydning, det fortjener, i betragtning af at alle katastrofer påvirker mennesker både fysisk og 
psykisk, og som følge heraf bærer både sundhedssystemer og sociale sikringsordninger en 
tung byrde som følge af katastrofer i lang tid efter, at indsatsfasen er overstået.

Han støtter også henvisningen til brugen af militære ressourcer, der støtter civilbeskyttelse, 
fordi en udeladelse af en sådan henvisning giver militæret mulighed for at iværksætte deres 
egne operationer uden for den eksisterende ordning og civilbeskyttelsesramme.
På dette område er det sådan, at brandvæsenet i nogle lande anses for at være en del af 
militæret (fordi det har militær struktur og militært hierarki), og i mange lande har militæret 
knowhow om indsatser ved større katastrofer såsom kemiske, biologiske eller nukleare 
katastrofer. 

Udsendelsen af militært udstyr og personel er mest effektiv og nødvendig i en katastrofes 
indledende fase. Sikring af et overblik og brugen af den slags ressourcer kan bidrage til at 
redde liv, undgå ressourceoverlapning og dermed stille begrænsede ressourcer til rådighed i 
andre områder.

Han mener endvidere, at supplerende kapaciteter i form af transportmidler og logistisk støtte 
bør tilvejebringes på en sådan måde, at medlemsstaterne ikke styrker deres egne nationale 
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kapaciteter med Fællesskabets penge.


