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gemensamma ståndpunkten
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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 
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majoritet av de avgivna rösterna
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Ändringsförslag till lagtexter
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om gemenskapens räddningstjänstmekanism 
(omarbetning)
(KOM(2006)0029 – C6-0076/2006 – 2006/0009(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0029)1,

– med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget och artikel 203 i Euratomfördraget, i enlighet 
med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0076/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget och artikel 119 andra stycket i 
Euratomfördraget.

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

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

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

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 2

(2) Antalet naturkatastrofer och katastrofer 
som har orsakats av människor har ökat 
avsevärt under senare år. Katastroferna har 
dessutom blivit både allvarligare och mer 
kännbara och har resulterat i förlust av 
människoliv, förstöring av ekonomisk och 

(2) Antalet naturkatastrofer och katastrofer 
som har orsakats av människor har ökat 
avsevärt under senare år. Katastroferna har 
dessutom blivit både allvarligare och mer 
kännbara och har resulterat i förlust av 
människoliv, egendom, inbegripet 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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social infrastruktur och försämring av 
redan känsliga ekosystem.

kulturarv, förstöring av ekonomisk och 
social infrastruktur, försämring av redan 
känsliga ekosystem och försämrad 
folkhälsa.

Ändringsförslag 2
Skäl 2a (nytt)

(2a) Folkhälsoperspektivet bör beaktas vid 
alla insatser inom räddningstjänsten, och 
man bör komma ihåg att alla katastrofer 
påverkar människor både fysiskt och 
psykiskt. Detta lägger en stor börda på 
sjukvårds- och socialförsäkringssystemen 
under lång tid efter det att 
räddningsinsatsen är över.

Ändringsförslag 3
Skäl 2b (nytt)

(2b) Målet med att inrätta mekanismer 
inom räddningstjänsten bör främst vara 
att hjälpa de drabbade medborgarna. 
Denna hjälp bör synliggöras och vara 
mätbar, så att medlemsstaterna förmedlar 
ett starkt budskap om solidaritet.

Ändringsförslag 4
Skäl 3

(3) Gemenskapens åtgärder för att 
genomföra rådets resolution av den 8 juli 
1991 om förbättring av det ömsesidiga 
biståndet mellan medlemsstaterna i 
händelse av naturkatastrofer eller tekniska 
katastrofer har bidragit till skyddet av 
människor, miljö och egendom. 
FN/ECE:s (FN:s ekonomiska kommission 
för Europa) konvention om 
gränsöverskridande konsekvenser av 
industriolyckor, som har godkänts av 
gemenskapen genom rådets beslut 
98/685/EG, har bidragit till att ytterligare 
förbättra förebyggande och hantering av 

(3) Gemenskapens åtgärder för att 
genomföra rådets resolution av den 
8 juli 1991 om förbättring av det
ömsesidiga biståndet mellan 
medlemsstaterna i händelse av 
naturkatastrofer eller radiologiska eller 
tekniska katastrofer har bidragit till skyddet 
av människor, miljö och egendom. 
FN/ECE:s (FN:s ekonomiska kommission 
för Europa) konvention om 
gränsöverskridande konsekvenser av 
industriolyckor, som har godkänts av 
gemenskapen genom rådets 
beslut 98/685/EG, har bidragit till att 
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industriolyckor. ytterligare förbättra förebyggande och 
hantering av industriolyckor.

Ändringsförslag 5
Skäl 4

(4) Genom rådets beslut 2001/792/EG, 
Euratom inrättades en 
gemenskapsmekanism för att underlätta ett 
förstärkt samarbete vid biståndsinsatser 
inom räddningstjänsten (nedan kallad 
”mekanismen”), som också tar hänsyn till 
de regioner och öar som har särskilda 
behov på grund av att de ligger isolerade, i 
gemenskapens yttersta randområden eller 
av andra skäl. Antalet länder som utnyttjar 
mekanismen för räddningstjänstbistånd har 
ökat avsevärt de senaste åren. Mekanismen 
bör stärkas så att den europeiska 
solidariteten demonstreras effektivare och 
tydligare och så att en europeisk 
snabbinsatsförmåga kan utvecklas på det 
sätt som krävs av Europeiska rådet i dess 
slutsatser från mötet den 16–17 juni 2005 
och av Europaparlamentet i dess resolution 
av den 13 januari 2005 om 
tsunamikatastrofen.

(4) Genom rådets beslut 2001/792/EG, 
Euratom inrättades en 
gemenskapsmekanism för att underlätta ett 
förstärkt samarbete vid biståndsinsatser 
inom räddningstjänsten (nedan kallad 
”mekanismen”), som också tar hänsyn till 
de regioner och öar som har särskilda 
behov i fråga om bistånd och hjälp på 
grund av att de ligger isolerade, i 
gemenskapens yttersta randområden eller 
av andra skäl. Det bör finnas särskilda 
arbetslag inom räddningstjänsten för att 
möjliggöra bättre åtgärder i sådana 
situationer och möta behoven i sådana 
områden. Antalet länder som utnyttjar 
mekanismen för räddningstjänstbistånd har 
ökat avsevärt de senaste åren. Mekanismen 
bör stärkas så att den europeiska 
solidariteten demonstreras effektivare och 
tydligare och så att en europeisk 
snabbinsatsförmåga kan utvecklas på det 
sätt som krävs av Europeiska rådet i dess 
slutsatser från mötet den 16–17 juni 2005 
och av Europaparlamentet i dess resolution 
av den 13 januari 2005 om 
tsunamikatastrofen.

Ändringsförslag 6
Skäl 6

(6) Mekanismen bör underlätta 
räddningstjänstens insatser vid alla slag av 
allvarliga olyckor, inklusive 
naturkatastrofer och katastrofer som har 
orsakats av människor, tekniska och 
radiologiska olyckor eller miljöolyckor,
terroristhandlingar samt förorening av 
havet till följd av olycka enligt 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 2850/2000/EG av den 

(6) Mekanismen bör underlätta 
räddningstjänstens insatser vid alla slag av 
allvarliga olyckor, inklusive 
naturkatastrofer och katastrofer som har 
orsakats av människor, tekniska och 
radiologiska olyckor eller miljöolyckor i 
eller utanför gemenskapen, inbegripet 
terroristhandlingar samt förorening av 
havet till följd av olycka eller avsiktlig 
förorening enligt Europaparlamentets och 
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20 december 2000 om upprättande av en 
gemenskapsram för samarbete om 
oavsiktlig eller avsiktlig förorening av 
havet. Räddningstjänstbistånd kan komma 
att krävas i samband med alla dessa 
olyckor för att komplettera det berörda 
landets insatskapacitet.

rådets beslut nr 2850/2000/EG av den 
20 december 2000 om upprättande av en 
gemenskapsram för samarbete om 
oavsiktlig eller avsiktlig förorening av 
havet, särskilt artikel 2b första stycket i 
detta. Räddningstjänstbistånd kan komma 
att krävas i samband med alla dessa 
olyckor för att komplettera det berörda 
landets insatskapacitet.

Ändringsförslag 7
Skäl 7

(7) Förebyggande åtgärder är av stor 
betydelse när det gäller att skydda sig mot 
naturkatastrofer, tekniska katastrofer och 
miljökatastrofer och kräver att man 
överväger ytterligare åtgärder. 
Gemenskapen bör hjälpa medlemsstaterna 
att minimera tiden för katastrofinsatser 
genom att bidra till vidareutvecklingen av 
förvarningssystem. Systemen bör ta 
hänsyn till befintliga informationskällor.

(7) Förebyggande åtgärder är av stor 
betydelse när det gäller att skydda sig mot 
naturkatastrofer, tekniska katastrofer och 
miljökatastrofer och kräver att man 
överväger ytterligare åtgärder. 
Gemenskapen bör hjälpa medlemsstaterna 
att minimera tiden för katastrofinsatser och 
varning till medborgarna genom att bidra 
till vidareutvecklingen av förvarnings- och 
varningssystem. Systemen bör ta hänsyn 
till befintliga informationskällor.

Ändringsförslag 8
Skäl 7a (nytt)

(7a) Markförvaltning och 
markanvändning är viktiga delar i 
åtgärder och planer för att förebygga och 
mildra katastrofer. I planerna och 
åtgärderna bör därför integrerade 
strategier för förvaltning av miljön och 
naturresurserna införas, vilka syftar till 
att minska riskerna för katastrofer.

Ändringsförslag 9
Skäl 8

(8) Förberedande åtgärder behöver vidtas 
på medlemsstats- och gemenskapsnivå för 
att vid olyckor möjliggöra en snabb 
mobilisering av insatsstyrkor för bistånd 

(8) Förberedande åtgärder behöver vidtas 
på medlemsstats- och gemenskapsnivå för 
att vid olyckor möjliggöra en snabb 
mobilisering av insatsstyrkor för bistånd 
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samt en erforderligt flexibel samordning av 
dessa, och för att genom ett 
utbildningsprogram efter behov säkerställa 
att bedömnings- och/eller 
samordningsgrupper, insatsstyrkor och 
andra resurser kan bidra med effektiva 
insatser och att de kompletterar varandra. 
Andra förberedande åtgärder inbegriper 
utbyte av information om nödvändiga 
medicinska resurser och stimulans för att 
använda ny teknik. Det bör övervägas att ta 
fram ytterligare moduler för 
biståndsinsatser inom räddningstjänsten, 
bestående av resurser från en eller flera 
medlemsstater, som bidrag till 
utvecklingen av en snabbinsatsförmåga 
inom räddningstjänsten.

samt en erforderligt flexibel samordning av 
dessa, och för att genom ett 
utbildningsprogram efter behov säkerställa 
att bedömnings- och/eller 
samordningsgrupper, insatsstyrkor och 
andra resurser kan bidra med effektiva 
insatser och att de kompletterar varandra. 
Andra förberedande åtgärder inbegriper 
utbyte av information om nödvändiga 
medicinska resurser för att se till att den 
utrustning som används vid 
katastrofinsatser är kompatibel, och 
stimulans för att använda ny teknik. Det 
bör övervägas att ta fram ytterligare 
moduler för biståndsinsatser inom 
räddningstjänsten, bestående av resurser 
från en eller flera medlemsstater, som 
bidrag till utvecklingen av en 
snabbinsatsförmåga inom 
räddningstjänsten.

Ändringsförslag 10
Skäl 8a (nytt)

(8a) Upplysta och utbildade medborgare 
är mindre sårbara. Som ett komplement 
till utveckling av förvarnings- och 
varningssystem bör kommissionen därför 
lägga fram en integrerad strategi mot 
olyckor och katastrofer (vilket utlovades i 
kommissionens arbetsprogram för 2002 
(KOM(2002)0620, punkt 4, tredje centrala 
insatsen, sidan 10) med särskild betoning 
på att informera och utbilda 
medborgarna, särskilt barn.

Ändringsförslag 11
Skäl 8b (nytt)

(8b) För att garantera och underlätta 
effektiva förebyggande åtgärder mot, 
beredskap för och insatser vid allvarliga 
olyckor är det nödvändigt att genomföra 
omfattande informationskampanjer samt 
utbildning och initiativ som ökar 
medvetenheten bland allmänheten, 
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särskilt bland ungdomar.

Ändringsförslag 12
Skäl 10

(10) Mekanismen bör göra det möjligt att 
mobilisera och underlätta samordning av 
biståndsinsatser för att bidra till att 
säkerställa bättre skydd för i första hand 
människor, men även för miljö och 
egendom, inbegripet kulturarv, och 
därigenom minska förluster av 
människoliv, personskador, materiella 
skador, ekonomiska skador och 
miljöskador samt göra den sociala 
sammanhållningen och solidariteten mer 
påtaglig. Det ökade samarbetet vid 
biståndsinsatser inom räddningstjänsten 
bör bygga på en organisation av 
räddningstjänsten inom gemenskapen, med 
ett övervaknings- och informationscentrum 
och ett gemensamt kommunikations- och 
informationssystem för olyckor, som sköts 
av kommissionen, och operativa 
kontaktpunkter i medlemsstaterna. 
Mekanismen bör fungera som en ram för 
insamling av kontrollerad information om 
olyckor, spridning av sådan information till 
medlemsstaterna samt utbyte av 
information om de erfarenheter som har 
gjorts vid insatserna.

(10) Mekanismen bör göra det möjligt att 
mobilisera och underlätta samordning av 
biståndsinsatser för att bidra till att 
säkerställa bättre skydd för i första hand 
människor, men även för folkhälsa, miljö 
och egendom, inbegripet kulturarv, och 
därigenom minska förluster av 
människoliv, personskador, materiella 
skador, ekonomiska skador och 
miljöskador samt göra den sociala 
sammanhållningen och solidariteten mer 
påtaglig. Det ökade samarbetet vid 
biståndsinsatser inom räddningstjänsten 
bör bygga på en organisation av 
räddningstjänsten inom gemenskapen, med 
ett övervaknings- och informationscentrum 
och ett gemensamt kommunikations- och 
informationssystem för olyckor, som sköts 
av kommissionen, och operativa 
kontaktpunkter i medlemsstaterna. 
Mekanismen bör fungera som en ram för 
insamling av kontrollerad information om 
olyckor, spridning av sådan information till 
medlemsstaterna samt utbyte av 
information om de erfarenheter som har 
gjorts vid insatserna.

Ändringsförslag 13
Skäl 16

(16) Gemenskapsmekanismen skulle också 
kunna underlätta och stödja dels 
krishanteringen, i enlighet med rådets och 
kommissionens gemensamma förklaring 
om användningen av gemenskapens 
mekanism för räddningstjänsten inom 
ramen för den krishantering som avses i 
avdelning V i Fördraget om Europeiska 
unionen, dels det konsulära samarbetet vid 
olyckor i tredjeland. Kandidatländer bör 
kunna delta, och samarbete med tredjeland 

(16) Gemenskapsmekanismen skulle också 
kunna underlätta och stödja dels 
krishanteringen, i enlighet med rådets och 
kommissionens gemensamma förklaring 
om användningen av gemenskapens 
mekanism för räddningstjänsten inom 
ramen för den krishantering som avses i 
avdelning V i Fördraget om Europeiska 
unionen, dels det konsulära samarbetet vid 
olyckor i tredjeland. Kandidatländer bör 
kunna delta, och samarbete med tredjeland 
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bör vara möjligt, eftersom detta skulle göra 
mekanismen mer effektiv och 
verkningsfull.

bör vara möjligt, eftersom olyckor i 
tredjeländer kan påverka 
medlemsstaterna avsevärt. Ett sådant 
deltagande skulle även göra mekanismen 
mer effektiv och verkningsfull.

Ändringsförslag 14
Artikel 1, punkt 2, stycke 1

2. Mekanismen skall i första hand skydda 
människor, men även miljö och egendom, 
inbegripet kulturarv, vid naturkatastrofer 
och katastrofer som har orsakats av 
människor, terroristhandlingar, tekniska 
och radiologiska olyckor eller 
miljöolyckor, inbegripet förorening av 
havet till följd av olycka (nedan kallade 
”större olyckor”), som inträffar inom eller 
utanför gemenskapen, också med hänsyn 
till de regioner och öar som har särskilda 
behov på grund av att de ligger isolerade, i 
gemenskapens yttersta randområden eller 
av andra skäl.

2. Mekanismen skall i första hand skydda 
medborgarnas säkerhet och folkhälsan, 
men även miljö och egendom, inbegripet 
kulturarv, vid naturkatastrofer och 
katastrofer som har orsakats av människor, 
terroristhandlingar, tekniska och 
radiologiska olyckor eller miljöolyckor, 
inbegripet förorening av havet till följd av 
olycka och avsiktlig förorening, i enlighet 
med beslut nr 2850/2000/EG (nedan 
kallade ”större olyckor”), som inträffar 
inom eller utanför gemenskapen, också 
med hänsyn till de regioner och öar som 
har särskilda behov på grund av att de 
ligger isolerade, i gemenskapens yttersta 
randområden eller av andra skäl.

Ändringsförslag 15
Artikel 2, punkt 1

1. Inventering av tillgängliga insatsstyrkor 
och annat insatsstöd i medlemsstaterna för 
biståndsinsatser vid olyckor, inklusive de 
militärresurser och militärkapaciteter som 
finns tillgängliga för stöd till 
räddningstjänsten:

1. Inventering av tillgängliga insatsstyrkor 
och annat insatsstöd i medlemsstaterna för 
biståndsinsatser vid olyckor, inklusive 
identifiering av de militärresurser och 
militärkapaciteter som kan göras 
tillgängliga för stöd till räddningstjänsten:

Ändringsförslag 16
Artikel 2, punkt 2

2. Inrättande och genomförande av ett 
utbildningsprogram för insatsstyrkor och 
annat insatsstöd och för experter till 
grupper med bedömnings- eller
samordningsuppgifter.

2. Inrättande och genomförande av ett 
utbildningsprogram för insatsstyrkor och 
annat insatsstöd och för experter till 
grupper med bedömnings- och/eller 
samordningsuppgifter.
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Ändringsförslag 17
Artikel 2, punkt 3

3. Workshops, seminarier och pilotprojekt 
om väsentliga insatsaspekter.

3. Utbildning, möten, personalutbyten, 
expertutbyten, övningar, workshops, 
seminarier och pilotprojekt om väsentliga 
insatsaspekter för att förbättra de 
förebyggande åtgärderna mot, 
beredskapen för och insatsernas 
effektivitet vid allvarliga olyckor.

Ändringsförslag 18
Artikel 2, punkt 4

4. Inrättande och utsändande av grupper 
med bedömnings- eller 
samordningsuppgifter.

4. Inrättande och utsändande av experter, 
sambandsmän och grupper med 
bedömnings- och/eller 
samordningsuppgifter med lämpliga 
hjälpmedel och lämplig utrustning.

Ändringsförslag 19
Artikel 2, punkt 7

7. Utveckling av förvarningssystem, med 
hänsyn till befintliga informationskällor, så 
att medlemsstaterna och övervaknings- och 
informationscentrumet kan reagera snabbt.

7. Utveckling av förvarningssystem, med 
hänsyn till befintliga informationskällor, så 
att medlemsstaterna och övervaknings- och 
informationscentrumet kan reagera snabbt,
samt information och varning till 
befolkningen i katastrofbenägna områden 
genom användning av gemensamma 
signaler och förfaranden i hela EU.

Ändringsförslag 20
Artikel 2, punkt 8

8. Arrangemang för transport, logistik och 
annat stöd på gemenskapsnivå.

8. Inrättande och förvaltning av 
arrangemang för transport av 
räddningsgrupper och utrustning, 
logistiskt stöd och garantier för 
kompatibilitet hos den utrustning som 
används samt annat stöd på 
gemenskapsnivå för att underlätta 
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insatserna.

Ändringsförslag 21
Artikel 2. punkt 8a (ny)

(8a) Arrangemang för att underlätta och 
stödja bistånd till EU-medborgare vid 
olyckor i tredjeländer.

Ändringsförslag 22
Artikel 2a (ny)

Artikel 2a
I beslut skall följande definitioner gälla:
a) allvarlig olycka: en händelse eller 
situation som har eller kan ha negativ 
inverkan på människor, folkhälsan, 
egendom, kulturarvet eller miljön till följd 
av naturkatastrofer, industrikatastrofer 
eller tekniska katastrofer, inbegripet 
förorening till havs, eller till följd av 
terroristhandlingar.
b) beredskap: en åtgärd som vidtas i 
förväg för att garantera effektiv och 
snabb reaktion på olyckshändelser, 
inbegripet effektiva förvarningar i rätt tid 
och tillfälliga evakueringar av människor 
och egendom från hotade platser.
c) förvarning: tillhandahållande av 
effektiv information i rätt tid, vilket gör 
det möjligt att vidta åtgärder för att 
undvika eller minska risker och se till att 
beredskap finns för effektiva insatser.
d) snabba insatser: åtgärder som vidtas 
under eller efter en allvarlig olycka för att 
behandla de omedelbara konsekvenserna 
av den.

Ändringsförslag 23
Artikel 3, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall utse experter som 2. Medlemsstaterna skall utse experter som 
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kan inkallas för att på olycksplatsen ingå i 
en grupp med bedömnings- eller
samordningsuppgifter.

kan inkallas för att på olycksplatsen ingå i 
en grupp med bedömnings- och/eller
samordningsuppgifter.

Ändringsförslag 24
Artikel 3, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall arbeta med att ta 
fram räddningstjänstmoduler, som består 
av en eller flera medlemsstaters resurser 
och som kan sändas ut på mycket kort 
varsel för att tillhandahålla stödfunktioner
eller uppfylla prioriterade behov.

3. Medlemsstaterna skall arbeta med att ta 
fram räddningstjänstmoduler, som består 
av en eller flera medlemsstaters resurser 
och som kan sändas ut på mycket kort 
varsel, särskilt för att uppfylla prioriterade 
behov och tillhandahålla stödfunktioner.

Ändringsförslag 25
Artikel 4, punkt 1, led c

c) bidra till och utveckla förvarningssystem 
för att hjälpa medlemsstaterna och stödja
övervaknings- och informationssystemet,

c) bidra till och utveckla förvarningssystem 
för att hjälpa EU-medborgarna vid 
katastrofer som drabbar EU:s territorium 
med beaktande av befintliga 
informationskällor, så att medlemsstaterna 
och övervaknings- och 
informationssystemet kan reagera snabbt,

Ändringsförslag 26
Artikel 4, punkt 1, led h

h) vidta åtgärder för att underlätta transport 
av resurser för biståndsinsatser och skapa 
möjlighet att mobilisera sådana ytterligare 
transportmedel som krävs för att säkerställa 
snabba insatser vid större olyckor,

h) vidta åtgärder för att underlätta och 
garantera transport av resurser för 
biståndsinsatser i rätt tid och skapa 
möjlighet att med kort varsel mobilisera de
ytterligare transportmedel och den 
utrustning som krävs för att säkerställa 
snabba insatser vid större olyckor,

Ändringsförslag 27
Artikel 4, punkt 1, led i

i) skapa möjlighet att ge experter 
grundläggande logistiskt stöd samt 
underlätta mobilisering av logistiska och 

i) skapa möjlighet att ge experter, 
sambandsmän, observatörer och 
insatsstyrkor grundläggande logistiskt stöd 
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andra moduler för att hjälpa de styrkor från 
medlemsstaterna som deltar i 
gemenskapens biståndsinsatser inom 
räddningstjänsten,

samt underlätta mobilisering av logistiska 
och andra moduler för att hjälpa de styrkor 
från medlemsstaterna som deltar i 
gemenskapens biståndsinsatser inom 
räddningstjänsten,

Ändringsförslag 28
Artikel 4, punkt 2

2. Kommissionen skall inrätta ett 
utbildningsprogram för att förbättra 
samordningen vid biståndsinsatser inom 
räddningstjänsten genom att se till att 
insatsstyrkorna enligt artikel 3.1, 
insatsmodulerna enligt artikel 3.3 eller, i 
förekommande fall, andra former av 
insatsstöd enligt artikel 3.4 samverkar och 
kompletterar varandra, och genom att 
utveckla kompetensen hos experter enligt 
artikel 3.2. Programmet skall innefatta 
gemensamma kurser och övningar samt ett 
utbytessystem som möjliggör 
utstationering av enskilda personer i andra 
medlemsstater.

2. Kommissionen skall inrätta ett 
utbildningsprogram för att förbättra 
samordningen vid biståndsinsatser inom 
räddningstjänsten genom att se till att 
insatsstyrkorna enligt artikel 3.1, 
insatsmodulerna enligt artikel 3.3 eller, i 
förekommande fall, andra former av 
insatsstöd enligt artikel 3.4 samverkar och 
kompletterar varandra, och genom att 
utveckla kompetensen hos experter enligt 
artikel 3.2 samt kvaliteten på den eftervård 
som ges till de drabbade. Programmet skall 
innefatta gemensamma kurser och 
övningar samt ett utbytessystem som 
möjliggör utstationering av enskilda 
personer i andra medlemsstater.

Ändringsförslag 29
Artikel 8, punkt 1

1. En medlemsstat till vilken en begäran 
om bistånd riktas skall omgående avgöra 
huruvida den har möjlighet att lämna 
begärt bistånd och underrätta den 
begärande medlemsstaten om detta, 
antingen genom informations- och 
övervakningscentrumet eller direkt, och då 
ange omfattningen av och villkoren för det 
bistånd som den kan komma att lämna. Om 
en medlemsstat informerar den 
biståndsbegärande medlemsstaten direkt, 
skall samma information också lämnas till 
övervaknings- och informationscentrumet.

1. En medlemsstat till vilken en begäran 
om bistånd riktas skall omgående avgöra 
huruvida den har möjlighet att lämna 
begärt bistånd och underrätta den 
begärande medlemsstaten om detta, 
antingen genom informations- och 
övervakningscentrumet eller direkt, och då 
ange omfattningen av och villkoren för det 
bistånd som den kan komma att lämna. Om 
en medlemsstat informerar den 
biståndsbegärande medlemsstaten direkt, 
skall samma information också lämnas till 
övervaknings- och informationscentrumet. 
Övervaknings- och 
informationscentrumet skall hålla 
medlemsstaterna underrättade.
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Ändringsförslag 30
Artikel 9, punkt 1, stycke 3

Vid större olyckor, där bistånd ges både 
inom ramen för mekanismen och inom 
ramen för förordning (EG) nr 12547/96 av 
den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd, 
skall kommissionen se till att 
gemenskapens samlade insatser är 
effektiva och konsekventa och att de 
kompletterar varandra.

Vid större olyckor, där bistånd ges både 
inom ramen för mekanismen och inom 
ramen för förordning (EG) nr 12547/96 av 
den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd, 
skall kommissionen se till att 
gemenskapens samlade insatser är 
effektiva och konsekventa och att de 
kompletterar varandra. De 
räddningsinsatser som genomförs inom 
ramen för de båda systemen får inte stå i 
konflikt med varandra eller genomföras 
dubbelt.

Ändringsförslag 31
Artikel 10a (ny)

Artikel 10a
Ytterligare transportmedel och logistiskt 
stöd skall tillhandahållas genom lämpliga 
internationella offentliga 
upphandlingsförfaranden med 
utgångspunkt från den befintliga 
gemenskapslagstiftningen utan att 
undantagsklausulen för säkerhet 
tillämpas.

Ändringsförslag 32
Artikel 13, punkt 5a (ny)

5a. De moduler som föreskrivs i 
artikel 3.3.

Ändringsförslag 33
Artikel 13, punkt 5b (ny)

5b. De förvarningssystem som föreskrivs i 
artikel 4.1 c.



PR\617028SV.doc 17/20 PE 374.274v01-00
Extern översättning

SV

Ändringsförslag 34
Artikel 13, punkt 8a (ny)

8a. Riktlinjer för upprättande och 
sammankoppling av förvarnings- och 
varningssystem samt information och 
utbildning av medborgarna om hur man 
skall reagera i en nödsituation.

Ändringsförslag 35
Artikel 14, punkt 1

1. Kommissionen skall biträdas av den 
kommitté som inrättas enligt artikel 13 i 
förslaget till rådets förordning om 
inrättande av ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument för allvarliga 
olyckshändelser.

1. Kommissionen skall biträdas av den 
kommitté som inrättas enligt artikel 13 i 
förslaget till rådets förordning om 
inrättande av ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument för allvarliga 
olyckshändelser och i vilken företrädare 
för lokala och regionala myndigheter 
skall ingå.

Ändringsförslag 36
Artikel 15, stycke 1

Kommissionen skall årligen lägga fram 
en rapport om genomförandet av detta 
beslut för Europaparlamentet och rådet, i 
vilken gemenskapsåtgärdens mervärde för 
EU-medborgarna, och särskilt dem som 
berörs, skall anges. 

Kommissionen skall utvärdera 
tillämpningen av detta beslut vart tredje år 
från dagen för dess anmälan och för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
slutsatserna av denna utvärdering.

Kommissionen skall även utvärdera 
tillämpningen av detta beslut vart tredje år 
från dagen för dess anmälan och för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
slutsatserna av denna utvärdering.
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MOTIVERING

Den föreslagna omarbetningen innebär att ett antal förbättringar skulle införas i rådets 
befintliga beslut samtidigt som den grundläggande tanken bakom den 
räddningstjänstmekanism som inrättades 2001 följs. Syftet är att stärka stödjande och 
kompletterande åtgärder, vilket gör det möjligt för gemenskapen som helhet att hjälpa dem 
som drabbas av allvarliga olyckor. Omarbetningen är samtidigt ett komplement till det 
tidigare förslaget om ett snabbinsats- och beredskapsinstrument. Det sistnämnda dokumentet 
utgör den rättsliga grunden för finansiering av åtgärder inom räddningstjänsten under 
perioden för den nya budgetplanen, medan det nya förslaget innehåller ändringar av reglerna 
för användning av gemenskapens räddningstjänstmekanism och utgör rättslig grund för nya 
gemenskapsåtgärder som genomförs på detta område.

Skälen till ytterligare åtgärder

1. Medborgarna berörs direkt
Att skydda människor från olyckor och katastrofer berör alla aspekter av EU-medborgarnas 
vardag. Medborgarna anser att alla frågor som rör säkerhet och trygghet är mycket viktiga 
(sysselsättning, social och ekonomisk säkerhet, livsmiljö och arbetsmiljö, skydd mot externa 
och interna hot etc.). Under de tre senaste åren har antalet förfrågningar från medlemsstaterna, 
kandidatländerna och utvecklingsländerna om bistånd från räddningstjänstmekanismen ökat 
kraftigt på grund av att insatser vid katastrofer har överstigit kapaciteten för nationella 
insatser.

2. Den ekonomiska dimensionen
Europa och resten av världen drabbas av alla typer av olyckshändelser. Den risk som är 
knuten till detta (dvs. förväntade förluster) är hög, inte bara när det gäller människoliv, utan 
också när det gäller ekonomiska förluster och skador (särskilt psykologiska). Skador och 
effekter av så kallad posttraumatisk stress har lett till stora ekonomiska förluster och 
försäkringsförluster, och har inneburit en stor börda för sjuk- och socialförsäkringssystemen.

Uppgifter från försäkringsbranschen visar att de ekonomiska förlusterna och 
försäkringsförlusterna till följd av naturkatastrofer och tekniska katastrofer ökar. För 
närvarande förefaller det som att de världsomfattande ekonomiska förlusterna på grund av 
naturkatastrofer fördubblas vart tionde år. Om de nuvarande trenderna håller i sig kommer 
den årliga förlusten att uppgå till nära 150 miljarder euro under loppet av nästa årtionde.

Genom förslaget blir det möjligt att dela resurserna och därigenom göra besparingar på 
områden som logistik och transporter, och på så sätt kan vissa knappa resurser användas på ett 
bättre sätt. 

3. Europeiska och förebyggande aspekter
Även om nödtjänster alltid kommer att ha sin verksamhet på lokal nivå vid olyckor och 
katastrofer har många delar av de olika faserna i räddningstjänstverksamheten en europeisk 
dimension (t.ex. standardisering), särskilt inom särskilda sektorer som kemikalier, transporter, 
byggnadsarbeten, telekommunikationer och sjukvård.
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Slutligen är största delen av räddningstjänstverksamheten särskilt synlig vid kriser. 
Effektiviteten är dock beroende av arbetet för olyckan eller katastrofen när det gäller 
förebyggande åtgärder, garanti för beredskap samt möjligheten att mildra en katastrof. Vi kan 
faktiskt göra mycket genom att närma oss frågan systematiskt och se den som en verksamhet 
som kräver intensiv samordning på flera områden.

Slutsatser

Föredraganden anser att räddningstjänsten är ett komplext system som omfattar tre viktiga 
faser, nämligen förebyggande åtgärder (inbegripet mildrande åtgärder), insatsstadiet 
(inbegripet beredskap) och återuppbyggnad (inbegripet analys efter katastrofen). 
Räddningstjänsten är också beroende av ytterligare tre horisontella aktiviteter, nämligen 
riskbedömning, ordergivning, kontroll och kommunikation samt slutligen information och 
utbildning.

Föredraganden välkomnar de föreslagna ändringarna av förslaget till beslut, men skulle vilja 
se att information till medborgarna om potentiella risker blev en viktig del av beredskapen, 
särskilt i områden som ofta drabbas av katastrofer. Markförvaltning och markanvändning är 
viktiga redskap för att förebygga och mildra katastrofer. Detta bör vara en integrerad del i 
planerna rörande minskning av riskerna för katastrofer och hantering av risker.

Föredraganden beklagar att varken det ursprungliga eller det omarbetade beslutet innehåller 
definitioner av termer som ”allvarlig olycka”, ”förvarning”, ”snabba insatser” eller 
”beredskap”. Han anser att dessa termer bör övervägas mot bakgrund av de definitioner som 
anges i dokumentet Internationally Agreed Glossary of Basic Terms Related to Disaster 
Management från Förenta nationernas avdelning för humanitära frågor, som gavs ut i 
januari 1992, samt mot bakgrund av de definitioner som anges i Europaparlamentets 
lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett snabbinsats-
och beredskapsinstrument för allvarliga olyckshändelser.

Föredraganden anser att folkhälsan bör ses som den viktiga del den förtjänar vid alla insatser 
inom räddningstjänsten, och att man bör komma ihåg att alla katastrofer påverkar människor 
både fysiskt och psykiskt. Både sjukvårds- och socialförsäkringssystemen bär därför en tung 
börda vid katastrofer under lång tid efter det att insatsfasen är avslutad.

Föredraganden stöder också att man hänvisar till användning av militära tillgångar för 
räddningstjänsten. Om man inte hänvisade till detta skulle militären få utrymme för egna 
operationer utanför den befintliga mekanismen och ramen för räddningstjänsten.

Verkligheten på detta område är sådan att brandbekämpningsstyrkor i vissa länder anses vara 
en del av militären (eftersom de har en militär struktur och hierarki), och i många länder har 
militären sakkunskap om insatser vid allvarliga katastrofer, som t.ex. kemiska och biologiska 
katastrofer eller kärnkraftsolyckor.

Utnyttjande av militär utrustning och personal är som mest effektivt och behövs främst under
den inledande fasen vid en allvarlig katastrof. Att försäkra sig om en överblick av och 
användning av sådana resurser kan bidra till att rädda liv och att användning av dubbla 
resurser kan undvikas. På så sätt kan knappa resurser finnas tillgängliga på andra områden.
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Föredraganden anser dessutom att ytterligare kapacitet för transportmedel och logistiskt stöd 
bör upprättas, så att medlemsstaterna inte förstärker sin egen nationella kapacitet med 
gemenskapspengar.


