
 

AM\1154641SV.docx  PE621.657v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

29.5.2018 A8-0180/71 

Ändringsförslag  71 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Civilskyddsmekanism för unionen 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Förslag till beslut 

Skäl 6 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Det behövs en förstärkning av den 

kollektiva förmågan när det gäller 

katastrofberedskap och katastrofinsatser, 

särskilt genom ömsesidigt bistånd i 

Europa. Förutom en förstärkning av de 

möjligheter som redan erbjuds genom den 

europeiska insatskapaciteten vid 

nödsituationer (EERC eller den frivilliga 

poolen), vilken hädanefter heter 

Europeiska civilskyddspoolen, bör 

kommissionen även inrätta rescEU. 

RescEU bör omfatta insatskapacitet vid 

nödsituationer som kan sättas in snabbt vid 

okontrollerade skogsbränder, stora 

översvämningar och jordbävningar samt 

fältsjukhus och sjukvårdsgrupper som 

följer Världshälsoorganisationens 

normer. 

(6) Det behövs en förstärkning av den 

kollektiva förmågan när det gäller 

katastrofberedskap och katastrofinsatser, 

särskilt genom ömsesidigt bistånd i 

Europa. Förutom en förstärkning av de 

möjligheter som redan erbjuds genom den 

europeiska insatskapaciteten vid 

nödsituationer (EERC eller den frivilliga 

poolen), vilken hädanefter heter 

Europeiska civilskyddspoolen, bör 

kommissionen även inrätta rescEU. 

RescEU bör omfatta insatskapacitet vid 

nödsituationer som kan sättas in snabbt vid 

risker som har mycket allvarliga 

konsekvenser för unionsmedborgares liv, 

hälsa och egendom. I detta hänseende 

måste regionala och lokala myndigheter 

involveras på lämpligt sätt i verksamhet 

som bedrivs inom ramen för detta beslut, 

eftersom de är de första som agerar efter 

en katastrof. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/72 

Ändringsförslag  72 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Civilskyddsmekanism för unionen 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 4 – led a 

Beslut 1313/2013/EU 

Artikel 6 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) utarbeta riskbedömningar på 

nationell eller lämplig subnationell nivå 

och tillhandahålla kommissionen dessa 

senast den 22 december 2018 och därefter 

vart tredje år, 

a) utarbeta riskbedömningar på 

nationell eller lämplig subnationell nivå 

och tillhandahålla kommissionen en 

sammanfattning av relevanta delar av 
dessa senast den 22 december 2018, och 

därefter vart femte år, utan att det 

påverkar tillämpningen av artikel 346 i 

EUF-fördraget, där det garanteras att 

ingen medlemsstat ska vara förpliktad att 

lämna information vars avslöjande den 

anser strida mot landets väsentliga 

säkerhetsintressen, 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/73 

Ändringsförslag  73 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Civilskyddsmekanism för unionen 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 1 – led 7 

Beslut 1313/2013/EU 

Artikel 12 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Följande kapacitet ska ingå i 

rescEU: 

2. I rescEU ska ingå kapacitet som 

kompletterar medlemsstaternas redan 

befintliga och som ska identifieras utifrån 

erkända och vederbörligen bedömda 

brister i insatserna mot katastrofrisker 

som har mycket allvarliga konsekvenser 

för unionsmedborgares liv, hälsa och 

egendom. På grundval av de identifierade 

bristerna ska åtminstone följande 

kapacitet ingå i rescEU: 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/74 

Ändringsförslag  74 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Civilskyddsmekanism för unionen 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 9 

Beslut 1313/2013/EU 

Artikel 13 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 9a)  I artikel 13 ska följande punkt 

införas: 

 2a.  Kommissionen och 

medlemsstaterna ska, när de utför de 

uppgifter som anges i punkt 1, se till att 

utbildnings- och 

kvalifikationsförfarandena och 

manualerna om riskreducering och 

katastrofberedskap 

jämställdhetsintegreras, med särskilt 

fokus på förebyggande av och insatser 

mot våld mot kvinnor och flickor. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/75 

Ändringsförslag  75 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Civilskyddsmekanism för unionen 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 14 – led a 

Beslut 1313/2013/EU 

Artikel 21 – punkt 1 – led j 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”j) Inrättande, förvaltning och 

upprätthållande av rescEU i enlighet med 

artikel 12.” 

”j) Inrättande, förvaltning och 

upprätthållande av rescEU i enlighet med 

artikel 12, förutsatt att 

 i) behovet av rescEU-kapacitet bekräftas 

av riskbedömningar, 

 ii) identifieringen av brister enligt 

artikel 12 visar att denna kapacitet inte är 

tillgänglig för medlemsstaterna, 

 iii) en konsekvensbedömning av rescEU 

utförs innan verksamheten inleds, 

 iv) finansieringen av denna kapacitet är 

kostnadseffektiv.” 

Or. en 

 

 


