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KORTFATTAD MOTIVERING 

Föredraganden välkomnar förslaget om att ändra unionens befintliga civilskyddsmekanism i 

syfte att säkerställa att unionen kan tillhandahålla ett bättre stöd vid kriser och katastrofer till 

sina medborgare i och utanför Europa, inbegripet genom förbättrade katastrofförebyggande 

insatser. Han påminner om att civilskyddsmekanismen är ett av de mest konkreta uttrycken 

för EU:s grundläggande värde solidaritet.  

Föredraganden understryker att det bästa skyddet är att investera i förebyggande åtgärder och 

katastrofberedskap, inte bara för att det har den största potentialen att rädda liv och förebygga 

mänskligt lidande, utan också för att man på så vis kan undvika uppkomsten av stora 

kostnader till följd av en katastrof. Enligt kommissionens egna beräkningar sparar 1 euro som 

satsats på katastrofberedskap upp till 7 euro i hjälparbetet. 

Föredraganden är av den bestämda åsikten att en översyn av det nuvarande systemet borde ha 

gjorts för länge sedan. Bristerna i det nuvarande, frivilliga systemet har blivit plågsamt 

påtagliga i unionens reaktion på ett antal katastrofer den senaste tiden, särskilt genom bristen 

på tillgängliga resurser under skogsbränderna 2016 och 2017, som innebar att endast 10 av 

17 ansökningar om bistånd vid skogsbränder kunde beviljas, och då ofta efter betydande 

förseningar, vilket ledde till att över 100 människor miste livet. Flera rapporter har dessutom 

pekat på de skillnader som råder i tillgången till viss kritisk insatskapacitet, särskilt när det 

gäller att bekämpa skogsbränder från flygplan, att tillhandahålla tak över huvudet och 

eventuellt andra typer av resurser.  

Föredraganden anser att den föreslagna strukturen med två kompletterande pelare – bestående 

av dels en europeisk civilskyddspool av insatskapacitet som på förhand ställs till förfogande 

av medlemsstaterna, dels den så kallade rescEU, en särskild insatskapacitetsreserv med 

ledning och kontroll på unionsnivå, som är tänkt att fungera som en sista utväg – är det 

lämpligaste och effektivaste sättet att komma till rätta med begränsningarna i den nuvarande 

ramen. Genom att optimalt slå samman resurser och skapa stordriftsfördelar kommer den 

förbättrade civilskyddsmekanismen också att medföra betydande besparingar för 

medlemsstaterna. 

Föredraganden påminner om att den totala kostnaden för kommissionens förslag beräknas till 

280 miljoner euro för perioden 2018–2020, varav 256,9 miljoner euro under rubrik 3 – 

”Säkerhet och medborgarskap”, 6,3 miljoner euro under rubrik 4 – ”Europa i världen” och 

16,9 miljoner euro under rubrik 5 – ”Administrativa utgifter”. Av de föreslagna 

driftsutgifterna skulle 54 procent gå till beredskap, däribland för förvärv eller hyra av rescEU-

resurser, 37 procent till insatser och 9 procent till förebyggande åtgärder. Förslaget omfattar 

också rekrytering av ytterligare 100 anställda under tre år. Föredraganden anser att dessa 

förslag står i proportion till översynens omfattning och syfte.  

Föredraganden ser positivt på den föreslagna användningen av flexibilitetsmekanismen för att 

täcka den största delen (88 procent) av de ytterligare resurser som behövs. Han motsätter sig 

dock bestämt den föreslagna omfördelningen av medel från befintliga program under 

rubrikerna 3 och 4 till ett belopp av 31,3 miljoner euro. Som budgetutskottet har framhållit 

vid ett flertal tillfällen bör betydande nya politiska förslag åtföljas av nya resurser. Dessutom 

uppvisar många av de berörda programmen, såsom programmet Rättigheter, jämlikhet och 

medborgarskap och programmet Rättsliga frågor, utmärkta genomförandenivåer och har varit 

underfinansierade i många år. Föredraganden föreslår därför att alla de ytterligare resurser 
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som behövs under rubrikerna 3 och 4 finansieras med hjälp av flexibilitetsmekanismen, enligt 

vad som anges i en ny bilaga I. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Budgetutskottet uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som 

ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till lagstiftningsresolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att inte använda 

omfördelningar för att finansiera nya 

politiska prioriteringar som läggs till 

under en pågående flerårig budgetram, 

eftersom detta oundvikligen kommer att 

ha en negativ inverkan på genomförandet 

av andra av unionens viktiga 

verksamheter. 

Motivering 

Nya politiska förslag bör åtföljas av nya resurser. Föredraganden motsätter sig bestämt 

användningen av omfördelningar på bekostnad av framgångsrika, kroniskt underfinansierade 

program såsom programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och programmet 

Rättsliga frågor. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till lagstiftningsresolution  

Punkt 2b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att tillhandahålla 

tillräcklig finansiering till unionens 

civilskyddsmekanism inom ramen för 

nästa fleråriga budgetram som börjar 

2021, med utgångspunkt i denna översyn. 
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Motivering 

För att bygga vidare på den pågående översynen av civilskyddsmekanismen, som stärker 

både politik och finansiering, är det viktigt att kommissionen, när den lägger fram sina nya 

förslag för nästa fleråriga budgetram, föreslår en ambitiös finansieringsram för 

civilskyddsmekanismen efter 2020. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till beslut 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) I de fall där den tillgängliga kapaciteten 

inte räcker till för att tillhandahålla 

effektiva katastrofinsatser bör unionen vara 

i stånd att stödja medlemsstaterna genom 

att bidra till finansieringen av leasing- eller 

hyresarrangemang i syfte att säkerställa 

snabb tillgång till erforderlig kapacitet eller 

genom att finansiera förvärv av sådan 

kapacitet. Detta skulle leda till att 

civilskyddsmekanismen blir betydligt mer 

effektiv, eftersom det säkerställs att det 

finns tillgång till kapacitet i sådana fall där 

man annars inte skulle kunna säkerställa 

effektiva katastrofinsatser, särskilt när det 

gäller katastrofer med vittomfattande 

konsekvenser som berör ett stort antal 

medlemsstater. Genom att unionen 

anskaffar kapacitet fås stordriftsfördelar 

och en bättre samordning vid 

katastrofinsatser. 

(7) I de fall där den tillgängliga kapaciteten 

inte räcker till för att tillhandahålla 

effektiva katastrofinsatser bör unionen vara 

i stånd att stödja medlemsstaterna genom 

att bidra till finansieringen av leasing- eller 

hyresarrangemang i syfte att säkerställa 

snabb tillgång till erforderlig kapacitet eller 

genom att finansiera förvärv av sådan 

kapacitet. Detta skulle leda till att 

civilskyddsmekanismen blir betydligt mer 

effektiv och insättningsbar, eftersom det 

säkerställs att det snabbt finns tillgång till 

kapacitet i sådana fall där man annars inte 

skulle kunna säkerställa effektiva 

katastrofinsatser, särskilt när det gäller 

katastrofer med vittomfattande 

konsekvenser som berör ett stort antal 

medlemsstater. Genom att unionen 

anskaffar kapacitet fås stordriftsfördelar 

och en bättre samordning vid 

katastrofinsatser. En optimal och 

transparent användning av de 

ekonomiska resurserna bör säkerställas. 

Motivering 

När kapacitet mobiliseras genom civilskyddsmekanismen är det ytterst viktigt att det sker 

snabbt, vilket framgår av de tragiska följderna av det sena insättandet av 

brandbekämpningsflyg vid de senaste skogsbränderna i södra Europa. Medfinansiering från 

EU bör alltid tillhandahållas med full insyn och ansvarsskyldighet. 
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Ändringsförslag  4 

Förslag till beslut 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) För att man ska få en fungerande 

rescEU-kapacitet krävs det att det anslås 

ytterligare medel som kan användas till att 

finansiera åtgärder som företas inom ramen 

för civilskyddsmekanismen. 

(10) För att man ska få en fungerande 

rescEU-kapacitet krävs det att det anslås 

ytterligare medel som kan användas till att 

finansiera åtgärder som företas inom ramen 

för civilskyddsmekanismen, men inte på 

bekostnad av de finansieringsramar som 

anslagits till andra viktiga 

politikområden, till exempel sådana som 

främjar rättigheter, jämlikhet och 

medborgarskap, rättvisa eller mänsklig 

utveckling i hela världen. 

Motivering 

När kapacitet mobiliseras genom civilskyddsmekanismen är det ytterst viktigt att det sker 

snabbt, vilket framgår av de tragiska följderna av det sena insättandet av 

brandbekämpningsflyg vid de senaste skogsbränderna i södra Europa. Medfinansiering från 

EU bör alltid tillhandahållas med full insyn och ansvarsskyldighet. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till beslut 

Skäl 10a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) Separat finansiering och separata 

budgetanslag bör garanteras för den 

reviderade civilskyddsmekanism. Med 

hänsyn till behovet av att undvika 

negativa konsekvenser för finansieringen 

av befintliga fleråriga program bör den 

ökade finansieringen för den riktade 

översynen av unionens 

civilskyddsmekanism under åren 2018, 

2019 och 2020 uteslutande tas från alla 

tillgängliga medel inom ramen för rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 

1311/20131a, med särskild användning av 

flexibilitetsmekanismen. 
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 ___________________ 

 1a Rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om 

den fleråriga budgetramen för 2014–2020 

(EUT L 347, 20.12.2013, s. 884). 

Motivering 

Nya politiska förslag bör åtföljas av nya resurser. Föredraganden motsätter sig bestämt 

användningen av omfördelningar på bekostnad av framgångsrika, kroniskt underfinansierade 

program såsom programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och programmet 

Rättsliga frågor. Eventuella ytterligare medel som behövs bör i stället anslås med hjälp av 

flexibilitetsbestämmelserna i förordningen om den fleråriga budgetramen. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 8 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 12a – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska vart annat år underrätta 

Europaparlamentet och rådet om vilka 

insatser och framsteg som gjorts med 

avseende på artiklarna 11 och 12.” 

Kommissionen ska varje år underrätta 

Europaparlamentet och rådet om vilka 

insatser och framsteg som gjorts med 

avseende på artiklarna 11 och 12.” 

Motivering 

För att säkerställa en fullständig parlamentarisk kontroll och tillsyn av processen, och för att 

upptäcka eventuella ändringar med budgetkonsekvenser så tidigt som möjligt, föreslås det att 

Europaparlamentet och rådet erhåller uppdaterad information om hur förstärkningen av 

civilskyddsmekanismen fortlöper årligen, inbegripet obligatorisk information om budget- och 

kostnadsutvecklingen. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 8 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 12a – stycke 1a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Denna information ska omfatta en 

översikt av budget- och 

kostnadsutvecklingen, med en detaljerad 

teknisk och ekonomisk bedömning, tydlig 

information om kostnadsökningar och 

ändringar av de typer av insatskapacitet 

som krävs och eventuella kvalitetskrav för 

sådan insatskapacitet, samt skälen för alla 

sådana ökningar eller ändringar.” 

Motivering 

För att säkerställa en fullständig parlamentarisk kontroll och tillsyn av processen, och för att 

upptäcka eventuella ändringar med budgetkonsekvenser så tidigt som möjligt, föreslås det att 

Europaparlamentet och rådet erhåller uppdaterad information om hur förstärkningen av 

civilskyddsmekanismen fortlöper årligen, inbegripet obligatorisk information om budget- och 

kostnadsutvecklingen. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 12 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 De anslag som behövs för att 

civilskyddsmekanismen successivt ska 

godkännas av Europaparlamentet och 

rådet inom ramen för det årliga 

budgetförfarandet, med vederbörlig 

hänsyn till alla tillgängliga medel inom 

ramen för rådets förordning (EU, 

Euratom) nr 1311/2013*, med särskild 

användning av flexibilitetsmekanismen, 

enligt vad som anges i bilaga I.” 

 ____________________ 

 * Rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om 

den fleråriga budgetramen för 2014–2020 

(EUT L 347, 20.12.2013, s. 884). 
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Motivering 

Nya politiska förslag bör åtföljas av nya resurser. Föredraganden motsätter sig bestämt 

användningen av omfördelningar på bekostnad av framgångsrika, kroniskt underfinansierade 

program såsom programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och programmet 

Rättsliga frågor. Eventuella ytterligare medel som behövs bör i stället anslås med hjälp av 

flexibilitetsbestämmelserna i förordningen om den fleråriga budgetramen. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till beslut 

Bilaga I (ny) 

 

Kommissionens förslag 

  

Ändringsförslag 

BILAGA I 

VÄGLEDANDE TILLDELNING AV YTTERLIGARE MEDEL FÖR PERIODEN 2018–

2020 

  2018 2019 2020 TOTALT 

Totala ytterligare 

anslag under rubrik 3* 
ÅB 19,157 115,2 122,497 256,854 

 BB 11 56,56 115,395 182,955 

Totala ytterligare 

anslag under rubrik 4* 
ÅB 2 2 2,284 6,284 

 BB 0,8 1,8 2,014 4,614 

Totala ytterligare 

anslag under 

rubrikerna 3 och 4 

tillsammans* 

ÅB 21,157 117,2 124,781 263,138 

 BB 11,8 58,36 117,409 187,569 

(belopp angivna i miljoner euro) 

* De fullständiga beloppen ska tillhandahållas via flexibilitetsmekanismen. 

Motivering 

Den ytterligare finansiering som behövs för denna översyn av civilskyddsmekanismen under 

åren 2018–2020 bör fastställas mer detaljerat i själva beslutet, genom en separat, detaljerad 

bilaga I. Eventuella ytterligare medel som behövs för att finansiera denna översyn av 

civilskyddsmekanismen bör anslås med hjälp av flexibilitetsbestämmelserna i förordningen 

om den fleråriga budgetramen. 
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