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KORTFATTAD MOTIVERING 

Europa och världen står inför ett växande antal katastrofer med stora mänskliga och materiella 

kostnader. De väderrelaterade katastroferna, inte minst översvämningar och skogsbränder, 

ökar i både frekvens och intensitet som en följd av klimatförändringarna. Europeiska 

unionens civilskyddsmekanism1 syftar till att stödja, komplettera samt underlätta samordning 

av medlemsstaternas insatser med målet att stärka förebyggandet, beredskapen och 

katastrofhanteringen. Civilskyddsmekanismen kan aktiveras som reaktion på katastrofer både 

inom och utanför unionen (det sistnämnda står för över hälften av alla fall av aktivering av 

mekanismen). Som reaktion på katastrofer utanför unionen aktiveras civilskyddsmekanismen 

ofta parallellt med humanitärt EU-bistånd. 

Kommissionens förslag2 om ändring av beslutet om civilskyddsmekanismen behandlas just nu 

av parlamentet och rådet och syftar till att 1) stärka EU:s och medlemsstaternas förmåga att 

reagera på katastrofer genom att skapa en särskild reserv av resurser på EU-nivå (rescEU), 

som ska sättas in efter beslut av kommissionen, och även genom att eftersträva ett effektivare 

bidrag från medlemsstaterna till den europeiska civilskyddspoolen, 2) stärka inriktningen på 

förebyggande åtgärder och samstämmighet med annan EU-politik, och 3) främja ett förenklat 

och effektivt administrativt förfarande i mekanismens operativa arbete. 

I detta yttrande från DEVE-utskottet till ENVI-utskottet ställer sig föredraganden bakom 

förstärkningen av EU:s och medlemsstaternas förmåga att reagera på katastrofer, men 

understryker samtidigt att subsidiaritetsprincipen måste respekteras till fullo. I enlighet med 

detta önskar föredraganden införa ett antal ändringar i kommissionens förslag och i det 

nuvarande beslutet, bland annat på grundval av slutsatserna av nyligen gjorda utvärderingar3. 

Målen med de viktigaste ändringarna är följande: 

 

 Stärka civilskyddsmekanismens internationella samarbetsdimension, bland annat genom 

att utöka utbildningskapaciteten och kunskapsutbytet. Detta bör dessutom gynna 

internationella åtaganden om katastrofriskreducering (inte minst Sendai-ramverket för 

katastrofriskreducering 2015–2030). 

 

 Lyfta fram behovet av att insatserna inom ramen för civilskyddsmekanismen vid 

mänskligt orsakade eller komplexa nödsituationer får en tydligt fastställd räckvidd i 

överensstämmelse med det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd; framhålla 

att dessa verksamheter – och deras finansieringsinstrument – bör förbli helt åtskilda 

även när synergieffekter och komplementaritet mellan instrumenten eftersträvas. 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 

om en civilskyddsmekanism för unionen. 
2 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en 

civilskyddsmekanism för unionen – 2017/0309 (COD). 
3 Interimsutvärdering av unionens civilskyddsmekanism 2014–2016 (slutrapport), augusti 2017. 

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om interimsutvärderingen av 

civilskyddsmekanismen för unionen för perioden 2014–2016 (SWD(2017) 287). 

Europeiska revisionsrättens särskilda rapport 33/2017 Unionens civilskyddsmekanism: samordningen av insatser 

vid katastrofer utanför EU har i stort sett varit effektiv. 
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 Se till att kapaciteten på EU-nivå (rescEU) kompletterar, och inte ersätter, utvecklingen 

av civilskyddskapacitet på nationell nivå genom att behålla samfinansieringen av 

transportkostnader för resurser som inte ingår i den europeiska civilskyddspoolen. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 

som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till beslut 

Skäl 9 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) I syfte att göra utbildning och 

övningar effektivare och att stärka 

samarbetet mellan medlemsstaternas 

nationella civilskyddsmyndigheter och 

organ bör det inrättas ett unionens 

kunskapsnätverk för civilskydd som 

grunda sig på befintliga strukturer. 

(9) I syfte att göra utbildning och 

övningar effektivare och att stärka 

samarbetet mellan medlemsstaternas 

nationella civilskyddsmyndigheter och 

organ bör det inrättas ett unionens 

kunskapsnätverk för civilskydd som 

grunda sig på befintliga strukturer. 

Nätverket bör främja och stärka 

förbindelserna med internationella 

organisationer och tredjeländer för att 

öka samarbetet inom 

katastrofriskreducering samt bidra till 

åtagandena i Sendai-ramverket för 

katastrofriskreducering 2015–2030. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till beslut 

Skäl 12 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) För att man ska kunna dra största 

möjliga nytta av de befintliga 

finansieringsinstrumenten och hjälpa 

medlemsstaterna att tillhandahålla bistånd 

vid katastrofer utanför unionen krävs det 

att man medger en avvikelse från artikel 

129.1 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 966/201214 i 

(12) För att man ska kunna dra största 

möjliga nytta av de befintliga 

finansieringsinstrumenten och hjälpa 

medlemsstaterna att tillhandahålla bistånd 

vid katastrofer utanför unionen krävs det 

att man medger en avvikelse från artikel 

129.1 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 966/201214 i 
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de fall där finansiering beviljas i enlighet 

med artiklarna 21, 22 och 23 i beslut 

nr 1313/2013/EU. 

de fall där finansiering beviljas i enlighet 

med artiklarna 21, 22 och 23 i beslut 

nr 1313/2013/EU. Trots denna avvikelse 

bör finansieringen av civilskyddsåtgärder 

och av humanitärt bistånd i synnerhet 

förbli tydligt åtskild i en framtida 

finansieringsstruktur för unionen och 

vara i full överensstämmelse med de olika 

målen och rättsliga kraven i en sådan 

struktur.  

__________________ __________________ 

14 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 

den 25 oktober 2012 om finansiella regler 

för unionens allmänna budget och om 

upphävande av rådets förordning (EG, 

Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 

26.10.2012, s. 1). 

14 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 

den 25 oktober 2012 om finansiella regler 

för unionens allmänna budget och om 

upphävande av rådets förordning (EG, 

Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 

26.10.2012, s. 1). 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till beslut 

Skäl 13 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Det är viktigt att säkerställa att 

medlemsstater vidtar alla nödvändiga 

åtgärder för att förebygga naturkatastrofer 

och katastrofer orsakade av människor och 

för att mildra effekterna av sådana 

katastrofer. Det bör införas bestämmelser 

som förstärker kopplingen mellan 

förebyggande, beredskap och insatser inom 

ramen för civilskyddsmekanismen. Man 

bör även säkerställa samstämmighet med 

annan relevant unionslagstiftning om 

förebyggande och katastrofriskhantering, 

bland annat när det gäller 

gränsöverskridande förebyggande åtgärder 

och insatser vid hot såsom allvarliga 

gränsöverskridande hot mot människors 

hälsa15. Man bör även säkerställa 

samstämmighet med internationella 

åtaganden såsom Sendai-ramverket för 

katastrofriskreducering 2015–2030, 

(13) Det är viktigt att säkerställa att 

medlemsstater vidtar alla nödvändiga 

åtgärder för att förebygga naturkatastrofer 

och katastrofer orsakade av människor och 

för att mildra effekterna av sådana 

katastrofer. Det bör införas bestämmelser 

som förstärker kopplingen mellan 

förebyggande, beredskap och insatser inom 

ramen för civilskyddsmekanismen. Man 

bör även säkerställa samstämmighet med 

annan relevant unionslagstiftning om 

förebyggande och katastrofriskhantering, 

bland annat när det gäller 

gränsöverskridande förebyggande åtgärder 

och insatser vid hot såsom allvarliga 

gränsöverskridande hot mot människors 

hälsa15. Vidare bör alla åtgärder vara 

samstämda med, och aktivt bidra till att 

fullgöra, internationella åtaganden såsom 

Sendai-ramverket för 
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Parisavtalet och Agenda 2030 för hållbar 

utveckling.  

katastrofriskreducering 2015–2030, 

Parisavtalet och Agenda 2030 för hållbar 

utveckling.  

__________________ __________________ 

15 Europaparlamentets och rådets beslut 

nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 

om allvarliga gränsöverskridande hot mot 

människors hälsa och om upphävande av 

beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 

5.11.2013, s. 1). 

15 Europaparlamentets och rådets beslut 

nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 

om allvarliga gränsöverskridande hot mot 

människors hälsa och om upphävande av 

beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 

5.11.2013, s. 1). 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 3a (nytt) 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 5 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 3a) I artikel 5 ska punkt 2 ersättas med 

följande: 

2. Kommissionen får på begäran av en 

medlemsstat, ett tredjeland eller Förenta 

nationerna eller dess organ sända ut en 

expertgrupp på plats för att ge rådgivning 

om förebyggande åtgärder. 

”2. Kommissionen får även på begäran 

av en medlemsstat, ett tredjeland eller 

Förenta nationerna eller dess organ, eller 

på eget initiativ, efter att ha sökt samtycke 

från berörda parter, sända ut en 

expertgrupp på plats för att ge rådgivning 

om förebyggande åtgärder.” 

Motivering 

Denna ändring av det nuvarande beslutet syftar till att ge kommissionen en aktivare roll i 

användningen av förebyggande expertuppdrag, även i tredjeländer, eftersom detta kan göra 

dem synligare och mer tillgängliga. Som framhålls i interimsutvärderingen kan dessa 

uppdrag – tillsammans med andra instrument – bidra till att öka det internationella 

samarbetet om civilskydd och förbättra samstämmigheten med Sendai-ramverket. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 7 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 12 – punkt 2 – led aa (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) Skogsbrandsbekämpning på 

marken. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 7 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 12 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. På grundval av identifierade risker 

och med utgångspunkt i en 

multiriskmodell, ska kommissionen ha 

befogenhet att anta delegerade akter i 

enlighet med artikel 30 i syfte att fastställa 

de typer av kapacitet som behövs utöver de 

som fastställs i punkt 2 i denna artikel och 

ändra rescEU:s sammansättning i enlighet 

därmed. Förenlighet med unionens politik 

inom andra områden ska säkerställas. 

4. På grundval av identifierade risker 

och med utgångspunkt i en multiriskmodell 

och medlemsstaternas erfarenheter av 

civilskydd, samt efter samråd med berörda 

krisbenägna regioner, ska kommissionen 

ha befogenhet att anta delegerade akter i 

enlighet med artikel 30 i syfte att fastställa 

de typer av kapacitet som behövs utöver de 

som fastställs i punkt 2 i denna artikel och 

ändra rescEU:s sammansättning i enlighet 

därmed. Förenlighet med unionens politik 

inom andra områden ska säkerställas. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 7 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 12 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Kapacitet från rescEU ska vara 

tillgänglig för insatser inom ramen för 

civilskyddsmekanismen efter begäran om 

bistånd genom ERCC. Kommissionen ska 

fatta beslut om insättande av 

rescEU-kapacitet och även ha kontrollen 

och ledningen av denna kapacitet. 

7. Kapacitet från rescEU ska vara 

tillgänglig för insatser inom ramen för 

civilskyddsmekanismen efter begäran om 

bistånd genom ERCC. Kommissionen ska 

fatta beslut om insättande av 

rescEU-kapacitet och även ha 

behörigheten i fråga om insättandet av 

denna kapacitet. 
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Ändringsförslag  8 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 9a (nytt) 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 13 – punkt 3 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 9a) I artikel 13 ska punkt 3 ersättas 

med följande: 

3. Kommissionen får på begäran av en 

medlemsstat, ett tredjeland eller Förenta 

nationerna eller dess organ utstationera en 

expertgrupp på plats för att ge rådgivning 

om beredskapsåtgärder. 

”3. Kommissionen får även på begäran 

av en medlemsstat, ett tredjeland eller 

Förenta nationerna eller dess organ, eller 

på eget initiativ, efter att ha sökt samtycke 

från berörda parter, utstationera en 

expertgrupp på plats för att ge rådgivning 

om beredskapsåtgärder.” 

Motivering 

Denna ändring av det nuvarande beslutet syftar till att ge kommissionen en aktivare roll i 

användningen av beredskapsexpertuppdrag, även i tredjeländer, eftersom detta kan göra dem 

synligare och mer tillgängliga. Som framhålls i interimsutvärderingen kan dessa uppdrag – 

tillsammans med andra instrument – bidra till att öka det internationella samarbetet om 

civilskydd och förbättra samstämmigheten med Sendai-ramverket. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 9b (nytt) 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 13 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 9b) I artikel 13 ska följande punkt 

införas: 

 ”3a. Kommissionen ska utöka 

utbildningskapaciteten och utbytet av 

kunskaper och erfarenheter mellan 

unionens kunskapsnätverk för civilskydd 

och internationella organisationer och 

tredjeländer för att bidra till att fullgöra 

internationella åtaganden om 

katastrofriskreducering, särskilt inom 
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Sendai-ramverket.” 

Motivering 

Denna extra punkt syftar till att främja kunskaps- och erfarenhetsutbytet, däribland 

potentialen att utöka utbildningskapaciteten till tredjeländer (vilket även nämns i 

interimsutvärderingen), för att förbättra framtida insatser och samstämmigheten med 

Sendai-nätverket. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 11a (nytt) 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 11a) I artikel 16 ska punkt 2 ersättas 

med följande: 

2. Insatser enligt denna artikel får 

antingen genomföras som en oberoende 

biståndsinsats eller som ett bidrag till en 

insats som leds av en internationell 

organisation. Unionens samordning ska 

vara fullt integrerad med den övergripande 

samordning som tillhandahålls av Förenta 

nationernas kontor för samordning av 

humanitära frågor (Ocha) och ska 

respektera dess ledande roll. 

”2. Insatser enligt denna artikel får 

antingen genomföras som en oberoende 

biståndsinsats eller som ett bidrag till en 

insats som leds av en internationell 

organisation. Unionens samordning ska 

vara fullt integrerad med den övergripande 

samordning som tillhandahålls av 

Förenta nationernas kontor för samordning 

av humanitära frågor (Ocha) och ska 

respektera dess ledande roll. Vid mänskligt 

orsakade katastrofer eller komplexa 

nödsituationer ska kommissionen, i 

samråd med humanitära aktörer, tydligt 

fastställa insatsens räckvidd och dess 

förhållande till parterna i den mer 

övergripande humanitära insatsen och 

säkerställa samstämmighet med det 

europeiska samförståndet om humanitärt 

bistånd samt respekt för humanitära 

principer.” 

Motivering 

Interimsutvärderingen av civilskyddsmekanismen kom fram till att mekanismens förmåga att 

nå målen, i en insatskontext stadd i förändring, påverkas av den luddiga definitionen av 

civilskyddsinsatser inom ramen för humanitära insatser. Denna ändring av det nuvarande 

beslutet syftar till att klargöra civilskyddsinsatsernas räckvidd vid mänskligt orsakade 
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katastrofer och komplexa nödsituationer, där även humanitära biståndsinsatser är 

verksamma. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 15 – led b 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 23 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. I samband med resurser som inte 

ställts till den europeiska 

civilskyddspoolens förfogande får 

unionens ekonomiska bistånd till 

transportresurser uppgå till högst 55 % av 

den totala stödberättigande kostnaden. 

För att ha rätt till sådan finansiering ska 

medlemsstaterna skapa ett register över 

alla civilskyddsresurser som de har 

tillgängliga för att hantera katastrofer, 

utöver sådana som ställts till den 

europeiska poolens förfogande. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 16 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 26 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Synergieffekter och 

komplementaritet med andra 

unionsinstrument ska eftersträvas, såsom 

instrument till stöd för sammanhållning, 

landsbygdsutveckling, forskning, hälso- 

och sjukvård samt migrations- och 

säkerhetspolitik. Vid insatser i samband 

med humanitära kriser i tredjeländer ska 

kommissionen säkerställa 

komplementaritet och samstämmighet 

mellan de åtgärder som finansieras enligt 

detta beslut och de åtgärder som 

2. Synergieffekter och 

komplementaritet med andra 

unionsinstrument ska eftersträvas, såsom 

instrument till stöd för sammanhållning, 

landsbygdsutveckling, forskning, hälso- 

och sjukvård samt migrations- och 

säkerhetspolitik. Vid insatser i samband 

med humanitära kriser i tredjeländer ska 

kommissionen säkerställa 

komplementaritet och samstämmighet 

mellan de åtgärder som finansieras enligt 

detta beslut och de åtgärder som 
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finansieras enligt förordning (EG) nr 

1257/96. 

finansieras enligt förordning (EG) 

nr 1257/96, med samtidig respekt för den 

distinkta och oberoende karaktären hos 

åtgärderna och deras finansiering och 

under iakttagande av att de är i 

överensstämmelse med det europeiska 

samförståndet om humanitärt bistånd. 

Motivering 

Mot bakgrund av kommissionens förslag till artikel 26.1, som gör det möjligt att finansiera 

civilskyddsinsatser från olika källor, syftar ändringsförslaget till att skapa en tydlig rågång 

mellan humanitära insatser och civilskyddsinsatser med tillhörande finansiering. 
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