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Ändringsförslag 6
Dominique Bilde

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen antog ett förslag9till 
Europaparlamentets och rådets beslut om 
ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en 
civilskyddsmekanism för unionen den 23 
november 201710.

(1) Med anledning av frekvensen och 
komplexiteten hos vissa naturkatastrofer 
som har drabbat några av EU:s 
medlemsstater antog kommissionen den 
23 november 2017 ett förslag9 till 
Europaparlamentets och rådets beslut om 
ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en 
civilskyddsmekanism för unionen10.

_________________ _________________
9 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets beslut om ändring av beslut nr 
1313/2013/EU om en 
civilskyddsmekanism för unionen av den 
23 november 2017 (COM(2017)772 final).

9 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets beslut om ändring av beslut nr 
1313/2013/EU om en 
civilskyddsmekanism för unionen av den 
23 november 2017 (COM(2017)772 final).

10 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1313/2013/EU av den 17 december 2013 
om en civilskyddsmekanism för unionen 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

10 Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1313/2013/EU av den 17 december 
2013 om en civilskyddsmekanism för 
unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

Or. fr

Ändringsförslag 7
Dominique Bilde

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Klimatförändringarna har i hög 
grad bidragit till det ökade antalet 
naturkatastrofer, och utvecklingsländerna 
eller de minst utvecklade länderna är 
särskilt sårbara på grund av sin bristande 
resiliens och begränsade insatskapacitet. 
Dessutom har vissa medlemsstater själva 
begränsad kapacitet, inte minst som ett 
resultat av begränsningar av de offentliga 
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finanserna, på grund av den omfattande 
åtstramningspolitiken, vilket har varit 
fallet i bland annat Grekland.

Or. fr

Ändringsförslag 8
Dominique Bilde

Förslag till beslut
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Trots medlemsstaternas 
skyldigheter att begränsa de offentliga 
utgifterna är det oerhört viktigt att de 
mänskliga och materiella resurser som 
avsatts för förebyggande och hantering av 
naturkatastrofer i varje medlemsstat inte i 
någon större utsträckning påverkas av 
budgetbegränsningarna. Under alla 
omständigheter måste dessa tjänster 
kunna utföra sina uppgifter på ett 
optimalt sätt och med hänsyn till 
allmänintresset.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Dominique Bilde

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets beslut om 
ändring av beslut nr 1313/2013/EU har till 
syfte att förstärka den kollektiva förmågan  
när det gäller katastrofförebyggande och 
katastrofinsatser genom att förbättra de 
möjligheter som ges av europeiska 
civilskyddspoolen. Detta omfattar 
inrättandet av en reserv av 

(2) Kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets beslut om 
ändring av beslut nr 1313/2013/EU har till 
syfte att förstärka den kollektiva förmågan 
när det gäller katastrofförebyggande och 
katastrofinsatser genom att förbättra de 
möjligheter som ges av europeiska 
civilskyddspoolen. Detta omfattar 
inrättandet av en reserv av 
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civilskyddskapacitet för användning vid 
unionsinsatser (rescEU) och en 
förstärkning av de åtgärder som är 
tillämpliga på området förebyggande.

civilskyddskapacitet för användning vid 
unionsinsatser (rescEU) inom unionens 
territorium eller, under de omständigheter 
som fastställs i detta beslut, utanför det 
territoriet, och en förstärkning av de 
åtgärder som är tillämpliga på området 
förebyggande av naturkatastrofer och på 
området resiliens.

Or. fr

Ändringsförslag 10
Beata Kempa

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets beslut om 
ändring av beslut nr 1313/2013/EU har till 
syfte att förstärka den kollektiva förmågan  
när det gäller katastrofförebyggande och 
katastrofinsatser genom att förbättra de 
möjligheter som ges av europeiska 
civilskyddspoolen. Detta omfattar 
inrättandet av en reserv av 
civilskyddskapacitet för användning vid 
unionsinsatser (rescEU) och en 
förstärkning av de åtgärder som är 
tillämpliga på området förebyggande.

(2) Kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets beslut om 
ändring av beslut nr 1313/2013/EU har till 
syfte att förstärka den kollektiva förmågan 
när det gäller katastrofförebyggande och 
adekvata och snabba katastrofinsatser 
genom att förbättra de möjligheter som ges 
av europeiska civilskyddspoolen. Detta 
omfattar inrättandet av en reserv av 
civilskyddskapacitet för användning vid 
unionsinsatser (rescEU) och en 
förstärkning av de åtgärder som är 
tillämpliga på området förebyggande.

Or. en

Ändringsförslag 11
Dominique Bilde

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Det ökade antalet skogsbränder, 
däribland primärskog, utgör ett allvarligt 
hot inte minst mot den biologiska 
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mångfalden, för att inte tala om de 
omedelbara konsekvenserna i form av 
förlust av människoliv och materiella 
skador. Unionen måste kunna bidra på ett 
snabbt, lämpligt och effektivt sätt till 
insatser för att hantera dessa 
naturkatastrofer i hela världen. RescEU:s 
insatser utanför unionens territorium 
måste dock begränsas till fall där de är 
objektivt motiverade och ger ett konkret, 
verifierbart och objektivt mervärde för det 
berörda tredjelandet, eftersom rescEU 
främst är avsett för insatser inom 
unionens territorium.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Dominique Bilde

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det krävs en ökad finansiering från 
unionen för att man ska kunna utveckla den 
europeiska civilskyddspoolen ytterligare 
och täcka ytterligare kostnader till följd av 
anpassningsbidrag och drift av kapacitet 
som ställts till den europeiska 
civilskyddspoolens förfogande.

(3) Det krävs en ökad finansiering från 
unionen för att man ska kunna utveckla den 
europeiska civilskyddspoolen ytterligare 
och täcka ytterligare kostnader till följd av 
anpassningsbidrag och drift av kapacitet 
som ställts till den europeiska 
civilskyddspoolens förfogande. Inga 
utgifter får emellertid uppkomma för 
behov som hänför sig till unionens 
institutionella kommunikation.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Dominique Bilde

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(4) Det krävs tillräckliga anslag för att 
man ska kunna inrätta, sätta in och driva 
rescEU-kapaciteten.

(4) Det krävs tillräckliga anslag för att 
man ska kunna inrätta, sätta in och driva 
rescEU-kapaciteten. Inga utgifter får 
uppkomma, eller dras från anslagen till 
rescEU, för behov som hänför sig till 
unionens institutionella kommunikation.

Or. fr

Ändringsförslag 14
Martin Horwood

Förslag till beslut
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) För att säkerställa så stor 
transparens och ansvarsskyldighet som 
möjligt gentemot unionens medborgare, 
även när det gäller hur väl EU uppnår 
målet på 0,7 % offentligt 
utvecklingsbistånd, bör kommissionen 
lägga fram riktlinjer om hur stor andel av 
utgifterna som den rekommenderar ska 
genomföras genom den ändrade 
civilskyddsmekanismen för unionen och 
som bör betraktas som offentligt 
utvecklingsbistånd. Dessa riktlinjer bör 
korrekt återspegla och fullt ut 
överensstämma med OECD:s 
biståndskommittés (DAC) regler om 
offentligt utvecklingsbistånd och ange 
huruvida metoder, såsom det 
internationella initiativet för öppenhet i 
biståndet, bör tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 15
Martin Horwood

Förslag till beslut
Skäl 9b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Unionen bör, som medlem i 
OECD:s biståndskommitté, stå fast vid sitt 
åtagande och efterlevnad av 
biståndskommitténs regler om offentligt 
utvecklingsbistånd, bland annat i den 
berörda verksamhet som bedrivs genom 
unionens civilskyddsmekanism.

Or. en

Ändringsförslag 16
Dominique Bilde

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2 – led a
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 20a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet (i 
synnerhet när de främjar åtgärderna och 
deras resultat) genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland medierna och allmänheten. Allt 
bistånd och all finansiering som 
tillhandahålls i enlighet med detta beslut 
ska även ge lämplig synlighet åt unionen, 
bland annat ska EU:s emblem ha en 
framträdande plats på sådan kapacitet 
som avses i artiklarna 11, 12 och 21.2 c.

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet 
genom att tillhandahålla enhetlig och 
proportionell riktad information om 
ursprunget till sådan finansiering, om det 
är absolut nödvändigt för att allmänheten 
ska vara fullständigt informerad.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Dominique Bilde

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2 – led a
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 20a – punkt 2 – första stycket
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska vidta informations- 
och kommunikationsåtgärder avseende 
detta beslut och dess åtgärder och 
resultat. Medel som anslås till detta beslut 
ska också bidra till den externa 
kommunikationen av unionens politiska 
prioriteringar, i den mån dessa har 
anknytning till de mål som avses i artikel 
3.1.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 18
Dominique Bilde

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2 – led a
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 20a – punkt 2 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utarbeta en 
kommunikationsstrategi i syfte att 
synliggöra de konkreta resultaten av de 
åtgärder som vidtas inom ramen för 
civilskyddsmekanismen för allmänheten.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 19
Dominique Bilde

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2 – led a
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 20a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inga utgifter för unionens 
institutionella kommunikation får 
uppkomma inom ramen för rescEU-
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mekanismen eller beslut nr 1313/2013/EU 
i allmänhet.

Or. fr

Ändringsförslag 20
Dominique Bilde

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2 – led a
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 20a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska dela ut medaljer 
för att erkänna och hedra ett långvarigt 
engagemang och extraordinära bidrag till 
unionens civilskydd.

3. Kommissionen erkänner det mod 
som civilskyddsaktörer i unionen visar 
prov på och deras extraordinära bidrag 
till EU-medborgarnas säkerhet, och ska 
värdesätta och uppmärksamma deras 
engagemang på alla sätt. Kommissionen 
ska, i synnerhet, dela ut medaljer för att 
erkänna och hedra engagemang och 
extraordinära bidrag till unionens 
civilskydd.

Or. fr

Ändringsförslag 21
Dominique Bilde

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3 – led b
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 21.3 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 

4. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 21.3 är tidsbegränsad och 
får dessutom när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
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eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. fr


