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KORTFATTAD MOTIVERING

Till följd av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/420 av den 13 mars 2019, som 
väsentligt ändrade beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen, har detta 
förslag till yttrande från utskottet för utveckling ett begränsat tillämpningsområde. Det syftar 
till att belysa tre viktiga aspekter av mekanismen under nästa fleråriga budgetram 2021–2027, 
med anknytning till dess aktivering utanför unionen, och i samband med humanitära kriser.

För det första betonas i förslaget till yttrande behovet av att stärka mekanismens kapacitet när 
det gäller klimatrelaterade naturkatastrofer, särskilt skogsbränder, som utvecklingsländer är 
särskilt sårbara för.

För det andra syftar förslaget till att öka unionens ekonomiska bistånd till kapacitet som på 
förhand ställts till Europeiska civilskyddspoolens förfogande när den används för att hantera 
katastrofer utanför unionen. I linje med både rådets ståndpunkt och förslaget till betänkande 
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet föreslås det att upp till 75 % av 
kostnaden för driften av kapaciteten, inbegripet transporter, skulle finansieras av unionen – 
samma nivå som när det gäller aktivering inom unionen.

För det tredje införs ett krav på samråd med humanitära aktörer före insatser vid katastrofer 
orsakade av människan eller komplexa nödsituationer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 
som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Klimatförändringarna leder till att 
naturkatastrofernas frekvens, intensitet 
och komplexitet ökar i hela världen, och 
utvecklingsländerna – särskilt de minst 
utvecklade länderna och små östater 
under utveckling – är särskilt sårbara, 
dels på grund av deras begränsade 
förmåga att anpassa sig till och begränsa 
konsekvenserna av klimatförändringarna 
och att hantera klimatrelaterade 
katastrofer, dels deras geografiska 
exponering för översvämningar, torka och 
skogsbränder.
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Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Skogsbränderna utgör inte bara ett 
hot mot eller ett slut på människors liv 
och försörjningsmöjligheter och den 
biologiska mångfalden, utan orsakar 
också stora mängder koldioxidutsläpp och 
minskar jordens förmåga att absorbera 
koldioxid, vilket förvärrar 
klimatförändringarna ytterligare. Särskilt 
oroande är situationer där primärskog 
förstörs i bränder, vilket nyligen skedde i 
vissa regioner vid ekvatorn.  Ökningen av 
klimatrelaterade katastrofer, inbegripet 
skogsbränder, kräver en förstärkning av 
unionens civilskyddsmekanism utanför 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led -1 (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 16 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1) Artikel 16.2 ska 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 

”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 
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nationernas kontor för samordning av 
humanitära frågor (Ocha) och ska 
respektera dess ledande roll. Vid 
katastrofer som orsakats av människor eller 
komplexa nödsituationer ska 
kommissionen säkerställa förenlighet med 
det europeiska samförståndet om 
humanitärt bistånd (1) och respekt för 
humanitära principer.

Förenta nationernas kontor för samordning 
av humanitära frågor (Ocha) och ska 
respektera dess ledande roll. Vid 
katastrofer som orsakats av människor eller 
komplexa nödsituationer ska 
kommissionen samråda med humanitära 
aktörer före insatsen och säkerställa 
förenlighet med det europeiska 
samförståndet om humanitärt bistånd (1) 
och respekt för humanitära principer.”

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2a (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 23 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2a) Artikel 23.2 ska ersättas med 
följande:

2. Unionens ekonomiska bistånd till 
kapacitet som på förhand ställts till 
Europeiska civilskyddspoolens förfogande 
får inte överstiga 75 % av kostanden för 
driften av kapaciteten, inbegripet 
transporter, vid en katastrof eller vid 
överhängande fara för en katastrof inom 
unionen eller i en deltagande stat.

”2. Unionens ekonomiska bistånd till 
kapacitet som på förhand ställts till 
Europeiska civilskyddspoolens förfogande 
får inte överstiga 75 % av kostnaden för 
driften av kapaciteten, inbegripet 
transporter, vid en katastrof eller vid 
överhängande fara för en katastrof inom 
eller utanför unionen.”

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2b (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 23 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Artikel 23.3 ska utgå.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 5 är nödvändigt för att undvika inkonsekvens vid ett eventuellt antagande av 
ändringsförslag 4 om ekonomiskt bistånd till kapacitet som på förhand ställts till Europeiska 
civilskyddspoolens förfogande vid en katastrof som inträffar utanför unionen.


