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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för 
unionen
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2019)0125),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 196.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0114/2019),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
19 juni 20191,

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för utveckling,

– med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A9-0000/2019).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Unionens civilskyddsmekanism 
och medlemsstaterna bör använda sig av 
unionens infrastruktur, t.ex. Galileo. 
Galileo är den första globala 
infrastrukturen för satellitnavigering och 
satellitpositionering i Europa och i hela 
världen som särskilt utformats för civila 
ändamål, och den kan användas på andra 
områden såsom krishantering, t.ex. 
i system för tidig varning. Relevanta 
Galileotjänster kommer att inbegripa en 
beredskapstjänst, som via rundradio avger 
signaler med varningar om 
naturkatastrofer eller andra 
nödsituationer inom vissa områden. 
Medlemsstaterna bör uppmuntras att 
använda denna tjänst, eftersom den kan 
bidra till att skydda deras medborgare 
bättre. Om de beslutar att använda den 
bör de, i syfte att validera systemet, 
identifiera och till kommissionen anmäla 
de nationella myndigheter som är 
behöriga att använda beredskapstjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Unionen och dess medlemsstater 
bör kunna lämna bistånd varhelst det 
behövs för att skydda människoliv och 
naturresurser. För att hjälpa 
medlemsstaterna att lämna sådant bistånd 
bör därför den europeiska 
civilskyddspoolen stärkas ytterligare 
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genom att driftskostnaderna för den 
kapacitet som ställs till förfogande 
samfinansieras enligt samma 
bestämmelser för utplacering både inom 
och utanför unionen.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Bilaga I till beslut nr 
1313/2013/EU medger inte den flexibilitet 
som behövs för att unionen ska kunna 
anpassa sina investeringar när det gäller 
förebyggande, beredskap och insatser. 
Nivåerna på de investeringar som ska 
anslås till de olika stadierna i 
katastrofriskhanteringscykeln måste 
fastställas på förhand. Detta hindrar 
unionen från att kunna hantera de 
oförutsedda aspekterna av 
katastrofriskhanteringen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) För att kunna ha en fungerande 
rescEU-kapacitet har det anslagits 
ytterligare medel i syfte att finansiera 
åtgärder inom ramen för unionens 
civilskyddsmekanism. Det är viktigt att 
unionen ges nödvändig flexibilitet för att 
kunna reagera ändamålsenligt på 
katastrofers oförutsägbara natur, 
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samtidigt som en viss förutsägbarhet 
bibehålls i fullgörandet av de mål som 
fastställs i detta beslut. Det är viktigt att 
uppnå den nödvändiga jämvikten 
i fullgörandet av dessa mål. För att 
uppdatera procentandelarna i bilaga I 
utifrån prioriteringarna i den 
reformerade civilskyddsmekanismen för 
unionen bör befogenheten att anta akter 
i enlighet med artikel 290 i 
EUF-fördraget delegeras till 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Betydande medel bör anslås till 
förebyggande åtgärder och 
beredskapsåtgärder så att fortsatta 
investeringar, ökade ansträngningar och 
långsiktig hållbarhet garanteras i dessa 
faser av katastrofhanteringen.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 9 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I artikel 9 ska följande punkt 
läggas till:
”9a. När den av Galileo 
tillhandahållna beredskapstjänsten blir 
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tillgänglig får varje medlemsstat använda 
den. 
Om en medlemsstat beslutar att använda 
beredskapstjänsten enligt första stycket 
ska den identifiera och till kommissionen 
anmäla den nationella myndighet som är 
behörig att använda 
beredskapstjänsten.”

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 1 – led a
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Punkt 1 ska ersättas med följande: utgår 

”1. Finansieringsramen för 
genomförandet av civilskyddsmekanismen 
för perioden 2021–2027 ska vara 
1 400 000 000 EUR i löpande priser.”

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 1 – led aa (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 aa) Följande punkt ska införas:
”1a. Finansieringsramen för 
genomförandet av civilskyddsmekanismen 
för perioden 2021–2027 ska vara 
1 400 000 000 EUR i löpande priser.”

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 1 – led ab (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

ab) Punkt 3 ska ändras på följande 
sätt:

3. Det anslag som avses i punkt 1 får också 
täcka sådana utgifter för förberedande 
insatser, övervakning, kontroll, revision 
och utvärdering som krävs för 
förvaltningen av civilskyddsmekanismen 
och uppfyllandet av dess mål.

”3. Det anslag som avses i punkt 1 och 1a 
får också täcka sådana utgifter för 
förberedande insatser, övervakning, 
kontroll, revision och utvärdering som 
krävs för förvaltningen av 
civilskyddsmekanismen och uppfyllandet 
av dess mål.”

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 1 – led b
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19 – punkterna 4, 5 och 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Punkterna 4, 5 och 6 ska utgå. utgår

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19 – punkt 4
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

ba) Punkt 4 ska ersättas med följande:
4. Den finansieringsram som avses 
i punkt 1 ska under perioden 2014–2020 
fördelas i enlighet med de procentandelar 
och principer som anges i bilaga I.

”4. Den finansieringsram som avses 
i punkt 1 ska under perioden 2014–2020 
fördelas i enlighet med de procentandelar 
som anges i punkt 1 i bilaga I och de 
principer som anges i punkt 3 i bilaga I.”

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 1 – led bb (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Följande punkt ska införas:
”4a. Den finansieringsram som avses 
i punkt 1a ska under perioden 2021–2027 
fördelas i enlighet med de procentandelar 
som anges i punkt 2 i bilaga I och de 
principer som anges i punkt 3 i bilaga I.”

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 1 – led bc (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19 – punkt 5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

bc) Punkt 5 ska ersättas med följande:
5. Kommissionen ska se över 
fördelningen enligt bilaga I mot bakgrund 
av resultatet av den interimsutvärdering 
som avses i artikel 34.2 a. Kommissionen 

”5. Kommissionen ska se över 
fördelningen enligt bilaga I mot bakgrund 
av resultatet av den utvärdering som avses 
i artikel 34.3. Kommissionen ska, när så är 
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ska, när så är nödvändigt mot bakgrund av 
resultaten av den översynen, ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 30 för att anpassa 
sifferuppgifterna i bilaga I med mer än 
8 procentenheter och mindre än 
16 procentenheter. Dessa delegerade akter 
ska antas senast den 30 juni 2017.

nödvändigt mot bakgrund av oväntade 
händelser som påverkar genomförandet 
av budgeten eller mot bakgrund av 
inrättandet av rescEU-kapacitet, ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 30 med avseende på 
att ändra bilaga I för att anpassa 
sifferuppgifterna i punkterna 1 och 2 
i bilaga I med mer än 10 procentenheter.” 

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 1 – led bd (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19 – punkt 6

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

bd) Punkt 6 ska ersättas med följande:
6. Om tvingande skäl till skyndsamhet 
så kräver ska kommissionen vid en 
nödvändig revision av de budgetresurser 
som finns tillgängliga för katastrofinsatser 
ges befogenhet att anta delegerade akter för 
att justera sifferuppgifterna i bilaga I med 
mer än 8 procentenheter och mindre än 
16 procentenheter, inom ramen för de 
tillgängliga budgetanslagen och i enlighet 
med det förfarande som föreskrivs i 
artikel 31.

”6. Om tvingande skäl till skyndsamhet 
så kräver ska kommissionen vid en 
nödvändig revision av de budgetresurser 
som finns tillgängliga för katastrofinsatser 
ges befogenhet att anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 30 med avseende på 
att ändra bilaga I för att justera 
sifferuppgifterna i punkterna 1 och 2 
i bilaga I med mer än 10 procentenheter, 
inom ramen för de tillgängliga 
budgetanslagen i enlighet med det 
förfarande som föreskrivs i artikel 31.”

Or. en

Ändringsförslag 15

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

(2a) I artikel 23 ska punkt 2 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 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) I artikel 23 ska punkt 3 utgå.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3 – led a
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Punkt 2 ska utgå. utgår

Or. en



PE644.941v01-00 14/18 PR\1194807SV.docx

SV

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 30 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

aa) Punkt 2 ska ändras på följande 
sätt:

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 19.5 och 19.6 ska 
ges till kommissionen till och med den 
31 december 2020.

”2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 19.5 och 19.6 ska 
ges till kommissionen till och med den 
31 december 2027.”

Or. en

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Punkt 4 ska ersättas med följande: utgår
”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, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.”

Or. en
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Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3 – led c
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 30 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Punkt 7 ska ersättas med följande: utgår
En delegerad akt som antas enligt 
artikel 21.3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Bilaga I ska utgå. utgår

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Bilaga I
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(4a) Bilaga I ska ändras på följande 
sätt:

Bilaga I ”Bilaga I 

Fördelning av finansieringsramen för 
genomförandet av den 
civilskyddsmekanism som avses i 
artikel 19.1 och 19.1a i procent samt 
principer för fördelningen

Fördelning av finansieringsramen för 
genomförandet av den unionsmekanism 
som avses i artikel 19.1 i procent

1. Fördelning av finansieringsramen 
för genomförandet av den 
civilskyddsmekanism som avses i artikel 
19.1 i procent för perioden 2014–2020

Förebyggande: 20 % +/- 8 procentenheter Förebyggande: 10 % +/- 10 procentenheter

Beredskap: 50 % +/- 8 procentenheter Beredskap: 65 % +/- 10 procentenheter

Insatser: 30 % +/- 8 procentenheter Insatser: 25 % +/- 10 procentenheter

2. Fördelning av finansieringsramen 
för genomförandet av den 
civilskyddsmekanism som avses i 
artikel 19.1a i procent för perioden 
2021-2027
Förebyggande: 8 % +/- 10 procentenheter
Beredskap: 80 % +/- 10 procentenheter
Insatser: 12 % +/- 10 procentenheter

Principer 3. Principer

Vid genomförandet av detta beslut ska 
kommissionen prioritera åtgärder för vilka 
det i detta beslut fastställs en tidsfrist inom 
perioden fram till det att beslutet löper ut, 
med målsättningen att tidsfristen i fråga 
ska iakttas.

Vid genomförandet av detta beslut ska 
kommissionen prioritera åtgärder för vilka 
det i detta beslut fastställs en tidsfrist inom 
perioden fram till det att beslutet löper ut, 
med målsättningen att tidsfristen i fråga 
ska iakttas.”

Or. en
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MOTIVERING

En av de mest påtagliga konsekvenserna av klimatförändringarna är att de extrema 
väderhändelserna blir allt fler. Dessa får följder som vi inte kunde föreställa oss för ett antal år 
sedan och kräver många människoliv varje år.

Översvämningar som tidigare förekom en gång på hundra år i Europa inträffar nu varje 
årtionde eller ännu oftare. I södra Europa orsakar skogsbränder markförluster som uppgår till 
hundratusentals hektar och skördade över 200 dödsoffer somrarna 2017 och 2018 i Portugal 
och Grekland. Men problemet är inte längre bara begränsat till länderna i syd. Den omfattande 
torkan 2018 i norra Europa orsakade skogsbränder i bland annat de baltiska länderna, Sverige 
och Tyskland, som tidigare varit relativt förskonade från sådana händelser. Orkaner orsakar 
stor ödeläggelse i många delar av världen, bland annat i vissa EU-länders utomeuropeiska 
territorier. 

EU har inte varit passivt inför denna fara. 2013 inrättades unionens civilskyddsmekanism för 
att hjälpa medlemsstaterna att hantera de allt vanligare naturkatastroferna. Mekanismen 
baserades uteslutande på kapacitet från medlemsstaterna och hade mest en samordnande roll 
mellan de länder som behövde stöd och de länder som kunde skicka antingen personal eller 
andra resurser via den frivilliga poolen. 

Strukturen hade dock sina begränsningar, både i fråga om resurser och i fråga om 
insatsmöjligheter vid vissa typer av naturkatastrofer. Vad gäller resurserna låg problemen 
främst i att det vid vissa ganska sällsynta faror som krävde väldigt dyra insatsresurser inte 
fanns något land som var villigt att hosta upp de nödvändiga pengarna. Vid skogsbränder på 
sommaren och översvämningar, företeelser som generellt påverkas av väderförhållandena och 
mycket väl kan inträffa samtidigt i mer än en medlemsstat, var dessutom behoven i regel 
större än de tillgängliga resurserna.

Efter sommaren 2017 stod det klart att mekanismen i dess dåvarande form inte kunde svara 
mot tidens utmaningar. Precis som ordförande Juncker hade meddelat i sitt tal om tillståndet 
i unionen i september 2017 lade därför kommissionen fram sitt förslag om en betydande 
uppgradering av mekanismen för att ”Europa ska kunna skydda sina medborgare effektivt och 
inte bara beklaga offren.”

Genom den nya rättsliga ramen som trädde i kraft i mars 2019 har den frivilliga poolen med 
nationella resurser fått sällskap av rescEU, en alleuropeisk pool med resurser som flygplan 
och helikoptrar för brandbekämpning och medicinsk specialutrustning. De här resurserna 
kommer att köpas in av medlemsstaterna i samarbete med kommissionen, som kommer att stå 
för 80–90 % av de totala kostnaderna för förvärv och underhåll. I vissa fall kan finansieringen 
uppgå till 100 %. Resurserna ska medlemsstaterna kunna använda för att täcka sina nationella 
behov, men när de behövs på europeisk nivå ska de gå till det land där behovet finns utan att 
någon ska kunna vägra att skicka dem inom Europeiska unionen. 
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När det gäller förebyggande har vi kvar skyldigheten att översända de viktigaste punkterna 
i den nationella riskbedömningen och i den nationella rapporten om insatsresurser. Vid flitig 
användning av mekanismen ska dessutom kommissionen ha rätt att granska det berörda 
landets olika projekt för förebyggande och vid behov utfärda rekommendationer om 
projektändringar eller om ytterligare åtgärder. 

I detta lagstiftningsförslag är det föredragandens mål att se till att mekanismen, ett verktyg för 
solidaritet mellan medlemsstaterna, förfogar över nödvändig finansiering och en institutionell 
ram som gör att den kan fungera effektivt under den kommande budgetperioden 2021–2027. 

För att detta ska bli verklighet anser föredraganden att finansieringsbeloppet måste vara minst 
lika högt som i kommissionens ursprungliga förslag, alltså 1,4 miljarder euro. Under perioden 
i fråga kommer alla nya resurser för att utrusta rescEU att köpas in. Många av dessa är dyra. 
Förutom brandbekämpande flygplan och helikoptrar har det redan beslutats om inköp av 
medicinsk specialutrustning där 100 % av utgifterna ska finansieras via EU-budgeten. 
Dessutom ska mekanismen inte bara kunna hantera naturkatastrofer utan även mänskligt 
orsakade faror. Av alla dessa orsaker måste den föreslagna finansieringen för den nya 
programperioden bibehållas. 

För att förbättra insynen i hur den här finansieringen används vill föredraganden återinföra 
bilagan som angav hur stora procentandelar som skulle avsättas till förebyggande, beredskap 
och insatser. Med tanke på den stora förändring som fjolårets översyn medförde och det 
faktum att förebyggande arbete mot naturkatastrofer som översvämningar och skogsbränder 
huvudsakligen finansieras via andra av unionens finansieringsinstrument föreslås emellertid 
ändrade procentandelar med en avsevärd förstärkning av beredskapen, där även inköp av 
rescEU-resurser ingår. Kommissionen bör också få större flexibilitet att göra erforderliga 
ändringar när detta anses nödvändigt under de kommande sju åren. 

Föredraganden håller också med om förslaget att tillhandahållande av resurser från den 
frivilliga poolen ska finansieras enligt samma regler oavsett om resurserna utnyttjas inom 
eller utanför unionen. Klimatförändringarna är en global utmaning och deras konsekvenser är 
kännbara överallt. Europa måste även kunna bistå tredjeländer när detta efterfrågas, vare sig 
det handlar om de svåra konsekvenserna av en orkan eller förstörelse av en regnskog som 
påverkar hela planeten.

Föredraganden anser också att alla verktyg som EU förfogar över måste utnyttjas för att 
skydda medborgare oavsett vilken medlemsstat de befinner sig i. Ett sådant verktyg är 
satellitsystemet Galileo, som gör det möjligt att skicka nödmeddelanden när människors liv är 
i fara. Den här möjligheten får medlemsstaterna inte låta gå förlorad. Vägledning och 
information via Galileo kan vara skillnaden mellan liv och död för många människor. 

Avslutningsvis skulle föredraganden vilja framhålla att den europeiska 
civilskyddsmekanismen och rescEU är en investering i framtiden som behövs för att vi ska 
kunna vara säkra på att EU och dess medlemsstater står redo att effektivt bemöta 
klimatförändringarnas konsekvenser och de allt svårare extrema väderhändelserna. 


