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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män lägger fram 

följande ändringsförslag för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet som 

ansvarigt utskott: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till beslut 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) Jämställdhet är, i enlighet med 

fördragen och stadgan om de 

grundläggande rättigheterna, ett av EU:s 

grundläggande värden som EU har åtagit 

sig att integrera i all sin verksamhet. 

I artikel 8 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt fastställs 

principen om jämställdhetsintegrering, 

och det anges att unionen i all sin 

verksamhet ska syfta till att undanröja 

bristande jämställdhet mellan kvinnor och 

män och främja jämställdhet mellan dem. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till beslut 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Förebyggande är en viktig 

förutsättning för att man ska kunna skydda 

sig mot katastrofer och det behövs 

ytterligare åtgärder i detta avseende. För 

detta ändamål ska medlemsstaterna 

regelbundet utbyta riskbedömningar och 

sammanfattningar av sin 

katastrofriskhanteringsplanering i syfte att 

en åstadkomma en integrerad strategi för 

katastrofhantering som länkar samman 

förebyggande, beredskap och insatser till 

en helhet. Kommissionen bör dessutom 

kunna begära att medlemsstaterna lämnar 

särskilda förebyggande- och 

(5) Förebyggande är en viktig 

förutsättning för att man ska kunna skydda 

sig mot katastrofer och det behövs 

ytterligare åtgärder i detta avseende. För 

detta ändamål ska medlemsstaterna 

regelbundet utbyta riskbedömningar och 

sammanfattningar av sin 

katastrofriskhanteringsplanering i syfte att 

åstadkomma en integrerad strategi för 

katastrofhantering som länkar samman 

förebyggande, beredskap och insatser till 

en helhet. Medlemsstaterna bör 

säkerställa en övergripande 

jämställdhetsmedveten planering eftersom 
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beredskapsplaner för särskilda katastrofer, i 

synnerhet för att maximera unionens 

samlade bistånd till katastrofriskhantering. 

Den administrativa bördan bör minskas och 

de förebyggande åtgärderna stärkas, bland 

annat genom att det skapas nödvändiga 

kopplingar till andra av unionens centrala 

politikområden och instrument, i synnerhet 

de europeiska struktur- och 

investeringsfonder som anges i skäl 2 i 

förordning nr 1303/20131. 

naturkatastrofer och katastrofer orsakade 

av människor, liksom miljöpolitiken, 

påverkar kvinnor och män på olika sätt. 

För att utveckla en jämlik och 

verkningsfull katastrofriskreducering och 

stärka civilskyddsmekanismer måste 

jämställdhetsfrågor införlivas i alla faser, 

från förebyggande till beredskap och 

insatser, inbegripet gemensamma 

riskbedömningar och 

krishanteringsåtgärder, både i 

konfliktsituationer och situationer efter 

konflikter. Kommissionen bör dessutom 

kunna begära att medlemsstaterna lämnar 

särskilda förebyggande- och 

beredskapsplaner för särskilda katastrofer, i 

synnerhet för att maximera unionens 

samlade bistånd till katastrofriskhantering. 

Den administrativa bördan bör minskas och 

de förebyggande åtgärderna stärkas, bland 

annat genom att det skapas nödvändiga 

kopplingar till andra av unionens centrala 

politikområden och instrument, i synnerhet 

de europeiska struktur- och 

investeringsfonder som anges i skäl 2 i 

förordning nr 1303/20131. 

_____________________ _____________________ 

1 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1303/2013 av den 17 december 

2013 om fastställande av gemensamma 

bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska 

socialfonden, Sammanhållningsfonden, 

Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling och Europeiska 

havs- och fiskerifonden, om fastställande 

av allmänna bestämmelser för Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, Europeiska 

socialfonden, Sammanhållningsfonden och 

Europeiska havs- och fiskerifonden samt 

om upphävande av rådets förordning (EG) 

nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 

320). 

1 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1303/2013 av den 17 december 

2013 om fastställande av gemensamma 

bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska 

socialfonden, Sammanhållningsfonden, 

Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling och Europeiska 

havs- och fiskerifonden, om fastställande 

av allmänna bestämmelser för Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, Europeiska 

socialfonden, Sammanhållningsfonden och 

Europeiska havs- och fiskerifonden samt 

om upphävande av rådets förordning (EG) 

nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 

320). 
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Ändringsförslag  3 

Förslag till beslut 

Skäl 7a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Unionen bör i all sin verksamhet 

ta hänsyn till att kvinnor, utöver de 

omedelbara effekterna av en katastrof, 

kan ha specifika hälso- och vårdbehov. 

Medlemsstaterna och unionen bör 

prioritera tillhandahållandet av 

nödvändig hälso- och sjukvård för 

gravida kvinnor. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till beslut 

Skäl 7b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7b) Sanitära och hygieniska 

inrättningar, tjänster och resurser bör 

finnas tillgängliga under alla faser av 

riskhanteringen, med särskild hänsyn till, 

och medvetenhet om, kvinnors och 

flickors särskilda behov. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till beslut 

Skäl 7c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7c) Kvinnor och flickor löper större 

risk att drabbas av fysiskt och sexuellt 

våld i nödsituationer. Därför är det 

avgörande att katastrofhanteringsprojekt 

omfattar åtgärder för att förebygga och på 

ett verkningsfullt sätt motverka 

könsrelaterat våld, såsom åtgärder för att 

trygga kvinnors säkerhet efter en 

katastrof samt ge offer för könsrelaterat 

våld stöd med hälso- och sjukvård, 
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psykologiskt stöd och andra typer av stöd. 

Frågor som rör våld mot kvinnor och 

flickor bör integreras i befintliga 

utbildningskurser i och handledningar 

om riskreducering och 

katastrofberedskap. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till beslut 

Skäl 9a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) I syfte att förebygga och på ett mer 

verkningsfullt sätt ta itu med de särskilda 

risker som kvinnor och flickor utsätts för i 

nödsituationer bör personal som arbetar 

med planering, utplacering och 

förvaltning inom katastrofriskhantering 

och civilskydd genomgå 

jämställdhetsutbildning. För detta 

ändamål är den pågående dialogen och 

samarbetet mellan unionens 

kunskapsnätverk för civilskydd, å ena 

sidan, och nätverk och organisationer för 

kvinnorättsförsvarare med sakkunskap 

inom miljökatastrofer, å andra sidan, av 

yttersta vikt för uppnåendet av ett 

heltäckande förhållningssätt till 

förebyggande, beredskap och insatser vid 

katastrofer i unionen och i 

medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag  7 

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 
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anslagits till andra viktiga EU-

politikområden, till exempel sådana som 

främjar rättigheter, jämlikhet och 

medborgarskap, rättvisa eller mänsklig 

utveckling i världen, framför allt alla 

medel som anslagits till program och 

projekt för jämställdhet och kvinnors 

egenmakt, med tanke på att 

genomförandet av en del av dessa 

program har varit exceptionellt 

framgångsrikt 

(betalningsbemyndigandena för REC-

programmet uppgick till mer än 99 % 

under de senaste tre åren). 

Motivering 

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

omfördelningar på bekostnad av framgångsrika, kroniskt underfinansierade program såsom 

programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC) och programmet Rättsliga 

frågor. En nyttjandegrad på nästan 100 % för REC-programmet innebär att inga nya 

resurser kan omfördelas från detta program utan att det påverkar specifika projekt och 

organisationer negativt. FEMM-utskottet har fortlöpande påpekat behovet av att öka 

finansieringen av REC med hänsyn till Daphne-programmet och jämställdhetsprogram. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till beslut 

Skäl 10a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) Separat finansiering och separata 

budgetanslag bör garanteras för den 

reviderade civilskyddsmekanismen. 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 

omfördelningar på bekostnad av framgångsrika, kroniskt underfinansierade program såsom 

programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och programmet Rättsliga frågor. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till beslut 

Skäl 10b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10b) Vid planeringen och tilldelningen 

av finansiering och budgetering till den 

reviderade civilskyddsmekanismen bör 

man använda sig av 

jämställdhetsbudgetering, vilket 

inbegriper en jämställdhetsbaserad 

utvärdering som syftar till en bättre 

jämställdhetsintegrering av hanteringen 

av nödsituationer inom ramen för 

riskhanteringsinsatser och 

katastrofförebyggande åtgärder. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 1 – led b 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 3 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”a) de framsteg som gjorts med att 

genomföra ramen för 

katastrofförebyggande, mätt i antal 

medlemsstater som har givit kommissionen 

tillgång till sina riskbedömningar, en 

bedömning av sin riskhanteringsförmåga 

”a) de framsteg som gjorts med att 

genomföra ramen för 

katastrofförebyggande, mätt i antal 

medlemsstater som har givit kommissionen 

tillgång till sina riskbedömningar, en 

bedömning av sin riskhanteringsförmåga 
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och en sammanfattning av sin 

katastrofriskhanetringsplanering enligt 

vad som avses i artikel 6. 

och en sammanfattning av sin 

katastrofriskhanteringsplanering enligt 

vad som avses i artikel 6. Bedömningarna 

ska vara jämställdhetsmedvetna. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 8 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 12a 

 

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 vart annat år underrätta 

Europaparlamentet och rådet om vilka 

insatser och framsteg som gjorts med 

avseende på artiklarna 11 och 12, med 

specifika uppgifter om 

jämställdhetsintegrering. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 9 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Nätverket ska utföra följande uppgifter på 

området utbildning, övningar, erfarenheter 

och kunskapsspridning, i tillämpliga fall i 

nära samarbete med berört 

kunskapscentrum:” 

Nätverket ska utföra följande uppgifter på 

området utbildning, övningar, erfarenheter 

och kunskapsspridning, i tillämpliga fall i 

nära samarbete med berört 

kunskapscentrum, och då sträva efter en 

jämn könsfördelning: ” 
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Ändringsförslag  13 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 9a (nytt) 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 13 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 9a) I artikel 13 ska följande punkt 

läggas till: 

 2a. Vid utförandet av de uppgifter som 

fastställs i punkt 1 ska kommissionen och 

medlemsstaterna se till att 

utbildningskurserna och 

kvalifikationsförfarandena samt 

handledningarna om riskreducering och 

katastrofberedskap 

jämställdhetsintegreras, med särskilt 

fokus på förebyggande av och åtgärder 

mot våld mot kvinnor och flickor. 

Motivering 

Denna nya punkt syftar till att införa ett jämställdhetstänk i unionens kunskapsnätverk för 

civilskydd genom kurser och handledningar. 

 

Ändringsförslag  14 

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 

läggas till: 

 3a. Kommissionen ska se till att det 

finns könsuppdelade uppgifter om 

katastrofer, såsom krävs av Sendai-

ramverket för katastrofriskreducering, för 

att belysa kvinnornas roll i planeringen av 

riskreducering och för att 

jämställdhetsintegrera hela processen. 
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Motivering 

Denna nya punkt syftar till att införa ett jämställdhetstänk i insamlingen av uppgifter om 

katastrofer. För främjande och stärkande av samarbetet, är data och statistik av avgörande 

betydelse för att förstå och så småningom hantera katastrofrisker. Sendai-ramverket för 

katastrofriskreducering fastslår klart och tydligt att uppgifterna i fråga bör vara 

könsuppdelade. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 12 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

480 630 000 EUR i löpande priser hänför 

sig till budgetrubrik 3 ”Säkerhet och 

medborgarskap” i den fleråriga 

budgetramen, och 150 936 000 EUR i 

löpande priser hänför sig till budgetrubrik 

4 ”EU i världen”. 

De anslag som behövs för 

civilskyddsmekanismen ska successivt 

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. 

 ____________________ 

 * 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 

omfördelningar på bekostnad av framgångsrika, kroniskt underfinansierade program såsom 

programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och programmet Rättsliga frågor. 

 



 

PE619.422v01-00 12/12 AD\1150128SV.docx 

SV 

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

Titel En civilskyddsmekanism för unionen 

Referensnummer COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Ansvarigt utskott 

       Tillkännagivande i kammaren 

ENVI 

14.12.2017 
   

Yttrande från 

       Tillkännagivande i kammaren 

FEMM 

8.2.2018 

Föredragande av yttrande 

       Utnämning 

Angelika Mlinar 

21.2.2018 

 
 

 


