
 

AD\1152018SV.docx  PE616.617v02-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Europaparlamentet 
2014-2019  

 

Utskottet för regional utveckling 
 

2017/0309(COD) 

30.4.2018 

YTTRANDE 

från utskottet för regional utveckling 

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 

1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen 

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

Föredragande av yttrande: Daniel Buda 



 

PE616.617v02-00 2/26 AD\1152018SV.docx 

SV 

 

PA_Legam 



 

AD\1152018SV.docx 3/26 PE616.617v02-00 

 SV 

KORTFATTAD MOTIVERING 

Den europeiska civilskyddsmekanismen är en viktig strategi för att EU snabbt ska kunna 

reagera på nödsituationer som kan uppstå på eller utanför EU:s territorium. Den möjliggör ett 

samordnat bistånd genom delning av resurserna i alla de deltagande länderna men måste 

förbättra sin kapacitet när det gäller förebyggande, beredskap, organisation och krishantering.  

Föredraganden anser att EU:s civilskyddsmekanism spelar en viktig roll i genomförandet av 

artikel 196 i EUF-fördraget, som främjar samarbetet mellan medlemsstaterna i syfte att 

förbättra effektiviteten hos systemen för förebyggande av och skydd mot naturkatastrofer och 

katastrofer som orsakas av människor. 

I detta sammanhang välkomnar föredraganden det initiativ som lagts fram av kommissionen, 

som syftar till att förenkla samt förstärka den nuvarande solidaritetsmekanismen med en 

större ekonomisk insats från EU:s sida för att – vid sidan av de nationella kapaciteterna – 

skapa en ambitiös europeisk kapacitetsreserv för att stärka medlemsstaternas resurser. 

Föredraganden vill lyfta fram det befintliga bidraget från de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna för att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband 

med klimatförändringar. För att underlätta ett snabbt och effektivt insättande av bistånd anser 

han dessutom att utnyttjandet av resurser inom ramen för RescEU bör ha en regional strategi, 

särskilt genom att de lokala och regionala myndigheternas kapacitet stärks och involveras, så 

att man på ett bättre sätt kan ta hänsyn till de berörda regionernas olika särdrag.  

Att utnyttja synergieffekter mellan olika EU-fonder är en viktig faktor för förbättrad 

ändamålsenlighet och ökad effektivitet inom hållbara katastrofförebyggande åtgärder och 

katastrofinsatser. Föredraganden uppmuntrar därför till bättre samarbete och samordning 

mellan de olika instrumenten, däribland Europeiska unionens solidaritetsfond, i ett integrerat 

tillvägagångssätt.  

Föredraganden stöder även kommissionens förslag om att skapa ett nätverk av kompetens och 

sakkunskap i de olika medlemsstaterna på detta område, bland annat genom medverkan av 

kompetenscentrum och universitet. 

Slutligen anser föredraganden att en bättre kommunikationsstrategi bör tas fram i syfte att 

göra åtgärderna och resultaten inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism synligare för 

medborgarna och öka deras förtroende för unionens kapacitet att förebygga och reagera på 

katastrofer. 

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 
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Ändringsförslag  1 

 

Förslag till beslut 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Unionens civilskyddsmekanism 

(nedan kallad civilskyddsmekanismen), 

som regleras genom Europaparlamentets 

och rådets beslut nr 1313/2013/EU12, 

förstärker samarbetet mellan unionen och 

medlemsstaterna och underlättar 

samordningen på civilskyddsområdet i 

syfte att förbättra unionens insatser vid 

naturkatastrofer och katastrofer som 

orsakats av människor. 

(1) Unionens civilskyddsmekanism 

(nedan kallad civilskyddsmekanismen), 

som regleras genom Europaparlamentets 

och rådets beslut nr 1313/2013/EU12, 

förstärker samarbetet mellan unionen, 

medlemsstaterna och deras regioner och 

underlättar samordningen på 

civilskyddsområdet i syfte att förbättra 

unionens insatser vid naturkatastrofer och 

katastrofer som orsakats av människor. 

_________________ _________________ 

12 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). 

12 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). 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till beslut 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Naturkatastrofer och katastrofer 

som orsakats av människor kan inträffa 

varsomhelst på jorden och ofta utan 

förvarning. Både naturkatastrofer och 

katastrofer som orsakats av människor har 

blivit allt vanligare, allt allvarligare till sin 

natur och alltmer komplexa, samtidigt som 

de förvärras av klimatförändringarnas 

effekter och går över nationsgränser. De 

mänskliga, miljömässiga och ekonomiska 

konsekvenserna av en katastrof kan bli 

enorma. 

(3) Naturkatastrofer och katastrofer 

som orsakats av människor kan inträffa 

varsomhelst på jorden. Både 

naturkatastrofer, som förvärras av 

klimatförändringarnas effekter, och 

katastrofer som orsakats av människor, 

inbegripet nya typer av hot, såsom hot 

med koppling till den inre säkerheten, har 

blivit allt vanligare, allt allvarligare till sin 

natur och alltmer komplexa, och går över 

nationsgränser. De mänskliga, 

miljömässiga och ekonomiska 

konsekvenserna av en katastrof är ofta 

enorma på medellång och lång sikt. 
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Ändringsförslag  3 

Förslag till beslut 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Den senaste tidens erfarenheter 

visar att det inte alltid räcker med frivilliga 

erbjudanden om ömsesidigt bistånd som 

samordnas och underlättas av 

civilskyddsmekanismen för att man ska 

kunna garantera att det finns tillräcklig 

kapacitet för att på ett tillfredställande sätt 

tillgodose de grundläggande behoven hos 

de människor som drabbats av en katastrof 

eller för att garantera ett tillräckligt skydd 

för miljö och egendom. Detta gäller särskilt 

i de fall medlemsstater drabbas samtidigt 

av återkommande katastrofer och den 

kollektiva kapaciteten är otillräcklig. 

(4) Den senaste tidens erfarenheter 

visar att det inte alltid räcker med frivilliga 

erbjudanden om ömsesidigt bistånd som 

samordnas och underlättas av 

civilskyddsmekanismen för att man ska 

kunna garantera att det finns tillräcklig 

kapacitet för att på ett snabbt och 

tillfredställande sätt tillgodose de 

grundläggande behoven hos de människor 

som drabbats av en katastrof eller för att 

garantera ett tillräckligt skydd för miljö 

och egendom. Detta gäller särskilt i de fall 

medlemsstater och deras regioner, liksom 

medlemsstater och regioner i det nära 

grannskapet, drabbas av återkommande 

katastrofer samtidigt och den kollektiva 

kapaciteten är otillräcklig. Systemet bör 

förbättras, och medlemsstaterna bör vidta 

adekvata förebyggande åtgärder för att 

bevara och stärka de nationella 

kapaciteterna till en nivå som är 

tillräcklig för att reagera på katastrofer på 

ett korrekt sätt. 

 

 

Ändringsförslag  4 

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 

(5) Förebyggande är en viktig 

förutsättning för att man ska kunna skydda 

sig mot katastrofer, och det behövs 

ytterligare åtgärder i detta avseende på alla 

nivåer eftersom klimatförändringarnas 

effekter drabbar alla territorier och är 

gränsöverskridande till sin natur. För 

detta ändamål bör medlemsstaterna, i 

samarbete med sina lokala och regionala 
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katastrofhantering som länkar samman 

förebyggande, beredskap och insatser till 

en helhet. 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 1303/201313. 

myndigheter, utbyta riskbedömningar och 

sammanfattningar av sin 

katastrofriskhanteringsplanering i syfte att 

åstadkomma en integrerad strategi för 

katastrofhantering, även vid 

gränsöverskridande händelser, som 

snarast möjligt länkar samman 

förebyggande, beredskap och insatser till 

en helhet, bland annat genom utbildning 

och yrkesutbildning. Kommissionen bör 

dessutom, i tillämpliga fall, begära att 

medlemsstaterna lämnar särskilda 

utbildnings-, förebyggande-, beredskaps- 

och evakueringsplaner för särskilda 

katastrofer, såsom jordbävningar, torka, 

värmeböljor, okontrollerade 

skogsbränder, översvämningar och 

vattenbrist, samt humanitära och tekniska 

katastrofer, i synnerhet för att maximera 

unionens samlade bistånd till 

katastrofriskhantering. Det är viktigt att 

minska den administrativa bördan och att 

stärka de förebyggande åtgärderna och den 

operativa kapaciteten, även på 

gränsöverskridande nivå, bland annat 

genom att förbättra kopplingarna till och 

samordningen med andra av unionens 

centrala politikområden och instrument, i 

synnerhet de europeiska struktur- och 

investeringsfonder som anges i artikel 1 

och skäl 2 i förordning nr 1303/201313 och 

Europeiska unionens solidaritetsfond. I 

detta sammanhang är det viktigt att 

understryka att de europeiska struktur- 

och investeringsfonderna (ESI-fonderna) 

redan bidrar till att främja anpassning, 

riskförebyggande och riskhantering i 

samband med klimatförändringar och att 

det finns ett förhandsvillkor som är 

kopplat till det målet. 

_________________ _________________ 

13 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 

13 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 
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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). 

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). 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till beslut 

Skäl 5a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Unionens makroregionala 

strategier skulle kunna erbjuda goda 

samarbetsramar i syfte att upprätta 

operativa förebyggande åtgärder samt 

centrum för insatser och styrning, som 

också ger utrymme för samarbete på detta 

område med tredjeländer som omfattas av 

grannskapspolitiken. 

 

 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till beslut 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Det behövs en förstärkning av den 

kollektiva förmågan när det gäller 

katastrofberedskap och katastrofinsatser, 

särskilt genom ömsesidigt bistånd i 

Europa. Förutom en förstärkning av de 

möjligheter som redan erbjuds genom den 

europeiska insatskapaciteten vid 

nödsituationer (EERC eller den frivilliga 

poolen), vilken hädanefter heter 

Europeiska civilskyddspoolen, bör 

kommissionen även inrätta rescEU. 

RescEU bör omfatta insatskapacitet vid 

(6) Det behövs en förstärkning av den 

kollektiva förmågan när det gäller 

katastrofutbildning, katastrofberedskap 

och katastrofinsatser, särskilt genom 

effektivt ömsesidigt bistånd och samarbete 

i Europa, för att säkerställa mer 

förutsägbara insatser och avsevärt minska 

tiden det tar att sätta in bistånd. Förutom 

en förstärkning av de möjligheter som 

redan erbjuds genom den europeiska 

insatskapaciteten vid nödsituationer (EERC 

eller Civil Duty to Assist – den civila 
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nödsituationer som kan sättas in snabbt 

vid okontrollerade skogsbränder, stora 

översvämningar och jordbävningar samt 

fältsjukhus och sjukvårdsgrupper som 

följer Världshälsoorganisationens normer. 

skyldigheten att bistå), vilken hädanefter 

heter Europeiska civilskyddspoolen, bör 

kommissionen även inrätta rescEU. 

RescEU bör omfatta en gemensam 

insatskapacitet som på förhand ställs till 

förfogande vid nödsituationer i samband 

med naturkatastrofer eller katastrofer 

orsakade av människor, såsom 
okontrollerade skogsbränder, stora 

översvämningar, jordbävningar, 

terroristhot eller andra oförutsedda 

händelser, inbegripet akut brist på 

läkemedel, samt fältsjukhus och 

sjukvårdsgrupper som följer 

Världshälsoorganisationens normer, som 

kan sättas in snabbt samtidigt på olika 

platser. Operativ kapacitet inom ramen 

för rescEU bör tillgängliggöras på 

begäran för insatser för att åtgärda brister 

inom insatskapaciteten och förstärka 

insatser som tillhandahålls inom ramen 

för civilskyddspoolen. Särskilda åtgärder 

bör vidtas för insatser i de yttersta 

randområdena och de utomeuropeiska 

länderna och territorierna, med hänsyn 

till deras avlägsenhet och särdrag. 

 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till beslut 

Skäl 6a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) De regionala och lokala 

myndigheternas roll i förebyggandet och 

hanteringen av katastrofer är av stor 

betydelse, och deras insatskapacitet måste 

på lämpligt sätt involveras i all 

verksamhet för samordning och 

insättande som utförs enligt detta beslut, i 

enlighet med medlemsstaternas 

institutionella och rättsliga ramar, i syfte 

att minimera överlappningar och främja 

driftskompatibilitet. Dessa myndigheter 

kan spela en viktig förebyggande roll, och 

de är också de första att agera efter en 
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katastrof, tillsammans med sina 

frivilligarbetares kapacitet. Det finns 

således ett behov av kontinuerligt 

samarbete på lokal, regional och 

gränsöverskridande nivå i syfte att 

upprätta gemensamma varningssystem för 

snabbt ingripande innan rescEU 

mobiliseras, liksom regelbundna 

informationskampanjer riktade till 

allmänheten om vilka katastrofinsatser 

som först ska vidtas. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till beslut 

Skäl 6b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6b) För att främja ett snabbt och 

effektivt insättande av bistånd bör 

utnyttjandet av resurser inom ramen för 

RescEU också ha en territoriell 

dimension, och man bör beakta vikten av 

att anta en regional och, i tillämpliga fall, 

en lokalt ledd strategi, så att tillbörlig 

hänsyn tas till de berörda regionernas 

olika särdrag och skadorna till följd av en 

katastrof begränsas. 

 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till beslut 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) I de fall där den tillgängliga 

kapaciteten inte räcker till för att 

tillhandahålla effektiva katastrofinsatser 

bör unionen vara i stånd att stödja 

medlemsstaterna genom att bidra till 

finansieringen av leasing- eller 

hyresarrangemang i syfte att säkerställa 

snabb tillgång till erforderlig kapacitet eller 

genom att finansiera förvärv av sådan 

(7) I de fall där den tillgängliga 

materiella och tekniska kapaciteten inte 

räcker till för att tillhandahålla effektiva 

katastrofinsatser, även vid 

gränsöverskridande händelser, bör 

unionen vara i stånd att stödja 

medlemsstaterna genom att bidra till 

finansieringen av leasing- eller 

hyresarrangemang i syfte att säkerställa 
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kapacitet. Detta skulle leda till att 

civilskyddsmekanismen blir betydligt mer 

effektiv, eftersom det säkerställs att det 

finns tillgång till kapacitet i sådana fall där 

man annars inte skulle kunna säkerställa 

effektiva katastrofinsatser, särskilt när det 

gäller katastrofer med vittomfattande 

konsekvenser som berör ett stort antal 

medlemsstater. Genom att unionen 

anskaffar kapacitet fås stordriftsfördelar 

och en bättre samordning vid 

katastrofinsatser. 

snabb tillgång till erforderlig kapacitet eller 

genom att finansiera förvärv av sådan 

kapacitet. Detta skulle leda till att 

civilskyddsmekanismen blir betydligt mer 

effektiv, eftersom det säkerställs att det 

finns tillgång till materiell och teknisk 

kapacitet, även för räddning av äldre 

personer och funktionsnedsatta, i sådana 

fall där man annars inte skulle kunna 

säkerställa effektiva katastrofinsatser, 

särskilt när det gäller katastrofer med 

vittomfattande konsekvenser som berör ett 

stort antal medlemsstater. Genom lämplig 

utrustning som på förhand ställs till 

förfogande och genom att unionen 

anskaffar kapacitet fås stordriftsfördelar 

och en bättre samordning vid 

katastrofinsatser. 

 

 

Ändringsförslag  10 

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) Utbildning, forskning och 

innovation är viktiga aspekter av 

samarbete på civilskyddsområdet. I syfte 

att göra utbildning och övningar 

effektivare, främja innovation genom att 

integrera ny teknik såsom högteknologisk 

utrustning och de senaste 

forskningsresultaten för att säkerställa en 

effektivare övervakning av stads- och 

skogsområden, samt stärka dialogen och 
samarbetet mellan medlemsstaternas 

nationella civilskyddsmyndigheter och 

organ, inklusive på gränsöverskridande 

nivå, bör det inrättas ett unionens 

kunskapsnätverk för civilskydd som 

grundar sig på befintliga strukturer, med 

delaktighet av forskare, forsknings- och 

utbildningscentrum i medlemsstaterna, 

universitet och i tillämpliga fall 

kompetenscentrum och den civila 

sektorns organisationer. När det gäller de 
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yttersta randområdena och de 

utomeuropeiska länderna och 

territorierna bör åtgärder vidtas för att se 

till att de också integreras i nätverket, 

tillsammans med stärkt 

utbildningssamarbete samt förebyggande 

kapacitet och insatskapacitet med 

tredjeländer i området. 

 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till beslut 

Skäl 11 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Civilskyddsmekanismens 

förfaranden behöver förenklas så att man 

kan garantera att medlemsstaterna kan få 

tillgång till det bistånd och den kapacitet de 

behöver för att så snabbt som möjligt 

reagera på naturkatastrofer och katastrofer 

orsakade av människor. 

(11) Civilskyddsmekanismens 

förfaranden behöver förenklas, 

effektiviseras och göras mer flexibla så att 

man kan garantera att medlemsstaterna kan 

få snabb tillgång till det bistånd och den 

kapacitet de behöver för att så snabbt och 

effektivt som möjligt reagera på 

naturkatastrofer och katastrofer orsakade 

av människor. 

 

Ändringsförslag  12 

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 

(13) Det är viktigt att säkerställa att 

medlemsstater och deras lokala och 

regionala myndigheter vidtar alla 

nödvändiga åtgärder för att förebygga 

naturkatastrofer och katastrofer orsakade 

av människor och för att mildra effekterna 

av sådana katastrofer, bland annat genom 

regelbunden förvaltning av skogsmarker, 

hantering av brännbart material och 

planering av skogarna. Det bör införas 

bestämmelser som förstärker kopplingen 

mellan förebyggande, beredskap och 

insatser inom ramen för 
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gränsöverskridande förebyggande åtgärder 

och insatser vid hot såsom allvarliga 

gränsöverskridande hot mot människors 

hälsa15. Man bör även säkerställa 

samstämdhet med internationella 

åtaganden såsom Sendai-ramverket för 

katastrofriskreducering 2015–2030, 

Parisavtalet och Agenda 2030 för hållbar 

utveckling. 

civilskyddsmekanismen. Man bör även 

säkerställa samstämdhet med annan 

relevant unionslagstiftning om 

förebyggande och katastrofriskhantering, 

bland annat när det gäller 

gränsöverskridande och interkommunala 

förebyggande åtgärder och åtgärder för 

tidig varning samt insatser vid hot såsom 

allvarliga gränsöverskridande hot mot 

människors hälsa15, däribland radioaktiva, 

biologiska eller kemiska olyckor. 

Programmen för territoriellt samarbete 

inom ramen för 

sammanhållningspolitiken erbjuder 

särskilda åtgärder för att täcka in 

motståndskraft mot katastrofer, 

riskförebyggande och riskhantering vid 

katastrofer, och därför behövs mer 

ansträngningar för en starkare 

integrering och större synergieffekter. 

Man bör även säkerställa samstämdhet med 

internationella åtaganden såsom Sendai-

ramverket för katastrofriskreducering 

2015–2030, Parisavtalet och Agenda 2030 

för hållbar utveckling. Åtgärder för en 

bättre samordning med Europeiska 

unionens solidaritetsfond, för insatser vid 

naturkatastrofer, bör också upprättas. 

__________________ __________________ 

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  13 

Förslag till beslut 

Skäl 13a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) EU-åtgärder behöver även inriktas 

på att tillhandahålla stöd till tekniskt 

utbildning så att lokalsamhällenas 

kapacitet till självhjälp kan stärkas, vilket 
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gör dem bättre rustade att göra en första 

insats och begränsa katastrofen. Riktad 

utbildning för personer som arbetar med 

medborgarnas säkerhet, såsom lokala 

ledare och personer verksamma inom den 

sociala omsorgen, hälso- och sjukvården, 

räddningstjänst och brandförsvar, samt 

lokala insatsgrupper på frivilligbasis som 

bör förfoga över snabbinsatsutrustning, 

kan hjälpa till att begränsa en katastrof 

och minska antalet dödsfall både under 

och efter katastrofen. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt) 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 3 – punkt 1 – led c 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 -a) I punkt 1 ska led c ersättas med 

följande: 

c) Underlätta snabba och effektiva 

insatser vid katastrofer, eller vid 

överhängande fara för katastrofer. 

”c) Underlätta snabba och effektiva 

insatser vid katastrofer, eller vid 

överhängande fara för katastrofer, 

inklusive genom användning av lämplig 

materiell och teknisk kapacitet för akuta 

räddningsinsatser.” 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 1 – led a 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 3 – punkt 1 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”e) Göra vetenskapliga kunskaper om 

katastrofer mer tillgängliga och öka 

användningen av dessa kunskaper.” 

”e) Göra vetenskapliga kunskaper om 

katastrofer mer tillgängliga och öka 

användningen av dessa kunskaper, även i 

de yttersta randområdena och de 

utomeuropeiska länderna och 

territorierna.” 
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Ändringsförslag  16 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 1 – led aa (nytt) 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) I punkt 1 ska följande led läggas 

till som led ea: 

 ”ea) Öka samarbetet och samordningen 

på gränsöverskridande nivå.” 

 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 3 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 5 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”a) vidta åtgärder för att förbättra 

kunskapsbasen i fråga om katastrofrisker 

och underlätta utbyte av kunskaper, resultat 

av vetenskaplig forskning, bästa praxis och 

information, också mellan medlemsstater 

som har gemensamma risker,” 

”a) vidta åtgärder för att främja 

utbildning, öka medvetenheten, förbättra 

kunskapsbasen i fråga om katastrofrisker 

och underlätta dialog, utbyte av kunskaper 

och samarbete, resultat av vetenskaplig 

forskning och innovation, med 

rekommendationer och kortsiktiga 

prognoser, bästa praxis och information, 

också mellan medlemsstater och deras 

lokala och regionala myndigheter, 

angränsande tredjeländer och, i 

förekommande fall, de yttersta 

randområdena och de utomeuropeiska 

länderna och territorierna, som har 

gemensamma risker,” 

Ändringsförslag  18 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 3a (nytt) 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a) I artikel 5.1 ska följande led 

införas som led aa: 

 ”aa) på begäran bistå vid 

beslutsfattandet,” 

Ändringsförslag  19 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 3b (nytt) 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 5 – punkt 1 – led ab (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3b) I artikel 5.1 ska följande led 

införas som led ab: 

 ”ab) samordna harmoniseringen av 

information och vägledning om 

varningssystem, inbegripet på 

gränsöverskridande nivå,” 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 3c (nytt) 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 5 – punkt 1 – led h 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 3c) I artikel 5.1 ska led h ersättas med 

följande: 

h) främja användande av diverse 

unionsmedel som kan stödja hållbara 

katastrofförebyggande åtgärder och 

uppmuntra medlemsstaterna och 

regionerna att utnyttja sådana 

finansieringsmöjligheter, 

”h) främja användande och 

samordning av diverse unionsmedel som 

kan stödja hållbara katastrofförebyggande 

åtgärder och katastrofinsatser och 

uppmuntra medlemsstaterna och 

regionerna att utnyttja sådana 

finansieringsmöjligheter för ökade 

synergieffekter, bland annat för att 

utvidga och förnya sin materiella och 

tekniska kapacitet,” 
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Ändringsförslag  21 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 4 – led a 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 6 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”a) utarbeta riskbedömningar på 

nationell eller lämplig subnationell nivå 

och tillhandahålla kommissionen dessa 

senast den 22 december 2018 och därefter 

vart tredje år, 

”a) utarbeta riskbedömningar på 

nationell eller lämplig subnationell nivå i 

samarbete med berörda lokala och 

regionala myndigheter och tillhandahålla 

kommissionen dessa senast den 22 

december 2018 och därefter vartannat år, 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 4 – led b 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 6 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”En sammanfattning av de relevanta 

delarna i 

katastrofriskhanteringsplaneringen, bl.a. 

information om de utvalda förebyggande- 

och beredskapsåtgärderna, ska 

tillhandahållas kommissionen senast den 

31 januari 2019 och därefter vart tredje år. 

Kommissionen kan dessutom begära att 

medlemsstaterna ska lämna särskilda 

förebyggande- och beredskapsplaner som 

täcker både kortsiktiga och långsiktiga 

insatser. Unionen ska ta vederbörlig 

hänsyn till de framsteg som 

medlemsstaterna gjort med avseende på 

katastrofförebyggande och 

katastrofberedskap i samband med alla 

framtida mekanismer med förhandsvillkor 

inom ramen för de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna. 

”En sammanfattning av de relevanta 

delarna i 

katastrofriskhanteringsplaneringen, bl.a. 

information om de utvalda förebyggande- 

och beredskapsåtgärderna, ska 

tillhandahållas kommissionen senast den 

31 januari 2019 och därefter vartannat år. 

Kommissionen kan dessutom begära att 

medlemsstaterna lämnar särskilda 

förebyggande- och beredskapsplaner och 

ska förse dem med en vägledande ram för 

utarbetandet av sådana planer, som täcker 

både kortsiktiga och långsiktiga insatser. 

Unionen ska ta vederbörlig hänsyn till de 

framsteg som medlemsstaterna gjort, även 

på regional och lokal nivå, med avseende 

på katastrofförebyggande och 

katastrofberedskap i samband med en 

stärkt framtida mekanism med 

förhandsvillkor för investeringar inom 

ramen för de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna. 
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Ändringsförslag  23 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 4a (nytt) 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 8 – punkt 1 – led k 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 4a. I artikel 8.1 ska led k ersättas med 

följande: 

k) I nära samråd med medlemsstaterna 

vidta ytterligare nödvändiga stödjande och 

kompletterande beredskapsåtgärder för att 

uppnå det mål som anges i artikel 3.1 b. 

”k) I nära samråd med medlemsstaterna 

vidta ytterligare nödvändiga stödjande och 

kompletterande beredskapsåtgärder, 

inbegripet genom samordning med andra 

unionsinstrument, för att uppnå det mål 

som anges i artikel 3.1 b.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=SV) 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 4b (nytt) 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 9 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4b) I artikel 9 ska följande punkt 

läggas till efter punkt 1: 

 ”1a. Medlemsstaterna ska stärka 

relevant administrativ kapacitet hos de 

behöriga regionala och lokala 

myndigheterna, i enlighet med deras 

institutionella och rättsliga ramar.” 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 5 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 10 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”1. Kommissionen och ”1. Kommissionen och 
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medlemsstaterna ska gemensamt arbeta för 

att förbättra planeringen av 

katastrofinsatserna inom ramen för 

civilskyddsmekanismen, även genom 

utarbetande av katastrofinsatsscenarier på 

grundval av sådana riskbedömningar som 

avses i artikel 6 a och den översikt över 

risker som avses i artikel 5.1 c, 

kartläggning av tillgångar och utarbetande 

av planer för insättande av insatskapacitet.” 

medlemsstaterna ska gemensamt arbeta för 

att förbättra planeringen av 

katastrofinsatserna, både vid 

naturkatastrofer och katastrofer som 

orsakats av människor, inom ramen för 

civilskyddsmekanismen, även genom 

utarbetande av katastrofinsatsscenarier på 

grundval av sådana riskbedömningar som 

avses i artikel 6 a och den översikt över 

risker som avses i artikel 5.1 c, 

kartläggning av tillgångar och utarbetande 

av planer för insättande av insatskapacitet.” 

 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 6 – led b 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 11 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”1. En europeisk civilskyddspool ska 

inrättas. Den ska bestå av en pool av 

insatskapacitet som på förhand ställs till 

förfogande av medlemsstaterna och ska 

omfatta moduler, annan insatskapacitet och 

experter. 

”1. En europeisk civilskyddspool ska 

inrättas. Den ska bestå av en uppsättning 

av insatskapacitet som på förhand 

godkänts av medlemsstaterna och ska 

omfatta moduler, annan insatskapacitet och 

experter, baserat på principen om den 

civila skyldigheten att bistå. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 6 – led d 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 11 – punkt 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”10. Varje hänvisning till den 

europeiska insatskapaciteten vid 

nödsituationer, EERC och den frivilliga 

poolen ska förstås som en hänvisning till 

den europeiska civilskyddspoolen.” 

”10. Varje hänvisning till den 

europeiska insatskapaciteten vid 

nödsituationer, EERC och den civila 

skyldigheten att bistå ska förstås som en 

hänvisning till den europeiska 

civilskyddspoolen.” 
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Ändringsförslag  28 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 7 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 12 – punkt 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Sök- och räddningstjänst i tätorter. c) Sök- och räddningstjänst i tätorter 

och i bergs- och skogsområden. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 7 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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. 

På grundval av identifierade risker och 

med utgångspunkt i en multiriskmodell och 

behovet av flexibilitet när det gäller 

insatskapaciteten, 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  30 

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 

7. Kapacitet från rescEU ska vara 

tillgänglig för insatser inom ramen för 

civilskyddsmekanismen efter begäran om 

bistånd genom ERCC. Kommissionen ska 
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fatta beslut om insättande av rescEU-

kapacitet och även ha kontrollen och 

ledningen av denna kapacitet. 

fatta beslut om insättande av rescEU-

kapacitet och även ha kontrollen och 

ledningen av denna kapacitet samt 

använda ett gemensamt arbetsspråk med 

standardiserade begrepp som förstås av 

alla katastrofinsatsenheter. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 7 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 12 – punkt 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Vid insättande av rescEU-kapacitet 

ska kommissionen komma överens med 

den begärande medlemsstaten om det 

operativa insättandet av denna kapacitet. 

Den begärande medlemsstaten ska 

underlätta den operativa samordningen av 

sin egen kapacitet och rescEU-kapaciteten 

8. Vid insättande av rescEU-kapacitet 

ska kommissionen komma överens med 

den begärande medlemsstaten eller, i 

förekommande fall, de begärande 

medlemsstaterna om det operativa 

insättandet av denna kapacitet. Den 

begärande medlemsstaten ska underlätta 

den operativa samordningen av sin egen 

kapacitet, inbegripet lokala och regionala 

myndigheters insatskapacitet, liksom 

frivilligarbetares kapacitet och rescEU-

kapaciteten. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 7 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 12 – punkt 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9. Samordningen av de olika 

insatskapaciteterna ska vid behov 

underlättas av kommissionen genom 

ERCC i enlighet med artiklarna 15 och 16. 

9. Samordningen mellan de olika 

insatskapaciteterna ska vid behov 

underlättas av kommissionen, genom att 

beakta bland annat behovet av att anta en 

regional strategi, och i förekommande fall 

använda gränsöverskridande 

arrangemang, som bygger på 

tillgänglighet och närhet. Samordningen 

ska också underlättas genom ERCC i 
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enlighet med artiklarna 15 och 16. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 9 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska inrätta ett nätverk av 

relevanta civilskydds- och 

katastrofhanteringsaktörer och 

institutioner, vilka tillsammans med 

kommissionen utgör unionens 

kunskapsnätverk för civilskydd. 

Kommissionen ska inrätta ett nätverk av 

relevanta civilskydds- och 

katastrofhanteringsaktörer och 

institutioner, däribland forsknings- och 

utbildningscentrum, universitet, forskare 

och kompetenscentrum i tillämpliga fall, 

vilka tillsammans med kommissionen 

utgör unionens kunskapsnätverk för 

civilskydd, som också ska vara öppet för 

utbyte av kunskaper och bästa praxis med 

tredjeländer. 

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, 

kunskapsspridning, kommunikation och 

program för information till allmänheten, 
i nära samarbete med berört 

kunskapscentrum:” 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 9a (nytt) 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 13 – punkt 1 – led a 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 9a) I artikel 13.1 ska led a ersättas 

med följande: 

a) Inrätta och förvalta ett 

utbildningsprogram för 

civilskyddspersonal och personal som 

arbetar med krishantering på områdena 

förebyggande av, beredskap för och 

insatser vid katastrofer. Programmet ska 

”a) Inrätta och förvalta ett 

utbildningsprogram för 

civilskyddspersonal och personal som 

arbetar med krishantering i syfte att 

tillhandahålla specialiserad expertis på 

områdena förebyggande av, beredskap för 
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innefatta gemensamma kurser och ett 

system för utbyte av experter, varigenom 

enskilda experter kan utstationeras i andra 

medlemsstater. 

och insatser vid katastrofer. Programmet 

ska, i tillämpliga fall, använda sig av 

befintliga kompetenscentrum och 

universitet och ska innefatta gemensamma 

kurser och ett system för utbyte av 

experter, varigenom enskilda experter kan 

utstationeras i andra medlemsstater. 

Programmet ska också omfatta 

arrangemang för samarbete med 

angränsande tredjeländer.” 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 9b (nytt) 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 13 – punkt 1 – led f 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 9b) I artikel 13.1 ska led f ersättas med 

följande: 

f) Stimulera och främja införande och 

användning av relevant ny teknik inom 

ramen för civilskyddsmekanismen. 

”f) Stimulera forskning och 

innovation och främja införande och 

användning av relevant ny teknik inom 

ramen för civilskyddsmekanismen.” 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 13 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 20a  

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Allt bistånd och all finansiering som 

tillhandahålls i enlighet med detta beslut 

ska 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.” 

Allt bistånd och all finansiering som 

tillhandahålls i enlighet med detta beslut 

ska säkerställa 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. 

En kommunikationsstrategi ska utarbetas 

i syfte att synliggöra unionsmekanismens 

insatser för medborgarna och öka deras 

förtroende för unionens 

katastrofförebyggande åtgärder och 
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insatskapacitet vid katastrofer.” 

 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 14 – led b – led i 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 21 – punkt 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kostnader som är nödvändiga för 

att uppgradera eller reparera insatskapacitet 

så att den är redo och tillgänglig och kan 

sättas in som en del av den europeiska 

civilskyddspoolen, i enlighet med 

kvalitetskraven för den europeiska 

civilskyddspoolen och, där så är relevant, 

de rekommendationer som har utformats 

inom ramen för certifieringsprocessen 

(nedan kallade anpassningskostnader). 

Dessa kostnader kan inbegripa kostnader 

som avser modulernas funktionsduglighet 

och deras driftskompatibilitet med andra 

moduler och annan insatskapacitet, 

självständighet, fristående arbete, 

lämplighet för transport, 

förpackningskostnader och andra 

nödvändiga kostnader, förutsatt att dessa 

kostnader särskilt avser kapaciteter som 

ingår i den europeiska civilskyddspoolen. 

c) Kostnader som är nödvändiga för 

att uppgradera eller reparera insatskapacitet 

så att den är redo och tillgänglig och kan 

sättas in som en del av den europeiska 

civilskyddspoolen, i enlighet med 

kvalitetskraven för den europeiska 

civilskyddspoolen och, där så är relevant, 

de rekommendationer som har utformats 

inom ramen för certifieringsprocessen 

(nedan kallade anpassningskostnader). 

Dessa kostnader kan inbegripa kostnader 

som avser modulernas funktionsduglighet 

och deras driftskompatibilitet med andra 

moduler och annan insatskapacitet, 

självständighet, fristående arbete, 

lämplighet för transport, 

förpackningskostnader och andra 

nödvändiga kostnader, inbegripet 

kostnader för främjande av 

civilskyddsrelaterat frivilligarbete och 

utbildning av frivilligarbetare, förutsatt att 

dessa kostnader särskilt avser kapaciteter 

som ingår i den europeiska 

civilskyddspoolen. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 16 

Beslut nr 1313/2013/EU 

Artikel 26 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Synergieffekter och 2. Synergieffekter, komplementaritet 
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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 

finansieras enligt förordning (EG) nr 

1257/96.” 

och ökad samordning med andra 

unionsinstrument ska utvecklas, såsom 

instrument till stöd för sammanhållning, 

däribland Europeiska unionens 

solidaritetsfond, landsbygdsutveckling, 

forskning, hälso- och sjukvård samt 

migrations- och säkerhetspolitik, utan att 

det innebär omfördelning av medel från 

dessa områden. Vid insatser i samband 

med humanitära kriser i tredjeländer ska 

kommissionen säkerställa 

komplementaritet och samstämdhet mellan 

de åtgärder som finansieras enligt detta 

beslut och de åtgärder som finansieras 

enligt förordning (EG) nr 1257/96.” 
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