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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen har för Europaparlamentet och rådet lagt fram ett förslag till beslut om en 
civilskyddsmekanism för unionen som syftar till att förstärka EU:s kapacitet att både inom 
och utanför unionens gränser förebygga och reagera på katastrofer.

Utskottet för utrikesfrågor stöder allmänt förslagets generella utgångspunkt att det nuvarande 
ad hoc-systemet ska omvandlas till ett system för katstrofhantering som inbegriper 
förhandsplanering samtidigt som medlemsstaternas ledande roll och huvudansvar respekteras 
när det gäller civilskyddsfrågor.

Vidare välkomnar utskottet för utrikesfrågor den ökade inriktningen på förebyggande åtgärder 
och beredskapsåtgärder och framhåller vikten av gemensamma riskbedömningar och 
beredskapsplaner. Utskottet betonar behovet att garantera konsekvens vid det kommande 
genomförandet av solidaritetsklausulen.

Slutligen framhåller utskottet behovet att uppnå en adekvat balans mellan kravet på snabba 
reaktioner, å ena sidan, och koherens i EU:s yttre förbindelser, å andra sidan.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Mekanismen bör spela en viktig roll 
vid genomförandet av artikel 222 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt genom att dess resurser och 
kapaciteter tillgängliggörs i enlighet med 
behoven.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Unionens insatser för att vidareutveckla 
systemen för uppspårning och varning 
torde även bidra till att minimera 
medlemsstaternas ledtid när det gäller 
insättande av katastrofinsatser och 
information till unionens medborgare.
Dessa system bör ta hänsyn till och bygga 
på såväl redan befintliga som framtida 
informationskällor och system.

(9) Unionens insatser för att vidareutveckla
och bättre integrera systemen för 
uppspårning och varning torde även bidra 
till att minimera medlemsstaternas ledtid 
när det gäller insättande av 
katastrofinsatser och information till 
unionens medborgare. Dessa system bör ta 
hänsyn till och bygga på såväl redan 
befintliga som framtida informationskällor 
och system.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Mekanismen bör innehålla en allmän 
politisk ram som ska ha till syfte att
kontinuerligt öka beredskapsnivån i 
civilskyddssystemen, hos 
beredskapspersonalen och hos 
allmänheten i unionen. Detta bör ske 
genom att man bl.a. inrättar 
utbildningsprogram och ett 
utbildningsnätverk både på unionsnivå och 
på medlemsstatsnivå inom områdena 
förebyggande, beredskap och 
katastrofinsatser, i enlighet med rådets 
slutsatser av den 14 november 2008 om en 
europeisk utbildning för katastrofhantering.

(10) Mekanismen bör innehålla en allmän 
politisk ram som ska ha till syfte att 
kontinuerligt öka beredskapsnivån i 
civilskyddssystemen och hos allmänheten i 
unionen. Detta bör ske genom att man bl.a. 
inrättar utbildningsprogram och ett 
utbildningsnätverk både på unionsnivå och 
på medlemsstatsnivå inom områdena 
förebyggande, beredskap och 
katastrofinsatser, i enlighet med rådets 
slutsatser av den 14 november 2008 om en 
europeisk utbildning för katastrofhantering.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I de fall då det anses vara lämpligt att 
använda militär kapacitet vid 
civilskyddsinsatser kommer samarbetet 

(19) I de fall då det anses vara lämpligt att 
använda militär kapacitet vid 
civilskyddsinsatser bör samarbetet med 
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med militären att följa de tillvägagångssätt, 
förfaranden och kriterier som fastställts av 
rådet eller dess behöriga organ för att göra 
militär kapacitet tillgänglig för 
mekanismen i syfte att skydda 
civilbefolkningen.

militären följa de tillvägagångssätt, 
förfaranden och kriterier som fastställts av 
rådet eller dess behöriga organ för att göra 
militär kapacitet tillgänglig för 
mekanismen i syfte att skydda 
civilbefolkningen, samt i synnerhet vara i 
linje med riktlinjerna för användning av 
militära och civila försvarsresurser vid 
katastrofhjälp (Oslo-riktlinjerna) och 
riktlinjerna om användning av militära 
och civila försvarsresurser till stöd för 
humanitära insatser från FN:s sida i 
komplexa nödsituationer 
(MCDA-riktlinjerna). Civila och militära 
befälsordningar bör hållas åtskilda.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Vad gäller katastrofer orsakade av 
terroristhandlingar eller kärnteknisk eller 
radiologisk olycka bör mekanismen endast 
omfatta beredskapsåtgärder och 
katastrofinsatser på civilskyddsområdet.

(26) Vad gäller katastrofer orsakade av 
terroristhandlingar eller kärnteknisk eller 
radiologisk olycka bör mekanismen endast 
omfatta beredskapsåtgärder och 
katastrofinsatser på civilskyddsområdet.
Initiativ i detta avseende måste samordnas 
med och komplettera de åtgärder som 
redan vidtagits för att genomföra rådet 
slutsatser om ökad kemisk, biologisk, 
radiologisk och nukleär säkerhet i 
Europeiska unionen – en 
CBRN-handlingsplan för EU1. 
________________
1 Rådets slutsatser av den 
12 november 2009, 15505/1/09 REV.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Unionens insatser stärker 
medlemsstaternas kapacitet när det gäller 
förebyggande, beredskap och insatser vid 
större katastrofer så att de kan minimera de 
mänskliga och materiella förlusterna i 
samband med dessa. Målet för detta beslut 
kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna själva utan kan på grund 
av den planerade åtgärdens omfattning 
eller verkningar, bättre uppnås på 
unionsnivå.

(3) Unionens insatser stärker 
medlemsstaternas kapacitet när det gäller 
förebyggande, beredskap och insatser vid 
större katastrofer så att de kan minimera 
framför allt de mänskliga men även de
materiella förlusterna i samband med 
dessa. Målet för detta beslut kan inte i 
tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna själva utan kan på grund 
av den planerade åtgärdens omfattning 
eller verkningar, bättre uppnås på 
unionsnivå, till fullo i överensstämmelse 
med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Mekanismen ska bidra till 
genomförandet av artikel 222 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Arbetet med att uppnå de särskilda mål 
som anges i punkt 1 ska mätas med hjälp 
av indikatorer som bl.a. anger

2. Arbetet med att uppnå de särskilda mål 
som anges i punkt 1 ska mätas med hjälp 
av indikatorer som vid behov ska 
kontrolleras för att se till att de är 
lämpliga när det gäller att mäta arbetet 
med att uppnå de särskilda målen och 
som bl.a. anger
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Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de framsteg som gjorts med att 
genomföra ramen för 
katastrofförebyggande, mätt i antal 
medlemsstater som infört sådana 
katastrofhanteringsplaner som anges i 
artikel 4,

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att samarbetet inom mekanismen ska 
fungera väl ska medlemsstaterna meddela 
kommissionen sina riskhanteringsplaner.

1. För att samarbetet inom mekanismen ska 
fungera väl ska medlemsstaterna meddela 
kommissionen sina riskhanteringsplaner. 
Kommissionen och medlemsstaterna ska 
se till att säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter skyddas på vederbörligt sätt.

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Inrätta och förvalta centrumet för 
katastrofberedskap, som ska vara 
handlingsberett dygnet runt och året runt 
och stå till medlemsstaternas och 
kommissionens tjänst för att utföra uppdrag 
inom ramen för mekanismen.

(a) I samordning med befintliga 
nationella och regionala strukturer inrätta 
och förvalta centrumet för 
katastrofberedskap, som ska vara 
handlingsberett dygnet runt och året runt 
och stå till medlemsstaternas och 
kommissionens tjänst för att utföra uppdrag 
inom ramen för mekanismen.
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Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Förvalta ett gemensamt 
kommunikations- och informationssystem 
för katastrofer (Cecis) för att möjliggöra 
kommunikation och informationsutbyte 
mellan centrum för katastrofberedskap och 
medlemsstaternas kontaktpunkter.

(b) Förvalta ett gemensamt 
kommunikations- och informationssystem 
för katastrofer (Cecis) för att möjliggöra 
kommunikation och informationsutbyte 
mellan centrum för katastrofberedskap och 
medlemsstaternas kontaktpunkter, och 
verka för en sammankoppling av detta 
system med kommissionens och rådets 
befintliga plattformar för samordning av 
krishanteringsåtgärder.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bidra till att utveckla uppspårnings-, 
varnings- och alarmsystemen för 
katastrofer i syfte att göra det möjligt att 
snabbt sätta in insatser och att koppla 
samman dessa system både med varandra 
och med centrumet för katastrofberedskap 
och Cecis. Dessa system ska beakta och 
bygga på befintliga och framtida källor och 
system för information, övervakning och 
uppspårning.

(c) Bidra till att utveckla och bättre 
integrera uppspårnings-, varnings- och 
alarmsystemen för katastrofer i syfte att 
göra det möjligt att snabbt sätta in insatser 
och att koppla samman dessa system med 
centrumet för katastrofberedskap och 
Cecis. Dessa system ska beakta och bygga 
på befintliga och framtida källor och 
system för information, övervakning och 
uppspårning.

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 7 – led d – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– vid behov underlätta samordningen av 
katastrofbiståndsinsatser på plats samt när 
det är nödvändigt och lämpligt upprätta 

– vid behov underlätta samordningen av 
katastrofbiståndsinsatser på plats samt 
upprätta kontakt med de behöriga 
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kontakt med de behöriga myndigheterna i 
den stat som begär bistånd,

myndigheterna i den stat som begär 
bistånd,

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fastställa 
kvalitetskrav för den kapacitet som väljs ut 
till den europeiska insatskapacitet vid 
katastrofer. Det är medlemsstaterna som 
har ansvaret för att dessa krav uppfylls.

3. Kommissionen ska i samförstånd med 
medlemsstaterna fastställa kvalitetskrav 
för den kapacitet som kan väljas ut till den 
europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer. Det är medlemsstaterna som 
har ansvaret för att dessa krav uppfylls.

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska inrätta och förvalta 
ett förfarande för certifiering och 
registrering av den kapacitet som 
medlemsstaterna ställer till förfogande för 
den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer.

4. Kommissionen ska inrätta och förvalta 
ett förfarande för certifiering och 
registrering av den kapacitet som 
medlemsstaterna kan ställa till förfogande 
för den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer.

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den kapacitet som registreras för att 
ingå i den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer ska göras tillgänglig för 
katastrofinsatser inom ramen för 
mekanismen genom att kommissionen 
lämnar en begäran via centrumet för 

6. Den kapacitet som registreras för att 
ingå i den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer ska i princip göras tillgänglig 
för katastrofinsatser inom ramen för 
mekanismen genom att kommissionen 
lämnar en begäran via centrumet för 
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katastrofberedskap. Medlemsstaterna ska 
utan dröjsmål underrätta kommissionen om 
alla eventuella tvingande skäl till att denna 
kapacitet inte kan göras tillgänglig vid en 
viss katastrof.

katastrofberedskap. Medlemsstaterna ska 
ha fulla beslutsbefogenheter i fråga om 
insättande av kapaciteten och utan 
dröjsmål underrätta kommissionen om alla 
eventuella nationella katastrofer eller 
andra allvarliga skäl till att denna 
kapacitet inte kan göras tillgänglig vid en 
viss katastrof.

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska övervaka vilka 
framsteg som görs när det gäller 
uppfyllandet av kapacitetsmålen och i 
samarbete med medlemsstaterna identifiera 
luckor i den europeiska insatskapaciteten 
vid katastrofer.

1. Med full respekt för att den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer bygger 
på frivillighet enligt definitionen i 
artikel 11 ska kommissionen övervaka 
vilka framsteg som görs när det gäller 
uppfyllandet av kapacitetsmålen och i 
samarbete med medlemsstaterna identifiera 
luckor i den europeiska insatskapaciteten 
vid katastrofer.

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska hjälpa 
medlemsstaterna att avhjälpa 
kapacitetsluckorna och att se till att detta 
sker på det sätt som är mest lämpligt och 
kostnadseffektivt, bl.a. genom att

2. Kommissionen ska hjälpa intresserade 
medlemsstater att avhjälpa 
kapacitetsluckorna och att se till att detta 
sker på det sätt som medlemsstaterna 
finner mest lämpligt och kostnadseffektivt, 
bl.a. genom att

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska tillsammans fastställa kriterier för 
bedömningen av om det är lämpligt och 
kostnadseffektivt att avhjälpa sådana 
kapacitetsluckor.

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. All kapacitet som utvecklas i enlighet 
med denna artikel ska kontrolleras och 
förvaltas av de berörda medlemsstaterna. 
Kommissionen ska utarbeta mallar för
avtal mellan kommissionen och berörda 
medlemsstater. Det är de medlemsstater 
som förvaltar kapaciteten som ska ansvara 
för att den registreras i enlighet med de 
nationella förfarandena.

3. All kapacitet som utvecklas i enlighet 
med denna artikel ska kontrolleras och 
förvaltas av de berörda medlemsstaterna 
baserat på avtal mellan kommissionen och 
berörda medlemsstater. Det är de 
medlemsstater som förvaltar kapaciteten 
som ska ansvara för att den registreras i 
enlighet med de nationella förfarandena.

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Denna kapacitet ska ingå i den 
europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer. Den ska göras tillgänglig för 
katastrofinsatser inom ramen för 
mekanismen genom att kommissionen 
lämnar en begäran via centrumet för 
katastrofberedskap. När kapaciteten inte är 
ianspråktagen inom ramen för mekanismen 
ska den vara tillgänglig för de förvaltande 
medlemsstaterna att använda för nationella 
ändamål.

4. Denna kapacitet ska ingå i den frivilliga 
poolen för den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer. Den ska 
göras tillgänglig för katastrofinsatser inom 
ramen för mekanismen genom att 
kommissionen lämnar en begäran via 
centrumet för katastrofberedskap. När
kapaciteten inte är ianspråktagen inom 
ramen för mekanismen ska den vara 
tillgänglig för de förvaltande 
medlemsstaterna att använda för nationella 
ändamål.
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Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
se till att de insatser som utvecklats i 
enlighet med denna artikel görs tillräckligt 
synliga.

5. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
se till att de insatser som utvecklats i 
enlighet med denna artikel görs tillräckligt 
synliga, både på unionsnivå och på 
nationell nivå.

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska vartannat år 
underrätta Europaparlamentet och rådet om 
de framsteg som gjorts för att uppfylla 
kapacitetsmålen och avhjälpa kvarvarande 
kapacitetsluckor i den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer.

6. Kommissionen ska vartannat år 
underrätta Europaparlamentet och rådet om 
de framsteg som gjorts för att uppfylla 
kapacitetsmålen och avhjälpa kvarvarande 
kapacitetsluckor i den frivilliga poolen för 
den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer.

Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bestämmelser om stöd till 
medlemsstaterna för att utveckla sådan 
insatskapacitet som den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer antingen 
saknar helt eller endast kan göra tillgänglig 
i otillräcklig mängd.

(a) Bestämmelser om stöd till 
medlemsstaterna för att utveckla sådan 
insatskapacitet som den frivilliga poolen 
för den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer antingen saknar helt eller endast 
kan göra tillgänglig i otillräcklig mängd.
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Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bestämmelser om utveckling av 
insatskapacitet på unionsnivå som ska 
utgöra en gemensam buffert mot 
gemensamma risker.

utgår

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bestämmelser om förvaltning och 
underhåll av den kapacitet som avses i a 
och b.

(c) Bestämmelser om förvaltning och 
underhåll av den kapacitet som registrerats 
i den frivilliga poolen för den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer och som 
avses i a och b.

Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Utarbeta riktlinjer för 
civilskyddsutbildning på unionsnivå och 
internationell nivå, bl.a. utbildning på 
områdena förebyggande, beredskap och 
katastrofinsatser.

(b) Med utnyttjande av de erfarenheter 
som gjorts i medlemsstaterna utarbeta 
riktlinjer för civilskyddsutbildning på 
unionsnivå och internationell nivå, bl.a. 
utbildning på områdena förebyggande, 
beredskap och katastrofinsatser.

Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Artikel 16 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Hålla kontakt med det drabbade 
tredjelandet om närmare tekniska aspekter 
såsom det exakta behovet av bistånd, 
godtagandet av erbjudanden och de 
praktiska formerna för mottagningen och 
fördelningen av biståndet lokalt.

(c) Hålla kontakt med det drabbade 
tredjelandet och medlemsstaterna om 
närmare tekniska aspekter såsom det 
exakta behovet av bistånd, godtagandet av 
erbjudanden och de praktiska formerna för 
mottagningen och fördelningen av 
biståndet lokalt.

Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar kommissionens 
roll såsom denna definieras i punkt 2 eller 
på kravet att insatserna inom ramen för 
mekanismen ska sättas in med omedelbar 
verkan ska kommissionen så snart 
mekanismen aktiveras underrätta den 
europeiska avdelning för yttre åtgärder så 
att det blir möjligt att skapa 
samstämmighet mellan civilskyddsinsatsen 
i fråga och unionens förbindelser i stort 
med det drabbade landet.

3. Utan att det påverkar kommissionens 
roll såsom denna definieras i punkt 2 eller 
på kravet att insatserna inom ramen för 
mekanismen ska sättas in med omedelbar 
verkan ska kommissionen så snart 
mekanismen aktiveras underrätta 
Europeiska utrikestjänsten så att det blir 
möjligt att skapa samstämmighet mellan 
civilskyddsinsatsen i fråga och unionens 
förbindelser i stort med det drabbade 
landet. Kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten ska regelbundet utbyta 
information i syfte att samordna sina 
respektive verksamheter för att sörja för 
samstämmighet i unionens yttre åtgärder, 
i enlighet med artikel 21 i fördraget om 
Europeiska unionen. De ska regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet om 
detta. 

Ändringsförslag 31

Förslag till beslut
Artikel 16 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Synergieffekter med andra 11. Synergieffekter med andra 
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unionsinstrument ska eftersträvas, särskilt 
med åtgärder som finansieras i enlighet 
med förordning (EG) nr 1257/96.

unionsinstrument ska eftersträvas, särskilt 
med åtgärder som finansieras i enlighet 
med förordning (EG) nr 1257/96 och med 
åtgärder som utvecklats inom ramen för 
den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken.
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