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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Genom kommissionens förslag till beslut inrättas en ny civilskyddsmekanism som har till 
syfte att stödja, samordna och komplettera medlemsstaternas insatser inom området 
civilskydd för att förbättra effektiviteten i systemen för förebyggande av, beredskap inför och 
insatser vid alla slags naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor både inom och 
utanför unionen. Tanken är att inrätta en integrerad katastrofhanteringsstrategi. Föredraganden 
välkomnar denna övergripande strategi, särskilt betoningen på stödet till transporter i 
samband med hjälpinsatser.

Budget
Förslaget innehåller budgetåtaganden för EU:s civilskydd på 513 miljoner euro (i löpande 
priser), vilka fördelas enligt följande: åtgärder inom unionen, 276 miljoner euro, och åtgärder 
utanför unionen, 237 miljoner euro. De stödberättigade åtgärderna omfattar följande 
fyra områden: allmänna åtgärder, förebyggande åtgärder och beredskapsåtgärder, insatser och 
transporter. Fördraganden anser att det planerade finansiella anslaget för sjuårsperioden är 
alltför blygsamt och att mekanismen därmed endast kommer att möjliggöra begränsade 
EU-insatser och effekter.

Mål
De specifika målen för förslaget är 1) att uppnå ett gott skydd mot katastrofer genom att 
förebygga dessa och begränsa deras verkningar och genom att skapa en förebyggandekultur, 
2) öka unionens beredskap inför katastrofer, och 3) underlätta snabba och effektiva 
katastrofinsatser vid större katastrofer.

Förebyggande
Varje euro som läggs på förebyggande innebär stora besparingar när en större katastrof 
inträffar med allvarliga förluster av fysiska och mänskliga tillgångar. I detta sammanhang 
innehåller förslaget åtgärder för att 1) förbättra kunskapsbasen om katastrofrisker och för att 
underlätta ett utbyte av kunskaper, bästa praxis och information och säkra ett effektivt 
samarbete inom mekanismen, 2) stödja och främja medlemsstaternas riskbedömning och 
riskkartläggning genom att kräva att medlemsstaterna ska anmäla sina riskhanteringsplaner 
vid årsslutet 2016, 3) ta fram en översikt över de risker kopplade till naturfenomen eller till 
människors verksamhet som unionen kan ställas inför, med hänsyn till bl.a. 
klimatförändringens framtida effekter, och 4) öka medvetenheten om riskförebyggandets 
betydelse och stödja medlemsstaterna i deras åtgärder för att informera och utbilda 
allmänheten på detta område, etc. Syftet med föredragandens ändringsförslag är att förstärka 
den förebyggande dimensionen i civilskyddet.

Synergieffekter
Det provisoriska anslaget på 513 miljoner euro är som en droppe i havet jämfört med de höga 
kostnaderna för den befintliga katastrofhjälpen. Detta blir tydligt om man betänker att det totala 
bistånd som beviljades av EU för katastrofhjälp under det senaste årtiondet uppskattas till 
2 500 miljoner euro bara inom unionen.
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Föredragandens syfte är att lyfta fram de möjliga budgetsynergieffekterna med andra 
instrument för inre och yttre åtgärder, t.ex. de fonder som täcks av grundförordningen (Eruf, 
ESF, Sammanhållningsfonden, EJFLU, EMFF) och Europeiska unionens solidaritetsfond. När 
det gäller solidaritetsfonden har mobiliseringen ibland inte varit snabb nog. I detta avseende 
bör man se över bestämmelserna om hur snabbt fonden ska mobiliseras, så att den kan 
aktiveras snabbt för att effektivt hantera de nödsituationer som uppstår efter katastrofer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påpekar att den 
finansieringsram som anges i 
lagstiftningsförslaget bara är vägledande 
för den lagstiftande myndigheten och inte 
kan fastställas förrän en 
överenskommelse nåtts om 
lagstiftningsförslaget om den fleråriga 
budgetramen för åren 2014–2020.

Motivering

Siffrorna i de tematiska rättsliga grunderna kan inte betraktas som slutliga medan 
förhandlingarna om den fleråriga budgetramen fortfarande pågår enligt principen ”inget är 
beslutat förrän allt är beslutat”.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet påminner om sin 
resolution av den 8 juni 2011 om 
investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla1. Det förtjänar att 
upprepas att det behövs tillräckligt med 
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ytterligare medel i den nya fleråriga 
budgetramen så att unionen kan uppfylla 
sina gällande politiska prioriteringar och 
de nya uppgifter som följer av fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
samt reagera på oförutsedda händelser.
Parlamentet uppmanar rådet – om det 
inte delar denna uppfattning – att tydligt 
visa vilka av dess politiska prioriteringar 
eller projekt som kan överges helt och 
hållet, trots deras dokumenterade 
europeiska mervärde. Parlamentet 
påpekar att även om resursnivån för nästa 
fleråriga budgetram ökas med minst 
5 procent jämfört med 2013 års nivå så 
bidrar det bara i begränsad utsträckning 
till att nå unionens avtalade mål och 
åtaganden och principen om solidaritet 
inom unionen.
________________
1Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Motivering

Om rådet sänker beloppen i den fleråriga budgetramen uppmanar parlamentet rådet att 
kartlägga ”negativa prioriteringar” trots deras bevisade mervärde och de nya uppgifter 
unionen måste fullgöra efter Lissabonfördragets ikraftträdande.

Ändringsförslag 3

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1c (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet påminner om att 
man i sin resolution av den 8 juni 2011 
om investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla1, identifierade 
civilskydd (artikel 196 i EUF-fördraget) 
som ett av de områden där 
Lissabonfördragets ikraftträdande har 
gett unionen viktiga nya befogenheter, 
och påminner i detta sammanhang om 
artikel 311 i EUF-fördraget som 
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föreskriver att unionen ska se till att den 
har nödvändiga medel för att nå sina mål 
och genomföra sin politik.
_______________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Civilskyddsmekanismen är ett uttryck 
för den europeiska solidariteten på så sätt 
att den bidrar till att det tillhandahålls 
konkreta och snabba insatser för att 
förebygga och hålla beredskap inför 
katastrofer samt insatser vid en större 
katastrof, eller vid överhängande fara för 
att en sådan ska inträffa. Detta beslut bör 
därför inte påverka medlemsstaternas 
ömsesidiga rättigheter och skyldigheter 
enligt bilaterala och multilaterala avtal i 
frågor som omfattas av detta beslut eller 
medlemsstaternas ansvar att skydda 
människor, miljö och egendom inom det 
egna territoriet.

(4) Civilskyddsmekanismen är ett konkret 
och viktigt uttryck för den europeiska 
solidariteten på så sätt att den bidrar till att 
det tillhandahålls konkreta och snabba 
insatser för att förebygga och hålla 
beredskap inför katastrofer samt insatser 
vid en större katastrof, eller vid 
överhängande fara för att en sådan ska 
inträffa. Detta beslut bör därför inte 
påverka medlemsstaternas ömsesidiga 
rättigheter och skyldigheter enligt 
bilaterala och multilaterala avtal i frågor 
som omfattas av detta beslut eller 
medlemsstaternas ansvar att skydda 
människor, miljö och egendom inom det 
egna territoriet.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Mekanismen bör ta vederbörlig hänsyn 
till relevant unionslagstiftning och 
internationella åtaganden och tillvarata 
synergieffekter med relevanta 
unionsinitiativ som t.ex. det europeiska 
jordövervakningsprogrammet (GMES), det 
europeiska programmet för skydd av 
kritisk infrastruktur (EPCIP) och den 

(5) Mekanismen bör ta vederbörlig hänsyn 
till relevant unionslagstiftning och 
internationella åtaganden och tillvarata 
synergieffekter med relevanta 
unionsinitiativ som t.ex. det europeiska 
jordövervakningsprogrammet (GMES), det 
europeiska programmet för skydd av 
kritisk infrastruktur (EPCIP) och den 
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gemensamma miljön för 
informationsutbyte (Cise).

gemensamma miljön för 
informationsutbyte (Cise) samt de fonder 
som omfattas av grundförordningen 
(Eruf, ESF, Sammanhållningsfonden, 
EJFLU och EMFF) och instrument för 
yttre åtgärder.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Mekanismen bör innehålla en allmän 
ram för unionens riskförebyggande 
åtgärder som ska skapa en hög skyddsnivå 
och god motståndskraft när det gäller 
katastrofer genom att förebygga och 
minska verkningarna av katastrofer och 
genom att skapa en förebyggandekultur.
Riskhanteringsplanerna är ett viktigt 
redskap när det gäller att åstadkomma en 
integrerad strategi för katastrofhantering 
som länkar samman förebyggande, 
beredskap och insatser till en helhet.
Mekanismen bör därför innehålla en 
allmän ram som täcker meddelandet och 
genomförandet av dessa planer.

(6) Mekanismen bör innehålla en allmän 
ram för unionens riskförebyggande 
åtgärder som ska skapa en hög skyddsnivå 
och god motståndskraft när det gäller 
katastrofer genom att förebygga och 
minska verkningarna av katastrofer och 
genom att skapa en förebyggandekultur.
Riskhanteringsplanerna är ett viktigt 
redskap när det gäller att åstadkomma en 
integrerad strategi för katastrofhantering 
som länkar samman förebyggande, 
beredskap och insatser till en helhet.
Riskhanteringsplanerna ska grundas på 
standardiserade vetenskapliga belägg för 
sannolikhet och riskpotential.
Mekanismen bör därför innehålla en 
allmän ram som täcker meddelandet och 
genomförandet av dessa planer.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Förebyggande är av avgörande 
betydelse när det gäller skydd mot 
katastrofer och det fordras således att det 
vidtas ytterligare åtgärder på detta område, 
vilket det också uppmanas till i rådets 
slutsatser av den 30 november 2009 och 

(7) Förebyggande är av avgörande 
betydelse när det gäller skydd mot 
katastrofer och det fordras således att det 
vidtas ytterligare åtgärder på detta område, 
vilket det också uppmanas till i rådets 
slutsatser av den 30 november 2009 och 



PE496.444v02-00 8/19 AD\919169SV.doc

SV

Europaparlamentets resolution av den 
21 september 2010 om kommissionens 
meddelande En gemenskapsstrategi för 
förebyggande av katastrofer.

Europaparlamentets resolution av den 
21 september 2010 om kommissionens 
meddelande En gemenskapsstrategi för 
förebyggande av katastrofer.
Förebyggande är kostnadseffektivt i det 
långa loppet och är en central faktor för 
ett effektivt civilskydd, såväl i 
medlemsstaterna som på unionsnivå.

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Det belopp som tilldelats mekanismen 
bör möjliggöra ekonomiskt stöd till 
insatser som gäller alla olika aspekter av 
katastrofhanteringscykeln. Beloppet 
måste förvaltas flexibelt för att ge
utrymme för ökningar om 
omständigheterna kräver det.

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Skäl 9

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 
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 redan befintliga informationskällor och 
system samt uppmuntra till innovativa 
strategier.

Ändringsförslag 10
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Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Mekanismen ska göra det möjligt att 
mobilisera och underlätta samordningen av 
biståndsinsatser. Det förstärkta samarbetet 
ska grunda sig på en unionsstruktur som 
består av ett centrum för 
katastrofberedskap, en europeisk 
insatskapacitet vid katastrofer i form av en 
frivillig pool av på förhand utvald
kapacitet som medlemsstaterna ställer till 
förfogande, ett gemensamt 
kommunikations- och informationssystem 
för olyckor som förvaltas av kommissionen 
och kontaktpunkter i medlemsstaterna.
Mekanismen bör fungera som en ram för 
insamling av kontrollerad information om 
nödsituationer, spridning av sådan 
information till medlemsstaterna och 
utbyte av information om de erfarenheter 
som har gjorts vid insatserna.

(13) Mekanismen ska göra det möjligt att 
mobilisera och underlätta samordningen av 
biståndsinsatser. Det förstärkta samarbetet 
ska grunda sig på en unionsstruktur som 
består av ett centrum för 
katastrofberedskap, en europeisk 
insatskapacitet vid katastrofer i form av en 
frivillig pool av på förhand utvalda
resurser som medlemsstaterna ställer till 
förfogande, ett gemensamt 
kommunikations- och informationssystem 
för olyckor som förvaltas av kommissionen 
och kontaktpunkter i medlemsstaterna.
Mekanismen bör fungera som en ram för 
insamling av kontrollerad information om 
olyckor, spridning av sådan information till 
medlemsstaterna och utbyte av information 
om de erfarenheter som har gjorts vid 
insatserna så snart som möjligt.

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Syftet med både inrättandet av det 
europeiska centrumet för snabba insatser 
i nödsituationer med sina förstärkta 
planerings- och samordningsfunktioner 
och den europeiska insatskapaciteten vid 
nödsituationer är att generera 
besparingar för medlemsstaternas del som 
uppväger kostnaderna för bidraget till 
EU:s budget, även om fördelarna med 
snabba och effektiva katastrofinsatser i 
termer av sparade mänskliga liv givetvis 
inte kan mätas i rent ekonomiska termer.

Ändringsförslag 12
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Förslag till beslut
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att underlätta utvecklingen av en 
snabbinsatsförmåga på unionsnivå bör 
tillgången till lämpliga transportmedel 
förbättras. Unionen bör stödja och 
komplettera medlemsstaternas 
ansträngningar genom att göra det lättare 
för dem att sammanföra sina 
transportresurser och genom att, vid behov, 
på vissa villkor bidra till finansieringen av 
ytterligare transportmedel.

(16) För att underlätta utvecklingen av en 
snabbinsatsförmåga på unionsnivå bör 
tillgången till lämpliga transportmedel 
förbättras. Unionen bör stödja och 
komplettera medlemsstaternas 
ansträngningar genom att göra det lättare 
för dem att samordna och sammanföra 
sina transportresurser och genom att, vid 
behov, på vissa villkor bidra till 
finansieringen av ytterligare 
transportmedel.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Målet för detta beslut kan inte i 
tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna själva utan uppnås bättre 
på unionsnivå på grund av den planerade 
åtgärdens omfattning eller verkningar och 
med hänsyn till de fördelar som 
mekanismen ger när det gäller att minska 
förlusterna vad gäller människoliv och 
skada. Om en större katastrof kräver mer 
än vad en drabbad medlemsstats 
insatskapacitet kan klara av, bör staten i 
fråga kunna ta mekanismen i anspråk för 
att komplettera sina civilskyddsresurser 
och andra katastrofinsatsresurser. Såsom 
anges i artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen får unionen därför vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta beslut inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå detta 
mål.

(22) Målet för detta beslut kan inte i 
tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna själva utan uppnås bättre 
på unionsnivå på grund av den planerade 
åtgärdens omfattning eller verkningar och 
med hänsyn till de fördelar som 
mekanismen ger när det gäller att minska 
förlusterna vad gäller människoliv och 
skada. Om en allvarlig katastrof kräver 
mer än vad en drabbad medlemsstats 
insatskapacitet kan klara av, bör staten i 
fråga kunna ta mekanismen i anspråk för 
att komplettera sina civilskyddsresurser 
och andra katastrofinsatsresurser. Såsom 
anges i artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen får unionen därför vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta beslut inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå detta 
mål.
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Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Öka allmänhetens medvetande och 
beredskap för större katastrofer.

Motivering

Av den särskilda Eurobarometerundersökningen nr 383 om civilskydd som genomfördes i 
februari–mars 2012 framgick att EU-medborgarna generellt sett är mycket oroade över 
katastrofer orsakade av människor och naturkatastrofer, men att de inte vet så mycket om 
EU:s insatser på detta område. Av de svarande uppgav 75 procent att de var oroade over 
oljeläckor och kärnkraftsolyckor och 67 procent förklarade att det var oroliga för 
översvämningar och jordbävningar. Endast 38 procent i EU-27 kände till EU:s samordnande 
roll i civilskyddsinsatser, såväl inom som utanför EU.

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 5 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) stödja medlemsstaterna och de 
tredjeländer som anges i artikel 28 i deras 
arbete för att undvika större katastrofer,

(f) stödja medlemsstaterna och de 
tredjeländer som anges i artikel 28 i deras 
arbete för att undvika större katastrofer, 
med särskild betoning på hållbar 
utveckling, grön ekonomi och 
förebyggande av klimatförändringar.

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Riskhanteringsplanerna ska beakta de 
nationella riskbedömningarna och andra 
relevanta riskbedömningar och även 
överensstämma med de övriga relevanta 

2. Riskhanteringsplanerna ska inkludera de 
nationella riskbedömningarna och andra 
relevanta riskbedömningar och även 
överensstämma med de övriga relevanta 
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planer som gäller i den berörda 
medlemsstaten.

planer som gäller i den berörda 
medlemsstaten. De ska grundas på 
vetenskapliga uppgifter.

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Riskhanteringsplanerna ska 
regelbundet uppdateras vart tredje år av 
medlemsstaterna för att garantera full 
täckning av riskernas utveckling, struktur
och intensitet. De uppdaterade 
riskhanteringsplanerna ska meddelas 
kommissionen.

Motivering

Med tanke på att riskernas struktur, förekomst och intensitet ständigt förändras med tiden bör 
hanteringen av riskerna uppdateras på liknande sätt för att göra det möjligt för 
medlemsstaterna och Europeiska unionen att hantera riskerna i enlighet med detta.

Ändringsförslag 18

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 
katastrofberedskap. Medlemsstaterna ska 
utan dröjsmål underrätta kommissionen om 
alla eventuella tvingande skäl till att denna 
kapacitet inte kan göras tillgänglig vid en 
viss katastrof.

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 
katastrofberedskap. Medlemsstaterna ska 
utan dröjsmål underrätta kommissionen om 
alla eventuella tvingande skäl till att denna 
kapacitet inte kan göras tillgänglig vid en 
viss katastrof. För att kunna lösa 
situationer där en medlemsstat inte kan 
göra sin kapacitet tillgänglig, ska den 
frivilliga poolen, för att garantera en 
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snabb och tillräcklig insats, omfatta 
tillräckliga katastrofinsatsresurser av 
varje typ.

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utveckla insatskapacitet på unionsnivå 
som kan fungera som en gemensam buffert 
mot gemensamma risker om en sådan 
lösning skulle vara den mest 
kostnadseffektiva.

b) utveckla insatskapacitet på unionsnivå 
som kan fungera som en gemensam buffert 
mot gemensamma risker om en sådan 
lösning skulle vara den mest 
kostnadseffektiva, bland annat 
övergripande insatsresurskapacitet, 
logistik, bedömning och samordning.

Motivering

Det finns områden där EU-finansiering kan vara lämpligare.

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Inrätta utbildningsprogram och 
ett utbildningsnätverk för 
civilskyddspersonal och annan personal 
som arbetar med katastrofhantering på 
områdena förebyggande, beredskap och 
katastrofinsatser i syfte att förbättra 
samordningen, samverkansförmågan och 
komplementariteten mellan modulerna och 
annan kapacitet som avses i artiklarna 8, 9 
och 11 samt för att stärka kompetensen hos 
de experter som avses i punkt 7 d.
Programmet ska innefatta gemensamma 
kurser och övningar samt ett utbytessystem 
för experter, varigenom enskilda experter 
kan bli utstationerade till styrkor i andra 
medlemsstater.

(a) Inrätta och garantera fungerande 
utbildningsprogram och utbildningsnätverk 
för civilskyddspersonal och annan personal 
som arbetar med katastrofhantering på 
områdena förebyggande, beredskap och 
katastrofinsatser i syfte att förbättra 
samordningen, samverkansförmågan och 
kompletteringen mellan modulerna och 
annan kapacitet som avses i artiklarna 8, 9 
och 11 samt för att stärka kompetensen hos 
de experter som avses i punkt 7 d.
Programmet ska innefatta gemensamma 
kurser och övningar samt ett utbytessystem 
för experter, varigenom enskilda experter 
kan bli utstationerade till styrkor i andra 
medlemsstater.
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Motivering

Det är nödvändigt att kommissionen involveras inte bara i inrättandet av ett 
utbildningsprogram och ett utbildningsnätverk utan även i hur de fungerar.

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det finansiella referensbeloppet för 
genomförandet av detta beslut för 
perioden 2014–2020 ska vara 
513 000 000 euro i löpande priser.

1. Enligt vad som avses i punkt [17] i det 
interinstitutionella avtalet av den …/….
mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning ska det särskilda
referensbeloppet för budgetmyndigheten 
under det årliga budgetförfarandet för 
genomförandet av detta beslut för 
perioden 2014–2020 vara XXX XXX XXX 
EUR i 2011 års priser.

Detta referensbelopp finansieras med 
276 000 000 euro i löpande priser från 
budgetrubrik 3 ”Säkerhet och 
medborgarskap” och med 
237 000 000 euro i löpande priser från 
budgetrubrik 4 ”EU i världen” i den 
fleråriga budgetramen.

Detta referensbelopp finansieras med 
XXX XXX XXX EUR i 2011 års priser 
från budgetrubrik 3 ”Säkerhet och 
medborgarskap” och med XXX XXX XXX
EUR i 2011 års priser från budgetrubrik 4 
”EU i världen” i den fleråriga 
budgetramen.

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Budgetmyndigheten ska godkänna de 
årliga anslag som står till förfogande utan 
att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i förordningen om 
inrättande av en flerårig budgetram för 
åren 2014–2020 och det 
interinstitutionella avtalet av xxx/201z 
mellan Europaparlamentet, rådet och 
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kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och om sund ekonomisk 
förvaltning.

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Artikel 21 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utarbetande av riskhanteringsplaner 
och en risköversikt på unionsnivå.

(a) Utarbetande och genomförande av 
riskhanteringsplaner och en risköversikt på 
unionsnivå.

Motivering

För överensstämmelse med artikel 5 och för att uppfylla beredskapsmålen bör kommissionen 
ge stöd till medlemsstaterna under hela förberedelsen och genomförandet av 
riskhanteringsplanerna.

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Artikel 21 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Inrättande och upprätthållande av en 
europeisk insatskapacitet vid katastrofer i 
enlighet med artikel 11. Unionens 
finansiella bidrag till åtgärder enligt denna 
punkt ska ha formen av en enhetskostnad 
som fastställs för varje typ av kapacitet och 
får utgöra högst 25 procent av den totala 
stödberättigande kostnaden.

(g) Inrättande och upprätthållande av en 
europeisk insatskapacitet vid katastrofer i 
enlighet med artikel 11. Unionens 
finansiella bidrag till åtgärder enligt denna 
punkt ska ha formen av en enhetskostnad 
som fastställs för varje typ av kapacitet och 
får utgöra högst 50 procent av den totala 
stödberättigande kostnaden.

Motivering

För att man ska kunna inrätta en pool som är tillräckligt stor för att garantera att centrala 
insatsresurser finns tillgängliga för alla katastrofsituationer föreslås en samfinansiering från 
EU:s sida på minst 50 procent.
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Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Artikel 21 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Identifiering och fyllande av luckor i 
den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer i enlighet med artikel 12.
Åtgärder som vidtas i enlighet med denna 
punkt ska grunda sig på en ingående 
behovsanalys och kostnads-nyttoanalys för 
varje typ av kapacitet, varvid hänsyn även 
ska tas till sannolikheten för att en viss typ 
av risk inträffar och vilka verkningar detta i 
så fall får. Unionens finansiella bidrag för 
sådana åtgärder som vidtas i enlighet med 
denna punkt får uppgå till högst 85 procent 
av de totala stödberättigande kostnaderna.

(h) Identifiering och fyllande av luckor i 
den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer i enlighet med artikel 12.
Åtgärder som vidtas i enlighet med denna 
punkt ska grunda sig på en ingående 
behovsanalys och kostnads-nyttoanalys för 
varje typ av kapacitet, varvid hänsyn även 
ska tas till åtgärdens övergripande 
karaktär och möjliga fördelar i olika 
katastrofsituationer, dess specialiserade 
karaktär och kostnader eller 
sannolikheten för att en viss typ av risk 
inträffar och vilka verkningar detta i så fall 
får. Unionens finansiella bidrag för sådana 
åtgärder som vidtas i enlighet med denna 
punkt får uppgå till högst 85 procent av de 
totala stödberättigande kostnaderna.

Motivering

Det är nödvändigt att utöka räckvidden för EU:s samfinansiering för att kunna ta itu med 
olika typer av kapacitetsluckor.

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Artikel 21 – led k (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Stöd till ett utbildningsprogram och ett 
utbildningsnätverk på EU-nivå, med 
deltagande av civilskyddsskolor, 
utbildningscentrum och annan personal 
som arbetar med katastrofhantering, 
avseende förebyggande av, beredskap 
inför och insatser vid katastrofer i 
medlemsstaterna.
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Motivering

För att uppnå målen i artikel 13 krävs ekonomiskt stöd från EU-budgeten.

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Synergieffekter och komplementaritet
med andra instrument inrättade av unionen 
ska eftersträvas. Vid insatser 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.

2. Synergieffekter och komplettering med 
andra instrument inrättade av unionen ska 
eftersträvas, bland annat med de fonder 
som täcks av grundförordningen (Eruf, 
ESF, Sammanhållningsfonden, EJFLU 
och EMFF). Vid insatser i tredjeländer ska 
kommissionen säkerställa komplettering
och samstämdhet mellan de åtgärder som 
finansieras enligt detta beslut och de 
åtgärder som finansieras enligt förordning 
(EG) nr 1257/96. På området för 
förebyggande yttre åtgärder ska 
synergiffekter sökas med förordning nr … 
om upprättande av ett instrument för 
kärnsäkerhetssamarbete och förordning 
nr … om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete. När det gäller 
insatser efter kriser ska komplettering 
eftersträvas med rådets förordning (EG) 
nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om 
humanitärt bistånd, med den europeiska 
frivilligkåren för humanitärt bistånd, 
Europeiska utvecklingsfonden och med 
reserven för katastrofbistånd.

Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Artikel 26 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Unionen och medlemsstaterna ska 
samordna sina respektive stödprogram till 
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förmån för ett effektivare och 
ändamålsenligare genomförande av stödet 
och den politiska dialogen i linje med de 
fastställda principerna för förstärkt 
operativ samordning inom det externa 
stödet och för harmoniseringen av politik 
och förfaranden. Samordningen ska 
omfatta regelbundna samråd och ett 
frekvent utbyte av relevant information 
och bästa praxis under stödcykelns olika 
faser.
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