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Ändringsförslag 38
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det har blivit allt viktigare med en 
integrerad strategi för katastrofhantering, 
eftersom antalet naturkatastrofer och 
katastrofer orsakade av människor ökat 
väsentligt under de senaste åren och 
dessutom blivit allt allvarligare. Till detta 
kommer att framtidens katastrofer 
sannolikt blir än mer svårartade och 
komplicerade och får både långtgående och 
långsiktiga konsekvenser, framför allt 
genom klimatförändring och en samverkan 
mellan flera olika typer av naturliga och 
tekniska risker. Unionen bör stödja, 
samordna och komplettera 
medlemsstaternas åtgärder på 
civilskyddsområdet så att de system för 
förebyggande, beredskap och insatser som 
används vid naturkatastrofer och
katastrofer orsakade av människor kan 
fungera bättre.

(1) Det har blivit allt viktigare med en 
integrerad strategi för katastrofhantering, 
eftersom antalet naturkatastrofer och 
katastrofer orsakade av människor ökat 
väsentligt under de senaste åren och 
dessutom blivit allt allvarligare. Till detta 
kommer att framtidens katastrofer 
sannolikt blir än mer svårartade och 
komplicerade och får både långtgående och 
långsiktiga konsekvenser, framför allt 
genom klimatförändring och en samverkan 
mellan flera olika typer av naturliga och 
tekniska risker. Unionen bör stödja och 
komplettera medlemsstaternas åtgärder på 
civilskyddsområdet på nationell, regional 
och lokal nivå i syfte att förbättra 
effektiviteten hos systemen för 
förebyggande, beredskap och insatser vid
naturkatastrofer eller katastrofer som 
orsakas av människor.

Or. it

(Se artikel 196.1 FEUF.)

Ändringsförslag 39
Philippe Juvin

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det har blivit allt viktigare med en 
integrerad strategi för katastrofhantering, 
eftersom antalet naturkatastrofer och 
katastrofer orsakade av människor ökat 

(1) Antalet naturkatastrofer och katastrofer 
orsakade av människor har ökat väsentligt 
under de senaste åren och dessutom blivit 
allt allvarligare. Till detta kommer att 
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väsentligt under de senaste åren och 
dessutom blivit allt allvarligare. Till detta 
kommer att framtidens katastrofer 
sannolikt blir än mer svårartade och 
komplicerade och får både långtgående och 
långsiktiga konsekvenser, framför allt 
genom klimatförändring och en samverkan 
mellan flera olika typer av naturliga och 
tekniska risker. Unionen bör stödja, 
samordna och komplettera 
medlemsstaternas åtgärder på 
civilskyddsområdet så att de system för 
förebyggande, beredskap och insatser som 
används vid naturkatastrofer och 
katastrofer orsakade av människor kan 
fungera bättre.

framtidens katastrofer sannolikt blir än mer 
svårartade och komplicerade och får både 
långtgående och långsiktiga konsekvenser, 
framför allt genom klimatförändring och en 
samverkan mellan flera olika typer av 
naturliga och tekniska risker. Därför är det 
nödvändigt att så snart som möjligt 
övergå från systemet med ad hoc-
samordning till en effektiv europeisk 
mekanism för katastrofhantering som 
bygger på en integrerad strategi. Unionen 
bör stödja, samordna och komplettera 
medlemsstaternas åtgärder på 
civilskyddsområdet i syfte att förbättra 
effektiviteten hos systemen för
förebyggande, beredskap och insatser vid 
naturkatastrofer eller katastrofer som 
orsakas av människor.

Or. fr

Ändringsförslag 40
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Civilskyddsmekanismen ska i första 
hand skydda människor, men även miljö 
och egendom, inklusive kulturarv, vid 
naturkatastrofer och katastrofer som har 
orsakats av människor, inbegripet 
terroristhandlingar, tekniska och 
radiologiska olyckor eller miljöolyckor, 
havsförorening och akuta hälsorisker, som 
inträffar inom eller utanför unionen. 
Biståndsinsatser på civilskyddsområdet och 
annat katastrofbistånd kan komma att 
krävas i samband med alla dessa typer av 
katastrofer för att komplettera det berörda 
landets insatskapacitet.

(3) Civilskyddsmekanismen ska i första 
hand skydda människor, men även miljö 
och egendom, inklusive kulturarv, vid 
naturkatastrofer eller katastrofer som har 
orsakats av människor, inbegripet 
terroristhandlingar, tekniska och 
radiologiska olyckor eller miljöolyckor, 
havsförorening och akuta hälsorisker, som 
inträffar inom eller utanför unionen. 
Biståndsinsatser på civilskyddsområdet och 
annat katastrofbistånd kan komma att 
krävas i samband med alla dessa typer av 
katastrofer för att komplettera det berörda 
landets insatskapacitet.

Or. it
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Ändringsförslag 41
Philippe Juvin, Gaston Franco

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Civilskyddsmekanismen ska i första 
hand skydda människor, men även miljö 
och egendom, inklusive kulturarv, vid 
naturkatastrofer och katastrofer som har 
orsakats av människor, inbegripet 
terroristhandlingar, tekniska och 
radiologiska olyckor eller miljöolyckor, 
havsförorening och akuta hälsorisker, som 
inträffar inom eller utanför unionen. 
Biståndsinsatser på civilskyddsområdet och 
annat katastrofbistånd kan komma att 
krävas i samband med alla dessa typer av 
katastrofer för att komplettera det berörda 
landets insatskapacitet.

(3) Civilskyddsmekanismen ska i första 
hand skydda människor, men även miljö 
och egendom, inklusive kulturarv, vid 
naturkatastrofer och katastrofer som har 
orsakats av människor, inbegripet 
jordbävningar och tsunamier, eldsvådor 
och skogsbränder, översvämningar och 
jordskred, terroristhandlingar, tekniska,
industriella och radiologiska olyckor, 
havsförorening och akuta hälsorisker 
(pandemier), som inträffar inom eller 
utanför unionen. Biståndsinsatser på 
civilskyddsområdet och annat 
katastrofbistånd kan komma att krävas i 
samband med alla dessa typer av 
katastrofer för att komplettera det berörda 
landets insatskapacitet.

Or. fr

Ändringsförslag 42
Philippe Juvin

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Enligt solidaritetsklausulen i 
artikel 222 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt ska unionen och 
dess medlemsstater handla gemensamt i 
en anda av solidaritet om en medlemsstat 
utsätts för en terroristattack eller drabbas 
av en naturkatastrof eller en katastrof 
som orsakas av människor.
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Or. fr

Ändringsförslag 43
Oreste Rossi

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 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 eller 
deras regioners ömsesidiga rättigheter och 
skyldigheter enligt bilaterala och 
multilaterala avtal eller överenskommelser
i frågor som omfattas av detta beslut eller 
medlemsstaternas ansvar att skydda 
människor, miljö och egendom inom det 
egna territoriet. Därför är det viktigt att 
medlemsstaternas deltagande i 
mekanismen är frivilligt.

Or. it

Ändringsförslag 44
Alda Sousa

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 

(4) Civilskyddsmekanismen är ett uttryck 
för den europeiska solidariteten på så sätt 
att den bidrar till att det tillhandahålls 
konkreta, integrerade, effektiva och 
snabba insatser för att förebygga och hålla 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 45
Alojz Peterle

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 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. Eftersom det i 
första hand är medlemsstaternas ansvar
att skydda människor, miljö och egendom
på det egna territoriet mot katastrofer och 
att se till att de har 
katastrofhanteringssystem med tillräcklig 
kapacitet bör detta beslut 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.

Or. sl
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Motivering

Ändringsförslaget understryker att civilskyddet i första hand är medlemsstaternas ansvar.

Ändringsförslag 46
Georgios Koumoutsakos

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 uttryck 
för den europeiska solidariteten och den 
bidrar till att solidaritetsklausulen 
tillämpas på så sätt att den tillhandahåller 
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.

Or. el

Ändringsförslag 47
Alda Sousa

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 

(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 
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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.

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, samtidigt 
som kommissionen bör utarbeta allmänna 
riktlinjer för att göra det lättare att 
jämföra och integrera medlemsstaternas 
riskhanteringsplaner.

Or. en

Ändringsförslag 48
Philippe Juvin

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
och integrerad ram för unionens 
riskförebyggande åtgärder som ska skapa 
en hög skyddsnivå, god motståndskraft och 
god insatsförmåga 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.

Or. fr
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Ändringsförslag 49
Jolanta Emilia Hibner

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. 
Mekanismen bör därför innehålla en 
allmän ram som täcker meddelandet och 
genomförandet av dessa planer. 
Kommissionen bör i samarbete med 
medlemsstaterna utarbeta särskilda 
riktlinjer för att jämföra de 
riskhanteringsplaner som upprättas av 
medlemsstaterna, samt främja utbyte av 
god praxis gällande dessa planer.

Or. pl

Ändringsförslag 50
Satu Hassi

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 
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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”. Detta 
inbegriper också att tillräcklig hänsyn tas 
till de troliga effekterna av 
klimatförändringarna samt behovet av 
lämpliga anpassningsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 51
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

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

(7) Fungerande förebyggande åtgärder är 
nyckeln till ett effektivt skydd av 
befolkningen mot katastrofer. Det fordras 
således att det vidtas ytterligare 
förebyggande åtgärder på detta område, 
vilket det också uppmanas till i rådets 
slutsatser av den 30 november 2009 och 
Europaparlamentets resolution av den 
21 september 2010 om kommissionens 
meddelande ”En gemenskapsstrategi för 
förebyggande av katastrofer”.

Or. de

Ändringsförslag 52
Philippe Juvin

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 

(9) Unionens insatser för att vidareutveckla 
systemen för uppspårning och varning 
torde även bidra till att minimera 
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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.

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 
informations- och 
telekommunikationskällor och system.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Philippe Juvin

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, hos 
beredskapspersonalen och hos allmänheten 
i unionen. Detta bör ske genom att man 
bl.a. inrättar utbildningsprogram och ett 
utbildningsnätverk för katastrofhantering
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. 
Detta utbildningsnätverk skulle kunna 
utvecklas inom ramen för ett europeiskt 
utbildningsinstitut för civilskydd och 
humanitära insatser.

Or. fr
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Ändringsförslag 54
Philippe Juvin

Förslag till beslut
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Dessutom bör den europeiska 
civilskyddsmekanismen bygga på 
principen att medlemsstaterna 
specialiserar sig på hanteringen av en 
eller flera risker.

Or. fr

Ändringsförslag 55
Philippe Juvin

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 utvald kapacitet 
inom katastrofhantering 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.

Or. fr
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Ändringsförslag 56
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Förslag till beslut
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) De yttersta randområden och 
utomeuropeiska länder och territorier 
som är knutna till EU är värdefulla 
tillgångar i EU:s katastrofhantering. Tack 
vare de utomeuropeiska territorierna är 
EU närvarande i nästan hela världen i 
befolkningsmässig och territoriell 
mening. Dessa regioner, länder och 
territorier bör utgöra kontaktpunkter för 
att underlätta utstationeringen av logistik 
och resurser. 

Or. fr

Ändringsförslag 57
Rebecca Taylor

Förslag till beslut
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) När det gäller kapacitet som 
upprätthålls utanför den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer 
uppmanas medlemsstaterna att utarbeta 
en regional strategi. Samarbetet mellan 
regionala och lokala myndigheter bör 
underlätta effektiva förberedelser och 
insatser, genom att säkerställa att knappa 
resurser används på ett effektivt sätt, 
bland annat med hjälp av den 
offentliggjorda kapacitetsdokumentation 
som finns på varje myndighetsnivå samt 
av frivilligt samlade resurser. I de fall då 
medlemsstaterna väljer att tillämpa denna 
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strategi bör kommissionen vara tillgänglig 
för att ge bistånd och stöd.

Or. en

Motivering

Kommissionen ska jämföra riskhanteringsplaner och upprätta en europeisk insatskapacitet 
vid katastrofer för att åtgärda eventuella kapacitetsluckor och kapacitetsbrister i hela EU. 
Det är möjligt att det i vissa fall kan vara alltför krävande med en EU-strategi för att fylla 
dessa luckor, där regionala och lokala myndigheter samarbetar och där samlade resurser 
skulle kunna vara ett sätt att åtgärda problemet. I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör 
detta uppmuntras men inte göras obligatoriskt.

Ändringsförslag 58
Philippe Juvin

Förslag till beslut
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Medlemsstaternas olika permanenta 
inrättningar världen över, i synnerhet 
militärbaser och militära anläggningar, 
bör också utgöra kontaktpunkter för att 
underlätta utstationeringen av logistik 
och resurser för EU:s katastrofinsatser.

Or. fr

Ändringsförslag 59
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Vad gäller katastrofinsatser utanför 
unionen ska mekanismen underlätta och 
stödja åtgärder som vidtas av 
medlemsstaterna och unionen som helhet i 
syfte att skapa samstämmighet i det 

(15) Vad gäller katastrofinsatser utanför 
unionen ska mekanismen underlätta och 
stödja åtgärder som vidtas av 
medlemsstaterna och unionen som helhet i 
syfte att skapa samstämmighet i det 
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internationella civilskyddsarbetet. Om FN 
är på plats, har de en överordnad 
samordningsfunktion vid hjälpinsatser i 
tredjeland. Civilskyddsbiståndet inom 
ramen för mekanismen bör samordnas med 
FN och andra relevanta internationella 
aktörer så att tillgängliga resurser utnyttjas 
på bästa möjliga sätt och onödigt 
dubbelarbete undviks. En förbättrad 
samordning av civilskyddsbiståndet med 
hjälp av mekanismen är en nödvändig 
förutsättning för att man ska kunna stärka 
det övergripande samordningsarbetet och 
sörja för ett samstämmigt europeiskt bidrag 
till hjälparbetet i dess helhet. Vid större 
katastrofer, där bistånd ges både inom 
ramen för mekanismen och inom ramen för 
rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 
20 juni 1996 om humanitärt bistånd, bör 
kommissionen se till att unionens samlade 
insatser är effektiva och samstämmiga samt 
kompletterar varandra och beaktar det 
europeiska samförståndet om humanitärt 
bistånd.

internationella civilskyddsarbetet. Utkast 
till finansieringsförslag från tredjeland 
bör meddelas medlemsstaterna. Om FN är 
på plats, har de en överordnad 
samordningsfunktion vid hjälpinsatser i 
tredjeland. Civilskyddsbiståndet inom 
ramen för mekanismen bör samordnas med 
FN och andra relevanta internationella 
aktörer så att tillgängliga resurser utnyttjas 
på bästa möjliga sätt och onödigt 
dubbelarbete undviks. En förbättrad 
samordning av civilskyddsbiståndet med 
hjälp av mekanismen är en nödvändig 
förutsättning för att man ska kunna stärka 
det övergripande samordningsarbetet och 
sörja för ett samstämmigt europeiskt bidrag 
till hjälparbetet i dess helhet. Vid större 
katastrofer, där bistånd ges både inom 
ramen för mekanismen och inom ramen för 
rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 
20 juni 1996 om humanitärt bistånd, bör 
kommissionen se till att unionens samlade 
insatser är effektiva och samstämmiga samt 
kompletterar varandra och beaktar det 
europeiska samförståndet om humanitärt 
bistånd.

Or. en

Ändringsförslag 60
Philippe Juvin

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Vad gäller katastrofinsatser utanför 
unionen ska mekanismen underlätta och 
stödja åtgärder som vidtas av 
medlemsstaterna och unionen som helhet i 
syfte att skapa samstämmighet i det 
internationella civilskyddsarbetet. Om FN 
är på plats, har de en överordnad 
samordningsfunktion vid hjälpinsatser i 
tredjeland. Civilskyddsbiståndet inom 

(15) Vad gäller katastrofinsatser utanför 
unionen ska mekanismen underlätta och 
stödja åtgärder som vidtas av
medlemsstaterna och unionen som helhet i 
syfte att skapa samstämmighet i det 
internationella civilskyddsarbetet. Om FN 
är på plats, har de en överordnad 
samordningsfunktion vid hjälpinsatser i 
tredjeland. Civilskyddsbiståndet inom 
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ramen för mekanismen bör samordnas med 
FN och andra relevanta internationella 
aktörer så att tillgängliga resurser utnyttjas 
på bästa möjliga sätt och onödigt 
dubbelarbete undviks. En förbättrad 
samordning av civilskyddsbiståndet med 
hjälp av mekanismen är en nödvändig 
förutsättning för att man ska kunna stärka 
det övergripande samordningsarbetet och 
sörja för ett samstämmigt europeiskt bidrag 
till hjälparbetet i dess helhet. Vid större 
katastrofer, där bistånd ges både inom 
ramen för mekanismen och inom ramen för 
rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 
20 juni 1996 om humanitärt bistånd, bör 
kommissionen se till att unionens samlade 
insatser är effektiva och samstämmiga samt 
kompletterar varandra och beaktar det 
europeiska samförståndet om humanitärt 
bistånd.

ramen för mekanismen bör samordnas med 
FN och andra relevanta internationella 
aktörer, bland annat humanitära 
icke-statliga organisationer. Målet är att
tillgängliga resurser ska utnyttjas på bästa 
möjliga sätt och onödigt dubbelarbete 
undvikas. En förbättrad samordning av 
civilskyddsbiståndet med hjälp av 
mekanismen är en nödvändig förutsättning 
för att man ska kunna stärka det 
övergripande samordningsarbetet och sörja 
för ett samstämmigt europeiskt bidrag till 
hjälparbetet i dess helhet. Vid större 
katastrofer, där bistånd ges både inom 
ramen för mekanismen och inom ramen för 
rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 
20 juni 1996 om humanitärt bistånd, bör 
kommissionen se till att unionens samlade 
insatser är effektiva och samstämmiga, tar 
hänsyn till och inkluderar humanitära 
icke-statliga organisationer samt 
kompletterar varandra och beaktar det 
europeiska samförståndet om humanitärt 
bistånd.

Or. fr

Ändringsförslag 61
Philippe Juvin

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 sammanföra sina 
transportresurser och genom att, vid behov, 
på vissa villkor bidra till finansieringen av 
ytterligare transportmedel. Vid katastrofer 
utanför EU:s territorium bör man i fråga 
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om tillgång till transportmedel beakta 
befintliga system (FN, Nato, och 
medlemsstaterna).

Or. fr

Ändringsförslag 62
Alda Sousa

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 
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.

(19) I de fall då det anses vara en sista 
utväg som krävs till stöd för
civilskyddsinsatser att använda militär 
kapacitet under civil kontroll, samtidigt 
som det säkerställs att katastrofhjälpen 
aldrig underordnas handelsrelaterade, 
politiska och strategiska aspekter, kommer 
samarbetet med militären att följa de 
tillvägagångssätt, förfaranden och kriterier 
som fastställts av rådet eller dess behöriga 
organ, i enlighet med Oslo-riktlinjerna, för 
att göra militär kapacitet tillgänglig för 
mekanismen i syfte att skydda 
civilbefolkningen.

Or. en

Ändringsförslag 63
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) I syfte att genomföra 
bestämmelserna i detta beslut bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
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delegeras till kommissionen med avseende 
på fastställande av metoder för ett visst 
lands anslutning till eller utträde ur 
mekanismen.

Or. it

Ändringsförslag 64
Alda Sousa

Förslag till beslut
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Återbetalning av utgifter, tilldelning 
av offentliga kontrakt och beviljande av 
bidrag inom ramen för det finansiella 
instrumentet för civilskydd bör ske i 
enlighet med rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 av den 
25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget (”budgetförordningen”). 
Civilskyddsåtgärdernas särskilda natur 
gör att det bör föreskrivas att bidrag även 
får beviljas för privaträttsliga juridiska 
personer. Det är dessutom viktigt att de 
regler som fastställs i budgetförordningen 
är uppfyllda, särskilt principerna om 
sparsamhet, effektivitet och 
ändamålsenlighet.

(29) Återbetalning av utgifter, tilldelning 
av offentliga kontrakt och beviljande av 
bidrag inom ramen för det finansiella 
instrumentet för civilskydd bör ske i 
enlighet med rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 av den 
25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget (”budgetförordningen”). Det är 
dessutom viktigt att de regler som fastställs 
i budgetförordningen är uppfyllda, särskilt 
principerna om effektivitet och 
ändamålsenlighet.

Or. en

Ändringsförslag 65
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens civilskyddsmekanism (nedan 1. Unionens civilskyddsmekanism (nedan 
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kallad mekanismen) ska stödja, samordna 
och komplettera medlemsstaternas 
åtgärder på civilskyddsområdet så att de 
system för förebyggande, beredskap och 
insatser som används vid naturkatastrofer 
och katastrofer orsakade av människor kan 
fungera bättre.

kallad mekanismen) ska stärka samarbetet 
mellan medlemsstaterna och unionen på 
civilskyddsområdet för att förbättra de 
system för förebyggande, beredskap och 
insatser som används vid naturkatastrofer 
och katastrofer orsakade av människor.

Or. en

Ändringsförslag 66
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens civilskyddsmekanism (nedan 
kallad mekanismen) ska stödja, samordna
och komplettera medlemsstaternas åtgärder 
på civilskyddsområdet så att de system för 
förebyggande, beredskap och insatser som 
används vid naturkatastrofer och
katastrofer orsakade av människor kan 
fungera bättre.

1. Unionens civilskyddsmekanism (nedan 
kallad mekanismen) ska stödja och 
komplettera medlemsstaternas åtgärder på 
civilskyddsområdet på nationell, regional 
och lokal nivå i syfte att förbättra 
effektiviteten hos systemen för 
förebyggande av och skydd mot 
naturkatastrofer eller katastrofer som 
orsakas av människor.

Or. it

(Se artikel 196.1 FEUF.)

Ändringsförslag 67
Alda Sousa

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens civilskyddsmekanism (nedan 
kallad mekanismen) ska stödja, samordna 
och komplettera medlemsstaternas åtgärder 
på civilskyddsområdet så att de system för 
förebyggande, beredskap och insatser som 

1. Unionens civilskyddsmekanism (nedan 
kallad mekanismen) ska stödja, samordna 
och komplettera medlemsstaternas åtgärder 
på civilskyddsområdet så att de system för 
förebyggande, beredskap och insatser som 
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används vid naturkatastrofer och 
katastrofer orsakade av människor kan 
fungera bättre.

används vid naturkatastrofer och 
katastrofer orsakade av människor kan 
fungera bättre på ett europeiskt integrerat 
plan.

Or. en

Ändringsförslag 68
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens civilskyddsmekanism (nedan 
kallad mekanismen) ska stödja, samordna 
och komplettera medlemsstaternas åtgärder 
på civilskyddsområdet så att de system för 
förebyggande, beredskap och insatser som 
används vid naturkatastrofer och 
katastrofer orsakade av människor kan 
fungera bättre.

1. Unionens civilskyddsmekanism (nedan 
kallad mekanismen) ska stödja, samordna 
och komplettera medlemsstaternas åtgärder 
på civilskyddsområdet. Den ska stärka 
samarbetet och underlätta samordningen 
för att förbättra de system för 
förebyggande, beredskap och insatser som 
används vid naturkatastrofer och 
katastrofer och nödsituationer orsakade av 
människor.

Or. en

Ändringsförslag 69
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mekanismen ska i första hand skydda 
människor, men även miljö och egendom, 
inklusive kulturarv, vid naturkatastrofer 
och katastrofer orsakade av människor, 
inbegripet terroristhandlingar, tekniska 
och radiologiska olyckor eller 
miljöolyckor, havsförorening och akuta 
hälsorisker, som inträffar inom eller 

2. Mekanismen ska i första hand skydda 
människor, men även miljö och egendom, 
inklusive kulturarv, vid naturkatastrofer 
och katastrofer orsakade av människor, 
inbegripet både handlingar och 
konsekvenser av terrorism, tekniska och
radiologiska olyckor eller miljöolyckor, 
havsförorening och akuta hälsorisker, som 
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utanför unionen. inträffar inom eller utanför unionen.

Or. en

Ändringsförslag 70
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mekanismen ska i första hand skydda 
människor, men även miljö och egendom, 
inklusive kulturarv, vid naturkatastrofer
och katastrofer orsakade av människor, 
inbegripet terroristhandlingar, tekniska och 
radiologiska olyckor eller miljöolyckor, 
havsförorening och akuta hälsorisker, som 
inträffar inom eller utanför unionen.

2. Mekanismen ska i första hand skydda 
människor, men även miljö och egendom, 
inklusive kulturarv, vid naturkatastrofer
eller katastrofer orsakade av människor, 
inbegripet terroristhandlingar, tekniska och 
radiologiska olyckor eller miljöolyckor, 
havsförorening och akuta hälsorisker, som 
inträffar inom eller utanför unionen.

Or. it

Ändringsförslag 71
Philippe Juvin, Gaston Franco

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mekanismen ska i första hand skydda 
människor, men även miljö och egendom, 
inklusive kulturarv, vid naturkatastrofer 
och katastrofer orsakade av människor, 
inbegripet terroristhandlingar, tekniska och
radiologiska olyckor eller miljöolyckor, 
havsförorening och akuta hälsorisker, som 
inträffar inom eller utanför unionen.

2. Mekanismen ska i första hand skydda 
människor, men även miljö och egendom, 
inklusive kulturarv, vid naturkatastrofer 
och katastrofer som har orsakats av 
människor, inbegripet jordbävningar och 
tsunamier, eldsvådor och skogsbränder, 
översvämningar och jordskred,
terroristhandlingar, tekniska, industriella
och radiologiska olyckor, havsförorening 
och akuta hälsorisker (pandemier), som 
inträffar inom eller utanför unionen.

Or. fr
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Ändringsförslag 72
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 3

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 de 
mänskliga och materiella förlusterna i 
samband med dessa, där så är lämpligt. 
Målet för detta beslut kan inte alltid i 
tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna själva utan kan ibland på 
grund av den planerade åtgärdens 
omfattning eller verkningar, bättre uppnås 
på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 73
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 3

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 syftar till att stärka
medlemsstaternas kapacitet när det gäller 
förebyggande, beredskap och insatser på 
nationell, regional och lokal nivå 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.
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Or. it

(Se artikel 196.1 FEUF.)

Ändringsförslag 74
Edite Estrela

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 3

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 de 
mänskliga, miljömässiga 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.

Or. pt

Ändringsförslag 75
Matthias Groote

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 3

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 stödjande, samordnade och 
kompletterande åtgärder 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 att effektivisera 
förfarandet och snabbare mobilisera 
resurser kan förberedas på EU-nivå 
samtidigt som medlemsstaterna ges eget 
ansvar.
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Or. de

Ändringsförslag 76
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Mekanismen inverkar inte på 
medlemsstaternas skyldighet att skydda 
människor, miljö och egendom på det egna 
territoriet mot katastrofer eller deras 
skyldighet att se till att de har 
katastrofhanteringssystem med tillräcklig 
kapacitet för att på ett tillfredställande sätt 
hantera katastrofer av en sådan 
storleksordning och art som rimligen kan 
förväntas inträffa och som de rimligen kan 
förbereda sig inför.

5. Mekanismen inverkar inte på 
medlemsstaternas skyldighet att skydda 
människor, miljö och egendom på det egna 
territoriet mot katastrofer eller deras 
skyldighet att se till att de har 
katastrofhanteringssystem med tillräcklig 
kapacitet för att på ett tillfredställande sätt 
hantera katastrofer av en sådan 
storleksordning och art som rimligen kan 
förväntas inträffa och som de rimligen kan 
förbereda sig inför. Detta inbegriper också 
att hänsyn tas till de troliga effekterna av 
klimatförändringarna samt behovet av 
lämpliga anpassningsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 77
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Mekanismen inverkar inte på 
medlemsstaternas skyldighet att skydda 
människor, miljö och egendom på det egna 
territoriet mot katastrofer eller deras 
skyldighet att se till att de har
katastrofhanteringssystem med tillräcklig 
kapacitet för att på ett tillfredställande sätt 
hantera katastrofer av en sådan 
storleksordning och art som rimligen kan 

5. Enligt artikel 196 i EUF-fördraget 
ligger skyldigheten att skydda människor, 
miljö och egendom på medlemsstaternas 
territorium i första hand hos 
medlemsstaterna. Det ankommer 
uteslutande på medlemsstaterna att se till 
att de vid katastrofer eller i fråga om
katastrofhanteringssystem har tillräcklig 
kapacitet för att på ett tillfredställande sätt 
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förväntas inträffa och som de rimligen kan 
förbereda sig inför.

kunna hantera katastrofer av en sådan 
storleksordning och art som rimligen kan 
förväntas inträffa och som de rimligen kan 
förbereda sig inför.

Or. de

Motivering

Enligt artikel 196 i EUF-fördraget får EU inte bygga upp ett eget katastrofhanteringssystem.

Ändringsförslag 78
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Mekanismen ska inte påverka 
skyldigheterna enligt unionens eller 
Europeiska atomenergigemenskapens 
gällande, relevanta lagstiftning eller enligt
befintliga internationella avtal.

3. Mekanismen ska inte påverka 
skyldigheterna enligt: unionens eller 
Europeiska atomenergigemenskapens 
gällande, relevanta lagstiftning; befintliga 
internationella avtal, bland annat avtal 
mellan medlemsstater, eller avtal som 
avser civilskydd mellan regioner i olika 
medlemsstater eller mellan regioner i 
medlemsstaterna och regioner i 
tredjeländer.

Or. it

Ändringsförslag 79
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Deltagande i mekanismen
1. En medlemsstats eller ett tredjelands 
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deltagande i civilskyddsmekanismen 
enligt artikel 28 är frivilligt. Varje 
medlemsstat eller tredjeland som deltar i 
mekanismen har rätt att utträda.
2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 29a
med avseende på fastställande av metoder 
för deltagande i eller utträde ur
mekanismen.

Or. it

Ändringsförslag 80
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta beslut ska gälla åtgärder för 
förebyggande och beredskap inför alla 
slags katastrofer i unionen och i de länder 
som avses i artikel 28.

1. Detta beslut ska gälla allmänt samarbete 
mellan unionen och medlemsstaterna på 
civilskyddsområdet samt åtgärder för 
förebyggande och beredskap inför 
nödsituationer och alla slags katastrofer i 
unionen och i de länder som avses i 
artikel 28.

Or. en

Ändringsförslag 81
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beslutet ska gälla åtgärder i samband 
med insatser för att avhjälpa de omedelbara 
negativa konsekvenserna av en större 
katastrof, oavsett slag, inom och utanför 
unionen, när det görs en begäran om 

2. Beslutet ska gälla åtgärder i samband 
med insatser för att avhjälpa de omedelbara 
negativa konsekvenserna av en större 
katastrof, oavsett slag, inom och utanför 
unionen, när det görs en begäran om 
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bistånd i enlighet med detta beslut. bistånd.

Or. en

Ändringsförslag 82
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beslutet ska gälla åtgärder i samband 
med insatser för att avhjälpa de omedelbara 
negativa konsekvenserna av en större 
katastrof, oavsett slag, inom och utanför 
unionen, när det görs en begäran om 
bistånd i enlighet med detta beslut.

2. Beslutet ska gälla åtgärder i samband 
med insatser för att avhjälpa de omedelbara 
negativa konsekvenserna av en större 
katastrof, oavsett slag, inom unionen och
de länder som anges i artikel 28.1, samt
utanför unionen, efter ett beslut om 
ingripande efter en begäran om bistånd i 
enlighet med detta beslut.

Or. it

Ändringsförslag 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Beslutet ska gälla åtgärder och 
rekommendationer för att ge tekniskt 
bistånd till den katastrofhantering som 
ska tillhandahållas i berörda områden. 
Denna interinstitutionella samordning 
ska tillämpas för att underlätta 
återhämtningen av levnadsvillkor och 
ekonomi.

Or. en
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Ändringsförslag 84
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta beslut ska garantera att det vid en 
katastrof tas hänsyn till de regioner och öar 
i unionen som har särskilda behov antingen 
på grund av att de ligger isolerade eller i de 
yttersta randområden eller på grund av 
andra skäl.

3. Detta beslut ska garantera att det vid en 
katastrof tas hänsyn till de regioner och öar 
i unionen som har särskilda tillgångar och 
behov antingen på grund av att de ligger 
isolerade eller i de yttersta randområdena
eller på grund av andra skäl, samt till de 
utomeuropeiska länder och territorier 
som är knutna till unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 85
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mekanismen ska stödja, samordna och 
komplettera de åtgärder som företas för 
att stärka samarbetet mellan unionen och 
medlemsstaterna i syfte att uppnå följande 
särskilda mål:

1. Mekanismen ska stödja och komplettera 
medlemsstaternas åtgärder i syfte att 
uppnå följande särskilda mål:

Or. en

Ändringsförslag 86
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mekanismen ska stödja, samordna och 1. Mekanismen ska stödja och komplettera



PE496.667v03-00 30/59 AM\916467SV.doc

SV

komplettera de åtgärder som företas för 
att stärka samarbetet mellan unionen och 
medlemsstaterna i syfte att uppnå följande 
särskilda mål:

det operativa samarbetet mellan
medlemsstaternas civilförsvarstjänster i 
syfte att uppnå följande särskilda mål:

Or. it

Ändringsförslag 87
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Öka unionens beredskap inför 
katastrofer.

(b) Öka medlemsstaternas och Europeiska 
unionens beredskap inför katastrofer.

Or. en

Ändringsförslag 88
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) öka unionens beredskap inför 
katastrofer.

(b) öka beredskap inför katastrofer för de 
enheter som ingår i medlemsstaternas 
civilskydd.

Or. it

(Se artikel 196.1 FEUF.)

Ändringsförslag 89
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Öka unionens beredskap inför 
katastrofer.

(b) Öka medlemsstaternas beredskap inför 
katastrofer.

Or. de

Ändringsförslag 90
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Underlätta snabba och effektiva 
katastrofinsatser vid en större katastrof, 
eller vid överhängande fara för att en sådan 
ska inträffa.

(c) Underlätta snabba och effektiva 
insatser vid en katastrof, eller vid 
överhängande fara för att en sådan ska 
inträffa.

Or. en

Ändringsförslag 91
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Tillhandahålla det tekniska bistånd 
som krävs, samordna stödet och främja 
effektivitet, människors återvändande och 
självorganisation.

Or. en

Ändringsförslag 92
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz
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Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

(a) de framsteg som gjorts med att 
genomföra ramen för 
katastrofförebyggande, mätt i antal 
medlemsstater som infört sådana 
riskhanteringsplaner som anges i 
artikel 4,
(b) de framsteg som gjorts för att höja 
beredskapen inför katastrofer, mätt i 
mängd av insatsresurser som finns 
tillgänglig för katastrofinsatser inom 
ramen för mekanismen och 
samverkansförmågan mellan dessa 
resurser, och
(c) de framsteg som gjorts för att förbättra 
katastrofinsatserna, mätt i hur snabbt det 
går att genomföra insatser inom ramen 
för mekanismen, hur väl samordnade 
dessa insatser är och om det bistånd som 
ges för att täcka behoven på plats är 
tillräckligt.

Or. de

Motivering

Enligt artikel 196 i EUF-fördraget har kommissionen ingen kontrollfunktion. Inrättandet av 
ett bedömnings- och kontrollsystem på EU-nivå begränsar medlemsstaternas suveränitet på 
katastrofskyddsområdet.

Ändringsförslag 93
Philippe Juvin

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen
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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 gemensamma indikatorer som bl.a. 
anger

Or. fr

Ändringsförslag 94
Anna Rosbach

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 
riskhanteringsplaner som anges i 
artikel 4,

(a) de framsteg som gjorts med att 
genomföra ramen för 
katastrofförebyggande,

Or. en

Ändringsförslag 95
Alda Sousa

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 
riskhanteringsplaner som anges i artikel 
4,

(a) de framsteg som gjorts med att 
genomföra ramen för 
katastrofförebyggande, mätt i antal 
medlemsstater som infört sådana risk- och 
katastrofhanteringsplaner som anges i 
artiklarna 4 och 6,

Or. en
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Ändringsförslag 96
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

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 
riskhanteringsplaner som anges i artikel 4,

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

Or. ro

Ändringsförslag 97
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) de framsteg som gjorts för att höja 
beredskapen inför katastrofer, mätt i 
mängd av insatsresurser som finns 
tillgänglig för katastrofinsatser inom ramen 
för mekanismen och samverkansförmågan 
mellan dessa resurser, och

(e) de framsteg som gjorts för att höja 
beredskapen inför katastrofer, mätt i 
mängd av och funktionalitet för de
insatsresurser som finns tillgänglig för 
katastrofinsatser inom ramen för 
mekanismen och samverkansförmågan 
mellan dessa resurser, och

Or. it

Ändringsförslag 98
Edite Estrela

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de framsteg som gjorts för att höja 
beredskapen inför katastrofer, mätt i 
mängd av insatsresurser som finns 
tillgänglig för katastrofinsatser inom ramen 
för mekanismen och samverkansförmågan 
mellan dessa resurser, och

b) de framsteg som gjorts för att höja 
beredskapen inför katastrofer, mätt i 
mängd av insatsresurser som finns 
tillgänglig för katastrofinsatser inom ramen 
för mekanismen och samverkansförmågan 
mellan dessa resurser, och, i effektiviteten 
hos systemen för uppspårning och tidig 
varning,

Or. pt

Ändringsförslag 99
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. katastrof: varje situation som har eller
kan ha negativa effekter för människor, 
miljö eller egendom,

1. katastrof: varje händelse (även 
oförutsebar och omöjlig att undvika) som 
drabbar eller varje situation som kan ha 
negativa effekter för människor, miljö eller 
egendom,

Or. it

Ändringsförslag 100
Philippe Juvin

Förslag till beslut
Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. katastrof: varje situation som har eller 
kan ha negativa effekter för människor, 
miljö eller egendom, 

1. katastrof: varje plötslig och allvarlig 
händelse, orsakad av naturfenomen eller 
människor, som har eller kan ha negativa 
effekter för människor, miljö eller 
egendom,
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Or. fr

Ändringsförslag 101
Georgios Koumoutsakos

Förslag till beslut
Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. katastrof: varje situation som har eller 
kan ha negativa effekter för människor, 
miljö eller egendom,

1. katastrof: varje situation som har eller 
kan ha negativa effekter för människor, 
miljö, egendom eller kulturarv:

Or. en

Ändringsförslag 102
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. katastrof: varje situation som har eller 
kan ha negativa effekter för människor, 
miljö eller egendom,

1. katastrof: varje extrem händelse som 
har eller kan ha negativa effekter för 
människor, miljö eller egendom,

Or. de

Ändringsförslag 103
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. större katastrof: varje situation som har 
eller kan ha negativa effekter för 
människor, miljö eller egendom och som 
kan leda till en begäran om bistånd enligt 

2. större katastrof: varje händelse (även 
oförutsebar och omöjlig att undvika) som 
drabbar eller varje situation som kan ha 
negativa effekter för människor, miljö eller 
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mekanismen, egendom och som kan leda till en begäran
om bistånd enligt mekanismen,

Or. it

Ändringsförslag 104
Philippe Juvin

Förslag till beslut
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. större katastrof: varje situation som har 
eller kan ha negativa effekter för 
människor, miljö eller egendom och som 
kan leda till en begäran om bistånd enligt 
mekanismen,

2. större katastrof: varje plötslig och 
allvarlig händelse, orsakad av 
naturfenomen eller människor, som har 
eller kan ha negativa effekter och till och 
med katastrofala konsekvenser för 
människor, miljö eller egendom och som 
kan leda till en begäran om bistånd enligt 
mekanismen,

Or. fr

Ändringsförslag 105
Pavel Poc

Förslag till beslut
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. större katastrof: varje situation som har 
eller kan ha negativa effekter för 
människor, miljö eller egendom och som
kan leda till en begäran om bistånd enligt 
mekanismen,

2. större katastrof: varje situation, som har 
eller kan ha negativa effekter för 
människor, miljö eller egendom och som 
inte i tillräcklig utsträckning kan hanteras 
med den insatskapacitet som en 
medlemsstat normalt sett ska förfoga över,

Or. cs
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Ändringsförslag 106
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till beslut
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. större katastrof: varje situation som har 
eller kan ha negativa effekter för 
människor, miljö eller egendom och som 
kan leda till en begäran om bistånd enligt 
mekanismen;

2. större katastrof: varje situation som har 
eller kan ha negativa effekter för 
människor, miljö eller egendom och som 
inte i tillräcklig utsträckning kan hanteras 
med den katastrofinsatskapacitet som en 
medlemsstat har till förfogande vid 
katastrofer;

Or. ro

Ändringsförslag 107
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. större katastrof: varje situation som har 
eller kan ha negativa effekter för 
människor, miljö eller egendom och som 
kan leda till en begäran om bistånd enligt 
mekanismen,

2. större katastrof: varje extrem händelse 
med osedvanligt stora skadeverkningar 
som inte kan hanteras av de människor 
som direkt berörs och som har eller kan ha 
negativa effekter för människor, miljö eller 
egendom och som kan leda till en begäran 
om bistånd enligt mekanismen,

Or. de

Ändringsförslag 108
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 4 – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. beredskap: ett tillstånd där mänskliga 
och materiella resurser till följd av åtgärder 
som vidtagits i förväg står beredda och är i 
stånd att snabbt sättas in vid en katastrof,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 109
Georgios Koumoutsakos

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. förebyggande: alla åtgärder som syftar 
till att minska risker och förhindra skador 
på personer, miljö och egendom till följd 
av en katastrof,

5. förebyggande: alla åtgärder som syftar 
till att minska risker och förhindra skador 
på personer, miljö, egendom eller 
kulturarv till följd av en katastrof,

Or. en

Ändringsförslag 110
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 4 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. varning: ett snabbt och effektivt 
tillhandahållande av information som gör 
det möjligt att vidta åtgärder för att 
undvika eller minska risker och säkerställa
beredskap för en effektiv insats,

6. varning: ett snabbt och effektivt 
tillhandahållande av information som gör 
det möjligt att vidta åtgärder för att 
undvika eller minska risker och underlätta
beredskap för en effektiv insats,

Or. en
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Ändringsförslag 111
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 4 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. deltagande land: den medlemsstat 
eller det tredjeland i enlighet med 
artikel 28.1, som har beslutat att delta i 
mekanismen,

Or. it

Ändringsförslag 112
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 4 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. riskhanteringsplan: ett 
planeringsinstrument som utarbetas av 
medlemsstaterna i syfte att förutse risker, 
uppskatta deras effekter och utveckla, välja 
ut och genomföra åtgärder för att minska, 
mildra och anpassa sig till riskerna och 
deras effekter på ett kostnadseffektivt sätt, 
samt i syfte att skapa en ram för att samla 
olika sektorsspecifika och riskspecifika 
riskhanteringsinstrument inom en 
gemensam övergripande plan.

9. riskhanteringsplan: ett 
planeringsinstrument som utarbetas av 
medlemsstaterna på antingen nationell 
eller subnationell nivå i syfte att 
identifiera risker, uppskatta deras effekter 
och utveckla, välja ut och genomföra 
åtgärder för att minska, mildra och anpassa 
sig till riskerna och deras effekter på ett 
kostnadseffektivt sätt, samt i syfte att skapa 
en ram för att samla olika sektorsspecifika 
och riskspecifika riskhanteringsinstrument 
inom en gemensam övergripande plan.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att det i detta beslut beaktas att olika medlemsstater hanterar dessa frågor på 
olika nivåer. Vissa gör det på nationell nivå, medan andra gör det på subnationell nivå.
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Ändringsförslag 113
Alda Sousa

Förslag till beslut
Artikel 4 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. riskhanteringsplan: ett 
planeringsinstrument som utarbetas av 
medlemsstaterna i syfte att förutse risker, 
uppskatta deras effekter och utveckla, välja 
ut och genomföra åtgärder för att minska, 
mildra och anpassa sig till riskerna och 
deras effekter på ett kostnadseffektivt sätt, 
samt i syfte att skapa en ram för att samla 
olika sektorsspecifika och riskspecifika 
riskhanteringsinstrument inom en 
gemensam övergripande plan.

9. riskhanteringsplan: ett 
planeringsinstrument som utarbetas av 
medlemsstaterna i syfte att förutse 
potentiella risker, uppskatta deras effekter 
och utveckla, välja ut och genomföra 
hållbara åtgärder för att minska, mildra och 
anpassa sig till riskerna och deras effekter 
på ett kostnadseffektivt sätt, samt i syfte att 
skapa en ram för att samla olika 
sektorsspecifika och riskspecifika 
riskhanteringsinstrument inom en 
gemensam övergripande plan.

Or. en

Ändringsförslag 114
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. eftersamordning: de åtgärder och 
lagstiftningsinsatser som krävs för att 
stödja samordningen mellan alla 
organisationer, institutioner och 
administrativa nivåer som är ansvariga, 
berörda sektorer och ekonomiska aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 115
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu



PE496.667v03-00 42/59 AM\916467SV.doc

SV

Förslag till beslut
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) vidtar åtgärder för att förbättra 
kunskapsbasen om katastrofrisker och för 
att underlätta ett utbyte av kunskaper, bästa 
praxis och information,

(a) vidtar åtgärder för att förbättra 
kunskapsbasen om katastrofrisker och göra 
den tillgänglig för medlemsstaternas 
myndigheter och befolkning och för att 
underlätta ett utbyte av kunskaper, bästa 
praxis och information,

Or. ro

Ändringsförslag 116
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ta fram en regelbundet uppdaterad 
översikt över de risker kopplade till 
naturfenomen eller till människors 
verksamhet som unionen kan ställas inför, i 
vilken hänsyn även tas till 
klimatförändringens framtida effekter,

(c) ta fram en regelbundet uppdaterad 
översikt över de katastrofer kopplade till 
naturfenomen eller till människors 
verksamhet som unionen kan ställas inför, i 
vilken hänsyn även tas till 
klimatförändringarnas framtida effekter,

Or. en

Ändringsförslag 117
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ta fram en regelbundet uppdaterad 
översikt över de risker kopplade till 
naturfenomen eller till människors 
verksamhet som unionen kan ställas inför, 
i vilken hänsyn även tas till 

(c) ta fram en regelbundet uppdaterad 
översikt över de risker kopplade till 
naturfenomen eller till människors 
verksamhet som medlemsstaterna kan 
ställas inför, i vilken hänsyn även tas till 
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klimatförändringens framtida effekter, klimatförändringarnas framtida effekter,

Or. it

Ändringsförslag 118
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ta fram en regelbundet uppdaterad 
översikt över de risker kopplade till 
naturfenomen eller till människors 
verksamhet som unionen kan ställas inför, i 
vilken hänsyn även tas till 
klimatförändringens framtida effekter,

(c) ta fram en regelbundet uppdaterad 
översikt över de risker kopplade till 
naturfenomen eller till människors 
verksamhet som unionen kan ställas inför, i 
vilken vederbörlig hänsyn även tas till 
klimatförändringarnas sannolika effekter,

Or. en

Ändringsförslag 119
Edite Estrela

Förslag till beslut
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ta fram en regelbundet uppdaterad 
översikt över de risker kopplade till 
naturfenomen eller till människors 
verksamhet som unionen kan ställas inför, i 
vilken hänsyn även tas till 
klimatförändringens framtida effekter,

(c) ta fram en regelbundet uppdaterad 
översikt över och kartläggning av de 
risker kopplade till naturfenomen eller till 
människors verksamhet som unionen kan 
ställas inför, i vilken hänsyn även tas till 
klimatförändringarnas framtida effekter,

Or. pt

Ändringsförslag 120
Pavel Poc
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Förslag till beslut
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ta fram en regelbundet uppdaterad 
översikt över de risker kopplade till 
naturfenomen eller till människors 
verksamhet som unionen kan ställas inför, i 
vilken hänsyn även tas till 
klimatförändringens framtida effekter,

(c) ta fram en regelbundet uppdaterad 
översikt över de risker kopplade till 
naturfenomen eller till människors 
verksamhet som unionen kan ställas inför, i 
vilken hänsyn även tas till 
klimatförändringarnas framtida effekter, 
och lägga fram rekommendationer om 
hur de nationella systemen för civilskydd 
bör anpassas för att hantera 
klimatförändringarnas effekter.

Or. cs

Ändringsförslag 121
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) främja och stödja utarbetandet och 
genomförandet av medlemsstaternas 
riskhanteringsplaner, vilket även omfattar 
att tillhandahålla riktlinjer för innehållet i 
dessa samt vid behov även lämpliga 
initiativ,

(d) främja och stödja utarbetandet av 
medlemsstaternas beskrivning av sin
riskhanteringskapacitet, vilket även 
omfattar att tillhandahålla riktlinjer för 
innehållet i dessa vid behov,

Or. en

Motivering

Alla medlemsstater har inte nationella riskhanteringsplaner, och en beskrivning av ett lands 
riskhanteringskapacitet skulle dessutom kunna ge en tydligare bild och vara mer användbar 
än en samling nationella, subnationella, regionala och lokala riskhanteringsplaner.

Ändringsförslag 122
Alda Sousa
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Förslag till beslut
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) främja och stödja utarbetandet och 
genomförandet av medlemsstaternas 
riskhanteringsplaner, vilket även omfattar 
att tillhandahålla riktlinjer för innehållet i 
dessa samt vid behov även lämpliga
initiativ,

(d) främja och stödja utarbetandet och 
genomförandet av medlemsstaternas 
riskhanteringsplaner, vilket även omfattar 
att tillhandahålla riktlinjer för innehållet i 
dessa i syfte att göra det lättare att 
samordna och jämföra planerna, samt vid 
behov tillhandahålla lämpliga initiativ,

Or. en

Ändringsförslag 123
Edite Estrela

Förslag till beslut
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) främja och stödja utarbetandet och 
genomförandet av medlemsstaternas 
riskhanteringsplaner, vilket även omfattar 
att tillhandahålla riktlinjer för innehållet i 
dessa samt vid behov även lämpliga 
initiativ,

(d) främja och stödja utarbetandet, 
uppdateringen och genomförandet av 
medlemsstaternas riskhanteringsplaner, 
vilket även omfattar att tillhandahålla 
riktlinjer för innehållet i dessa samt vid 
behov även lämpliga initiativ,

Or. pt

Ändringsförslag 124
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Artikel 5 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) vidta sådana ytterligare 
förebyggandeåtgärder som kan vara 
nödvändiga för att det mål som anges i 
artikel 3.1 a ska kunna uppnås.

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 125
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 5 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) vidta sådana ytterligare förebyggande 
åtgärder som kan vara nödvändiga för att 
det mål som anges i artikel 3.1 a ska kunna 
uppnås.

(g) vidta sådana ytterligare förebyggande 
åtgärder som kan vara nödvändiga för att 
det mål som anges i artikel 3.1 a ska kunna 
uppnås, om de begärs av de deltagande 
länderna.

Or. it

Ändringsförslag 126
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Förslag till beslut
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Riskhanteringsplaner
1. För att samarbetet inom mekanismen 
ska fungera väl ska medlemsstaterna 
meddela kommissionen sina 
riskhanteringsplaner.
2. Riskhanteringsplanerna ska beakta de 
nationella riskbedömningarna och andra 
relevanta riskbedömningar och även 
överensstämma med de övriga relevanta 
planer som gäller i den berörda 
medlemsstaten.
3. Medlemsstaterna ska senast i slutet av 
2016 ha färdigställt sina 
riskhanteringsplaner och meddelat dem i 
sin mest aktuella version till 
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kommissionen.

Or. de

Motivering

Enligt artikel 196.1 i EUF-fördraget finns det ingen rättslig grund för en sådan parallell 
behörighet och struktur på katastrofområdet och de föreslagna åtgärderna bryter mot 
additionalitetskravet på katastrofskyddsområdet och strider mot subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 127
Anna Rosbach

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 en beskrivning av sin
riskhanteringskapacitet.

Or. en

Motivering

Alla medlemsstater har inte nationella riskhanteringsplaner, och en beskrivning av ett lands 
riskhanteringskapacitet skulle dessutom kunna ge en tydligare bild och vara mer användbar 
än en samling nationella, subnationella, regionala och lokala riskhanteringsplaner.

Ändringsförslag 128
Oreste Rossi

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 effektivt ska medlemsstaterna och 
deltagande tredjeländer ge kommissionen
en sammanfattande beskrivning av sina 
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riskhanteringsplaner.

Or. it

Ändringsförslag 129
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

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 relevanta icke-känsliga 
aspekter av sina riskhanteringsplaner.

Or. en

Ändringsförslag 130
Pavel Poc

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 
omedelbart efter det att de utarbetats.

Or. cs

Ändringsförslag 131
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Beskrivningen av deras 
riskhanteringskapacitet ska beakta de 
nationella riskbedömningarna, i tillämpliga 
fall, och andra relevanta riskbedömningar 
och även överensstämma med de övriga 
relevanta planer som gäller i den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Alla medlemsstater har inte nationella riskhanteringsplaner, och en beskrivning av ett lands 
riskhanteringskapacitet skulle dessutom kunna ge en tydligare bild och vara mer användbar 
än en samling nationella, subnationella, regionala och lokala riskhanteringsplaner.

Ändringsförslag 132
Satu Hassi

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 
planer som gäller i den berörda 
medlemsstaten.

2. Riskhanteringsplanerna ska beakta de 
nationella riskbedömningarna och andra 
relevanta riskbedömningar och även 
överensstämma med de övriga relevanta 
planer som gäller i den berörda 
medlemsstaten, däribland nationella 
planer för anpassningen till 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 133
Edite Estrela

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 134
Oreste Rossi

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 
planer som gäller i den berörda 
medlemsstaten.

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

Or. it

Ändringsförslag 135
Pavel Poc

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 
planer som gäller i den berörda 
medlemsstaten.

2. Riskhanteringsplanerna ska beakta de 
nationella, regionala och lokala
riskbedömningarna och andra relevanta 
riskbedömningar och även överensstämma 
med de övriga relevanta planer som gäller 
i den berörda medlemsstaten.
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Or. cs

Ändringsförslag 136
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

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 
planer som gäller i den berörda 
medlemsstaten.

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

Or. ro

Ändringsförslag 137
Rebecca Taylor

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I de fall då medlemsstaterna har ett 
stort antal befintliga riskhanteringsplaner 
på olika myndighetsnivåer, ska 
minimikravet för den information som ska 
lämnas till kommissionen vara en 
sammanställning av informationen i 
dessa planer, som bland annat omfattar, 
men inte begränsas till, möjliga risker, 
tillgänglig kapacitet samt befintliga 
beredskapsplaner. Det ska uppmuntras att 
originalversioner av regionala 
riskhanteringsplaner samt alla relevanta 
uppgifter lämnas in.

Or. en
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Motivering

Att det i vissa medlemsstater finns en stor mängd uppgifter som rör detta område bör inte 
utgöra något hinder för att det lämnas in en allmän riskhanteringsplan till kommissionen med 
avseende på civilskyddsmekanismen.

Ändringsförslag 138
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När de deltagande medlemsstaterna 
och tredjeländerna utarbetar sina 
riskhanteringsplaner enligt respektive 
nationella föreskrifter ska de garantera ett 
deltagande från berörda regionala och 
lokala myndigheter samt högt 
specialiserade institutioner.

Or. it

Ändringsförslag 139
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska senast i slutet av 
2016 ha färdigställt sina 
riskhanteringsplaner och meddelat dem i 
sin mest aktuella version till 
kommissionen.

3. Medlemsstaterna ska senast i slutet av 
2016 ha färdigställt beskrivningar av sin 
riskhanteringskapacitet och meddelat dem 
i sin mest aktuella version till 
kommissionen.

Or. en
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Motivering

Alla medlemsstater har inte nationella riskhanteringsplaner, och en beskrivning av ett lands 
riskhanteringskapacitet skulle dessutom kunna ge en tydligare bild och vara mer användbar 
än en samling nationella, subnationella, regionala och lokala riskhanteringsplaner.

Ändringsförslag 140
Edite Estrela

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska senast i slutet av
2016 ha färdigställt sina 
riskhanteringsplaner och meddelat dem i 
sin mest aktuella version till 
kommissionen.

3. Medlemsstaterna ska senast i slutet av
2014 ha färdigställt sina 
riskhanteringsplaner och meddelat dem i 
sin mest aktuella version till 
kommissionen. Medlemsstaterna ska 
fortlöpande uppdatera dessa planer och 
årligen meddela kommissionen sin mest 
aktuella version.

Or. pt

Ändringsförslag 141
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska senast i slutet av 
2016 ha färdigställt sina 
riskhanteringsplaner och meddelat dem i 
sin mest aktuella version till 
kommissionen.

3. Medlemsstaterna och deltagande 
tredjeländer ska senast i slutet av 2016 ha 
färdigställt sina riskhanteringsplaner och 
meddelat dem i sin mest aktuella version 
till kommissionen.

Or. it
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Ändringsförslag 142
Pavel Poc

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska senast i slutet av 
2016 ha färdigställt sina 
riskhanteringsplaner och meddelat dem i 
sin mest aktuella version till 
kommissionen.

3. Medlemsstaterna ska senast i slutet av 
2014 ha färdigställt sina aktuella
riskhanteringsplaner och meddelat dem till 
kommissionen. Medlemsstaterna ska 
fortlöpande uppdatera 
riskhanteringsplanerna och översända 
dem till kommissionen, åtminstone en 
gång om året i slutet av varje år, med 
början 2015.

Or. cs

Motivering

Chybějící standardní vzor, podle nějž by měly vznikat plány řízení rizik, může mít za následek 
podstatné rozdíly v obsahu jednotlivých plánů. Kromě toho je nezbytné vyjádřit a zdůraznit 
úlohu místních a regionálních orgánů, jelikož právě tyto orgány mohou zajistit okamžitou 
reakci na katastrofy, protože mají úplné znalosti o místních územních a společenských 
podmínkách. Je třeba zavést harmonogram pravidelného aktualizování a předkládání plánů 
členskými státy a také uložit povinnost okamžité aktualizace ad hoc v situaci, kdy vzniknou 
náhlé a neočekávané změny ve stávajícím plánu.

Ändringsförslag 143
Pavel Poc

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Oavsett den praxis och de förfaranden 
som är tillämpliga i en viss medlemsstat 
bör riskhanteringsplanerna innehålla 
följande uppgifter:
(a) En beskrivning av riskerna och en 
bedömning av sannolikheten för att de 
inträffar, även i fråga om viktig 
infrastruktur, tillsammans med kartor 
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över risker och hot.
(b) Uppgifter och skyldigheter för dem 
som deltar i krishanteringen genom 
säkerhetsnät, och även de lokala och 
regionala myndigheternas roll i 
riskhanteringen. 
(c) En sammanställning av de resurser 
och instrument som enligt plan ska 
användas i krissituationer.

Or. cs

Motivering

Chybějící standardní vzor, podle nějž by měly vznikat plány řízení rizik, může mít za následek 
podstatné rozdíly v obsahu jednotlivých plánů. Kromě toho je nezbytné vyjádřit a zdůraznit 
úlohu místních a regionálních orgánů, jelikož právě tyto orgány mohou zajistit okamžitou 
reakci na katastrofy, protože mají úplné znalosti o místních územních a společenských 
podmínkách. Je třeba zavést harmonogram pravidelného aktualizování a předkládání plánů 
členskými státy a také uložit povinnost okamžité aktualizace ad hoc v situaci, kdy vzniknou 
náhlé a neočekávané změny ve stávajícím plánu.

Ändringsförslag 144
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Förslag till beslut
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Kommissionens allmänna 
beredskapsåtgärder
Kommissionen ska genomföra följande 
åtgärder på beredskapsområdet:
(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.
(b) Förvalta ett gemensamt 
kommunikations- och informationssystem 
för katastrofer (Cecis) för att möjliggöra 
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kommunikation och informationsutbyte 
mellan centrum för katastrofberedskap 
och medlemsstaternas kontaktpunkter.
(c) Bidrag till att utvecklingen av 
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.
(d) Bygga upp och upprätthålla en 
kapacitet för att mobilisera och så snabbt 
som möjligt sända ut expertgrupper med 
uppgift att
– bedöma behoven i den stat som begär 
bistånd,
– vid behov underlätta samordningen av 
katastrofbiståndsinsatser på plats samt 
när det är nödvändigt och lämpligt 
upprätta kontakt med de behöriga 
myndigheterna i den stat som begär 
bistånd,
– stödja den begärande staten med 
expertis om förebyggande, beredskap och 
insatser.
(e) Bygga upp och upprätthålla en 
kapacitet för att tillhandahålla logistisk 
stöd och bistånd till såväl till de 
expertgrupper, moduler och annan 
insatskapacitet som sätts in inom ramen 
för mekanismen som till andra aktörer på 
fältet.
(f) Bistå medlemsstaterna med att 
förhandsutplacera katastrofinsatsresurser 
i logistiska knutpunkter inom EU.
(g) Vidta andra stödåtgärder och 
kompletterande åtgärder som kan komma 
att krävas inom ramen för mekanismen 
för att uppnå det mål som anges i 
artikel 3.1 b.
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Or. de

Motivering

Enligt artikel 196.1 i EUF-fördraget finns det ingen rättslig grund för en sådan parallell 
behörighet och struktur på katastrofområdet och de föreslagna åtgärderna bryter mot 
additionalitetskravet på katastrofskyddsområdet och strider mot subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 145
Anna Rosbach

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 146
Pavel Poc

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) Inrätta och förvalta centrumet för 
katastrofberedskap, som ska samordna sin 
verksamhet med de befintliga nationella 
och regionala aktörerna och vara 
handlingsberett dygnet runt och året runt 
och stå till medlemsstaternas och 
kommissionens tjänst för att utföra uppdrag 
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inom ramen för mekanismen.

Or. cs

Motivering

Vid inrättandet och förvaltningen av centrumet för katastrofberedskap måste man i varje fall 
se till att det på EU-nivå inte uppstår några parallella strukturer och oklara 
insatsförfaranden. Därför bör man i artikel 7 i förslaget till beslutet, där centrumet för 
katastrofberedskap behandlas, föreskriva att nationella och regionala strukturer ska beaktas 
och att centrumet för katastrofberedskap ska samordnas med dessa strukturer.

Ändringsförslag 147
Anna Rosbach

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 148
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 7 – led d – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bygga upp och upprätthålla en 
kapacitet för att mobilisera och så snabbt 
som möjligt sända ut expertgrupper med 

(d) Bygga upp en kapacitet för att 
mobilisera och så snabbt som möjligt sända 
ut expertgrupper med uppgift att
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uppgift att

Or. it


