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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en civilskyddsmekanism för 
unionen
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0934),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 196 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0519/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet framhåller att den finansieringsram som anges i lagstiftningsförslaget 
endast är vägledande för den lagstiftande myndigheten och inte kan avgöras innan en 
överenskommelse uppnåtts om förslaget till förordning om den fleråriga budgetramen för 
perioden 2014–2020.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

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 

(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 
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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.

katastrof, eller vid överhängande fara för 
att en sådan ska inträffa. Eftersom det dock 
i huvudsak är medlemsstaternas ansvar 
att skydda människor, miljö och egendom 
inom det egna territoriet mot katastrofer 
och att se till att de har 
katastrofhanteringssystem med tillräcklig 
kapacitet så påverkar detta beslut varken 
detta ansvar eller medlemsstaternas 
ömsesidiga rättigheter och skyldigheter 
enligt bilaterala och multilaterala avtal i 
frågor som omfattas av detta beslut.

Or. en

Motivering

Betonar ännu starkare att det huvudsakliga ansvaret för civilskyddet ligger hos 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 2

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 ta fram riktlinjer så att 
medlemsstaternas riskhanteringsplaner 
lättare kan jämföras.

Or. en
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Motivering

Utarbetandet av riskhanteringsplaner faller under medlemsstaternas behörighet, men för att 
mekanismen ska fungera bra måste dessa planer vara jämförbara. För att göra det lättare att 
jämföra planerna bör kommissionen ta fram riktlinjer i enlighet med artikel 5 d i förslaget. 
Framtagandet av sådana riktlinjer är inte ett försök till harmonisering, men det skulle göra 
det lättare att jämföra planerna.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Som ett bidrag till utvecklingen av en 
snabbinsatsförmåga inom civilskyddet bör 
man överväga att ta fram moduler på 
unionsnivå för biståndsinsatser inom 
civilskyddet. Dessa moduler ska bestå av 
resurser från en eller flera medlemsstater 
och syfta till att kunna samverka fullt ut. 
De organiseras på medlemsstatsnivå och 
står under medlemsstaternas ledning och 
befäl.

(12) Som ett bidrag till utvecklingen av en 
snabbinsatsförmåga inom civilskyddet bör 
man överväga att ta fram moduler på 
frivillig basis på unionsnivå för 
biståndsinsatser inom civilskyddet. Dessa 
moduler ska bestå av resurser från en eller 
flera medlemsstater och syfta till att kunna 
samverka fullt ut. De organiseras på 
medlemsstatsnivå och står under 
medlemsstaternas ledning och befäl.

Or. en

Motivering

Det måste vara tydligt att det ska vara frivilligt att ta fram moduler.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att förbättra planeringen av 
katastrofinsatser och garantera att central 
kapacitet finns tillgänglig fordras det att 
man utarbetar referensscenarier för de 
viktigaste typerna av katastrofer, kartlägger 
vilken viktig kapacitet som redan finns 
tillgänglig i medlemsstaterna, tar fram 

(14) För att förbättra planeringen av 
katastrofinsatser och garantera att central 
kapacitet finns tillgänglig fordras det att 
man utarbetar referensscenarier för de 
viktigaste typerna av katastrofer, kartlägger 
vilken viktig kapacitet som redan finns 
tillgänglig i medlemsstaterna, tar fram 
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beredskapsplaner för insättandet av denna 
kapacitet och inrättar en europeisk 
insatskapacitet vid katastrofer i form av en 
frivillig pool av på förhand utvald kapacitet 
som medlemsstaterna ställer till 
förfogande. Framtagandet av 
beredskapsplaner kan även användas till att 
fastställa om det finns luckor i 
medlemsstaternas insatskapacitet som 
skulle kunna fyllas med kapacitet som 
byggs upp med stöd av unionen för att 
därefter ställas till förfogande inom hela 
unionen.

beredskapsplaner för insättandet av denna 
kapacitet och inrättar en europeisk 
insatskapacitet vid katastrofer i form av en 
frivillig pool av på förhand utvald kapacitet 
som medlemsstaterna ställer till 
förfogande. Framtagandet av 
beredskapsplaner kan även användas till att 
fastställa om det finns luckor i 
medlemsstaternas insatskapacitet som 
skulle kunna fyllas med kapacitet som 
byggs upp med stöd av unionen för att 
därefter ställas till förfogande inom hela 
unionen. Referensscenarierna och 
beredskapsplanerna bör dock hanteras 
med en viss flexibilitet, så att 
insatsplanerna kan anpassas till de behov 
som råder vid en viss katastrofsituation.

Or. en

Ändringsförslag 5

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) Militära resurser under civil kontroll 
som en sista utväg kan ofta på ett 
värdefullt sätt bidra till 
katastrofinsatserna. I de fall då det anses 
vara lämpligt att använda militär kapacitet 
som en sista utväg vid civilskyddsinsatser 
kommer samarbetet med militären att följa 
de tillvägagångssätt, förfaranden och 
kriterier som fastställts av rådet eller dess 
behöriga organ samt FN:s riktlinjer för 
användning av militära och civila 
försvarsresurser vid katastrofinsatser 
(Oslo-riktlinjerna, rev. 1.1 2007) för att 
göra militär kapacitet tillgänglig för 
mekanismen i syfte att skydda 
civilbefolkningen.

Or. en
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Motivering

Militära resurser kan lämna ett viktigt bidrag till katastrofinsatser på plats, särskilt när det 
gäller specialiserade insatser, strategiska lufttransporter och tunga ingenjörsarbeten. De ska 
dock alltid användas som en sista utväg och i överensstämmelse med Oslo-riktlinjerna om 
användning av militära och civila försvarsresurser vid katastrofinsatser (rev. 1.1 2007).

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) I syfte att komplettera 
bestämmelserna i detta beslut, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
inrättandet och förvaltningen av 
centrumet för katastrofberedskap och 
fastställandet av funktionen för det 
gemensamma kommunikations- och 
informationssystemet för katastrofer. 
Kommissionen bör också delegeras 
befogenhet att specificera villkoren för 
fastställandet av modulerna och de 
allmänna kraven för deras funktionssätt 
och samverkansförmåga; fastställa 
bestämmelser om resurser avsedda att 
finnas tillgängliga för biståndsinsatser, 
specificera funktionssättet för den 
europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer i form av en frivillig pool, 
insatskapacitetens kapacitetsmål, 
samverkansförmåga och kvalitetskrav för 
kapacitet, samt förfarandet för certifiering 
och registrering av kapacitet; specificera 
tillvägagångssätt för att åtgärda 
kapacitetsluckorna; definiera syftet, 
innehållet, strukturen, organisationen och 
målgruppen för utbildningsprogrammet 
och utbildningsnätverket; specificera 
förfarandet för hantering av större
katastrofer eller överhängande faror för 
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större katastrofer inom och utanför 
unionen; specificera expertgruppernas 
funktion och de villkor enligt vilka 
experterna väljs ut, sänds ut och avslutar 
sina uppdrag; specificera detaljerna för 
informationen om utrustning och 
transportresurser och specificera 
förfarandena för att identifiera sådan 
utrustning och sådana resurser och för 
tillhandahållandet av ytterligare 
transportresurser; specificera förfarandet 
för att begära och besluta om finansiellt 
bistånd från unionen för transporter samt 
antagandet av de årliga 
arbetsprogrammen. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. När 
kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. en

Motivering
De detaljerade åtgärderna för mekanismens funktionssätt som ska tillämpas generellt och 
som är avsedda att komplettera den grundläggande rättsakten måste antas via delegerade 
akter, inte genom genomförandeakter. I förslaget till betänkande ändras kommissionens 
förslag i stor utsträckning och delegerade akter införs där villkoren i artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt är uppfyllda.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa enhetliga 
förutsättningar för genomförandet av detta 
beslut bör kommissionen ges 
genomförandebefogenheter. Dessa 

(21) För att säkerställa enhetliga 
förutsättningar för genomförandet av detta 
beslut bör kommissionen ges 
genomförandebefogenheter avseende 
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befogenheter bör utövas enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter, och särskilt i 
enlighet med granskningsförfarandet.

förvaltningen av förfarandet för 
certifiering och registrering av den 
europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer. Dessa befogenheter bör utövas 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter, och särskilt i 
enlighet med granskningsförfarandet.

Or. en

Motivering

Genomförandeakternas tillämpningsområde måste anges i detalj i skälet.

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de framsteg som gjorts med att 
genomföra ramen för 
katastrofförebyggande, mätt i antal 
medlemsstater som 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 
riskhanteringsplaner som anges i artikel 6,

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 4 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. stöd från värdnationen: alla åtgärder 10. stöd från värdnationen: alla åtgärder 
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som vidtas under beredskaps- och 
insatsfasen av en stat som tar emot bistånd 
och transitländerna i syfte att undanröja 
alla förutsebara hinder för 
tillhandahållande och genomförande av 
internationellt bistånd.

som vidtas under beredskaps- och 
insatsfasen av stater som tar emot och 
sänder bistånd och transitländerna samt av 
kommissionen, i syfte att undanröja alla 
förutsebara hinder för tillhandahållande 
och genomförande av internationellt 
bistånd.

Or. en

Motivering

I linje med de slutsatser som antogs av rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 2–3 december 
2010 om stöd från värdnationen och de EU-riktlinjer om stöd från värdnationen som antogs 
av räddningstjänstkommittén. Stater som sänder bistånd och kommissionen har också till 
uppgift att se till att katastrofberedskapen och insatserna löper smidigt.

Ändringsförslag 10

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 för 
att underlätta ett utbyte av kunskaper, bästa 
praxis och information, särskilt mellan 
medlemsstater i samma region som hotas 
av liknande katastrofrisker,

Or. en

Motivering

Mekanismens regionala aspekt bör betonas starkare, eftersom medlemsstater inom samma 
region hotas av liknande katastrofrisker.

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stödjer och främjar medlemsstaternas (b) stöder och främjar medlemsstaternas 
riskbedömning och riskkartläggning och, 
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riskbedömning och riskkartläggning, med utgångspunkt från riktlinjerna för 
riskbedömning och riskkartläggning för 
katastrofhantering, tillsammans med 
medlemsstaterna, uppdaterar dessa 
riktlinjer, särskilt i fråga om terminologi, 
metoder, konsekvensbedömningar och 
scenarier, 

Or. en

Motivering

Kommissionen antog riktlinjerna för riskbedömning och riskkartläggning för 
katastrofhantering 2010. I enlighet med punkt 12 i rådets slutsatser om vidareutveckling av 
bedömningen av risker inför katastrofhanteringen i Europeiska unionen som antogs av rådet 
(rättsliga och inrikes frågor) den 11–12 april 2011, bör kommissionen i samarbete med 
medlemsstaterna uppdatera riktlinjerna om riskbedömning och riskkartläggning för 
katastrofhantering.

Ändringsförslag 12

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 strukturen i 
dessa för att göra det lättare att jämföra 
planerna samt vid behov även lämpliga 
initiativ,

Or. en

Motivering

Utarbetandet av riskhanteringsplaner omfattas av medlemsstaternas behörighet, men för att 
mekanismen ska fungera bra måste dessa planer vara jämförbara. För att det ska bli lättare 
att jämföra planerna bör kommissionen bör ta fram riktlinjer. Framtagandet av sådana 
riktlinjer är inte ett försök till harmonisering, men det skulle göra det lättare att jämföra 
planerna.
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Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 29a 
för att inrätta 
katastrofberedskapscentrumet, fastställa 
dess uppgifter, funktion och 
verksamhetsstrukturer och för att 
specificera de förfaranden som centrumet 
ska följa vid en större katastrof inom eller 
utanför unionen, eller vid överhängande 
fara för en sådan. 

Or. en

Motivering

Katastrofberedskapscentrumet är en hörnsten i mekanismen och dess inrättande och 
verksamhet är väsentliga för att mekanismen ska kunna fungera bra. 
Katastrofberedskapscentrumet ska agera vid katastrofer. Dessa bestämmelser utgör en 
allmän ram och är inte specifika för en viss, enskild katastrof. De är heller inte kopplade till 
medlemsstaternas genomförande av den grundläggande rättsakten. De är av generell natur 
och kompletterar den grundläggande rättsakten, och därför måste de antas via delegerade 
akter. 

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 29a, i syfte att specificera Cecis 
funktionssätt och verksamhetsmetoder.

Or. en

Motivering

Det gemensamma kommunikations- och informationssystemet för katastrofer (Cecis) är en 
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hörnsten i mekanismen och dess verksamhet är väsentlig för att mekanismen ska kunna 
fungera bra. Cecis ska agera vid katastrofer. Dessa bestämmelser utgör en allmän ram och är 
inte specifika för en viss, enskild katastrof. De är heller inte kopplade till medlemsstaternas 
genomförande av den grundläggande rättsakten. De är av generell natur och kompletterar 
den grundläggande rättsakten, och därför måste de antas via delegerade akter. 

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 7 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) I samarbete med medlemsstaterna ta 
fram och uppdatera riktlinjer om stöd 
från värdnationen.

Or. en

Motivering

I enlighet med punkt 13 c och 14 a i rådets slutsatser om stöd från värdnationen som antogs 
av rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 2–3 december 2010 ska kommissionen i samarbete 
med medlemsstaterna ta fram EU-riktlinjer om stöd från värdnationen. Dessa riktlinjer kan 
komma att behöva uppdateras i framtiden.

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska verka för att det 
inrättas moduler, vilka bl.a. ska användas 
till prioriterade insatser och till stöd inom 
ramen för mekanismen.

1. Medlemsstaterna ska på frivillig basis 
verka för att det inrättas moduler, vilka 
bl.a. ska användas till prioriterade insatser 
och till stöd inom ramen för mekanismen.

Or. en

Motivering

Det ska tydligt framgå att det ska vara frivilligt att ta fram moduler. Den föreslagna texten är 
i linje med befintlig lagstiftning.



PE490.991v01-00 16/31 PR\903803SV.doc

SV

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 29a i 
syfte att specificera bestämmelserna om 
fastställandet av moduler och för att 
specificera de allmänna kraven för deras 
funktionssätt och samverkansförmåga.

Or. en

Motivering

Flyttning och ändring av artikel 30.1 d i förslaget. Bestämmelserna för att fastställa moduler 
och allmänna krav utgör en allmän ram och är inte specifika för en viss, enskild katastrof. 
Dessa bestämmelser är heller inte kopplade till medlemsstaternas genomförande av den 
grundläggande rättsakten. De är av generell natur och kompletterar den grundläggande 
rättsakten, och därför måste de antas via delegerade akter. 

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att det ges 
värdnationsstöd till bistånd som kommer 
från en annan medlemsstat. 

7. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att det ges värdnationsstöd till 
biståndet.

Or. en

Motivering

De länder som sänder bistånd och kommissionen har också till uppgift att se till att 
katastrofberedskapen och insatserna löper smidigt. Den föreslagna texten är i linje med den 
definition som används i första fotnoten i de slutsatser som antogs av rådet (rättsliga och 
inrikes frågor) den 2–3 december 2010 om stöd från värdnationen och med de EU-riktlinjer 
om stöd från värdnationen som antogs av räddningstjänstkommittén.
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Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 29a 
med avseende på fastställandet av 
bestämmelser om resurser som är 
tillämpliga för experter, moduler och 
andra biståndsinsatser som tillgängliggörs 
av medlemsstaterna i enlighet med punkt 
1–4 i denna artikel.

Or. en

Motivering

Flyttning och ändring av artikel 30.1 e i förslaget. De allmänna bestämmelserna om resurser 
som finns tillgängliga för biståndsinsatser utgör en allmän ram. De är av generell natur och 
kompletterar den grundläggande rättsakten, och därför måste de antas via delegerade akter. 
Med hänsyn till genomförandeakterna måste deras tillämpningsområde definieras mer 
precist.

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska fastställa krav på 
kvalitet och samverkansförmåga för den 
kapacitet som väljs ut till den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer. Det är 
medlemsstaterna som ska säkerställa att 
dessa krav uppfylls.

Or. en

Motivering

De kapaciteter som väljs ut till den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer måste kunna 
samarbeta. Kommissionen bör därför fastställa kriterier för samverkansförmåga.
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Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 29a i syfte att specificera följande:
a) Den europeiska insatskapacitetens 
funktion som en frivillig pool. 
b) Kapacitetsmålen i enlighet med punkt 2 
i denna artikel.
c) Kraven för samverkansförmåga och 
kvalitet i enlighet med punkt 3 i denna 
artikel. 
d) Förfarandet för certifiering och 
registrering av kapacitet i enlighet med 
punkt 4 i denna artikel.

Or. en

Motivering

Flyttning och ändring av artikel 30.1 f i förslaget. Detaljerna om den europeiska 
insatskapacitetens funktionssätt, definitionen av kapacitetsmål och fastställandet av krav för 
samverkansförmåga och kvalitet samt förfarandet för certifiering och registrering av 
kapacitet utgör en del av den allmänna ramen. Dessa bestämmelser är av generell natur och 
kompletterar den grundläggande rättsakten, och därför måste de antas via delegerade akter. 
Med hänsyn till genomförandeakterna måste deras tillämpningsområde definieras mer 
precist.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att förvalta 
förfarandet för certifiering och 
registrering av kapacitet i enlighet med 
punkt 4. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
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granskningsförfarandet i artikel 31.2.

Or. en

Motivering

Flyttning och ändring av artikel 30.1 f i förslaget. Detaljerna om den europeiska 
insatskapacitetens funktionssätt, definitionen av kapacitetsmål och fastställandet av krav för 
samverkansförmåga och kvalitet samt förfarandet för certifiering och registrering av 
kapacitet utgör en del av den allmänna ramen. De är av generell natur och kompletterar den 
grundläggande rättsakten, och därför måste de antas via delegerade akter. Med hänsyn till 
genomförandeakterna måste deras tillämpningsområde definieras mer precist.

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Denna kapacitet ska ingå i den 
europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer. De medlemsstater som 
förvaltar kapaciteten ska se till att den
görs tillgänglig för katastrofinsatser inom 
ramen för mekanismen genom att 
kommissionen lämnar en begäran via 
centrumet för katastrofberedskap. De 
medlemsstater som förvaltar denna 
kapacitet får hänvisa till alla eventuella 
tvingande skäl till att denna kapacitet inte 
kan göras tillgänglig vid en viss katastrof 
endast i händelse av en större katastrof 
inom den egna medlemsstatens 
territorium, eller vid överhängande fara 
för att en sådan ska inträffa. När 
kapaciteten inte är ianspråktagen inom 
ramen för mekanismen ska den vara 
tillgänglig för de förvaltande 
medlemsstaterna att använda för nationella 
ändamål.

Or. en

Motivering

EU-finansierade resurser vars utveckling till 85 procent finansieras genom mekanismen bör
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fortsätta att vara tillgängliga för den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer och de 
medlemsstater som förvaltar dem får dra tillbaka dem från poolen endast i händelse av en 
katastrof på det egna territoriet.

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen kan genom 
genomförandeakter fastställa följande
bestämmelser när det gäller utveckling, 
förvaltning och underhåll av kapaciteten 
samt dess tillgängliggörande för alla 
medlemsstater genom mekanismen:

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 29a i syfte att specificera
bestämmelser när det gäller utveckling, 
förvaltning och underhåll av kapaciteten 
samt dess tillgängliggörande för alla 
medlemsstater genom mekanismen 
rörande:

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

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

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

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

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

(c) Förvaltning och underhåll av den 
kapacitet som avses i a och b. 

(d) Bestämmelser om hur den kapacitet 
som avses i a och b ska göras tillgänglig 
för alla medlemsstater genom mekanismen.

(d) Hur den kapacitet som avses i a och b 
ska göras tillgänglig för alla medlemsstater 
genom mekanismen.

Or. en

Motivering

De bestämmelser om åtgärdande av kapacitetsluckor som tas upp i förslaget utgör en allmän 
ram och är inte specifika för en viss, enskild katastrof. Dessa bestämmelser är heller inte 
kopplade till medlemsstaternas genomförande av den grundläggande rättsakten. De är av 
generell natur och kompletterar den grundläggande rättsakten, och därför måste de antas via 
delegerade akter. Genom denna ändring blir artikel 30.1 g överflödig.
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Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet i 
artikel 31.2.

utgår

Or. en

Motivering

De bestämmelser om åtgärdande av kapacitetsluckor som tas upp i förslaget utgör en allmän 
ram och är inte specifika för en viss, enskild katastrof. Dessa bestämmelser är heller inte 
kopplade till medlemsstaternas genomförande av den grundläggande rättsakten. De är av 
generell natur och kompletterar den grundläggande rättsakten, och därför måste de antas via 
delegerade akter.  Genom denna ändring blir artikel 30.1 g överflödig.

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Inrätta ett program som bygger på 
erfarenheterna från insatser, övningar och 
utbildning inom ramen för mekanismen, 
bl.a. relevanta aspekter rörande 
förebyggande, beredskap och 
katastrofinsatser, sprida dessa erfarenheter 
och vid behov även omsätta dem i 
praktiken.

(d) Inrätta ett program som bygger på 
erfarenheterna från insatser, övningar och 
utbildning inom ramen för mekanismen, 
bl.a. relevanta aspekter rörande 
förebyggande, beredskap och 
katastrofinsatser, sprida dessa erfarenheter 
och vid behov även omsätta dem i 
praktiken. Programmet ska även vid behov 
omfatta de lärdomar som gjorts i samband 
med insatser utanför unionen, så 
kopplingar och synergieffekter mellan 
bistånd som ges inom ramen för 
mekanismen och inom ramen för 
humanitärt bistånd kan utnyttjas.

Or. en



PE490.991v01-00 22/31 PR\903803SV.doc

SV

Motivering

Gemensamma utvärderingar i efterhand av experter inom humanitärt bistånd och civilskydd 
skulle kunna öka samstämmigheten och höja effektiviteten i EU:s humanitära insatser.

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska, när den utför de 
uppgifter som fastställs i punkt 1, särskilt 
beakta behoven och intressena hos de 
medlemsstater i samma region som hotas 
av liknande katastrofrisker.

Or. en

Motivering

Mekanismens regionala aspekt bör betonas starkare, eftersom medlemsstater inom samma 
region hotas av liknande katastrofrisker.

Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Artikel 13 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 29a i syfte att specificera syftet, 
innehållet, strukturen och organisationen 
samt målgrupperna för det 
utbildningsprogram och det 
utbildningsnätverk som avses i punkt 1 a i 
denna artikel.

Or. en

Motivering

Flyttning och ändring av artikel 30.1 h i förslaget. Den allmänna ramen för 
utbildningsprogrammen är inte specifik för en viss, enskild katastrof. Dessa bestämmelser är 
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heller inte kopplade till medlemsstaternas genomförande av den grundläggande rättsakten. 
De är av generell natur och kompletterar den grundläggande rättsakten, och därför måste de 
antas via delegerade akter. 

Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Artikel 15 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 29a i syfte att specificera vilket 
förfarande som ska följas vid hantering 
av större katastrofer inom unionen inom 
ramen för de bestämmelser som fastställs 
i punkterna 1–6 i denna artikel.

Or. en

Motivering

Flyttning och ändring av artikel 30.1 i) i förslaget. Detaljerna i förfarandet för att hantera 
större katastrofer utgör en allmän ram och är inte specifika för en viss, enskild katastrof. 
Dessa bestämmelser är heller inte kopplade till medlemsstaternas genomförande av den 
grundläggande rättsakten. De är av generell natur och kompletterar den grundläggande 
rättsakten, och därför måste de antas via delegerade akter. 

Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Artikel 16 – punkt 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 29a i syfte att specificera vilket 
förfarande som ska följas vid hantering 
av större katastrofer utanför unionen 
inom ramen för de bestämmelser som 
fastställs i punkterna 1–13 i denna artikel.

Or. en

Motivering

Flyttning och ändring av artikel 30.1 i) i förslaget. Detaljerna i förfarandet för att hantera 
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större katastrofer utgör en allmän ram och är inte specifika för en viss, enskild katastrof. 
Dessa bestämmelser är heller inte kopplade till medlemsstaternas genomförande av den 
grundläggande rättsakten. De är av generell natur och kompletterar den grundläggande 
rättsakten, och därför måste de antas via delegerade akter. 

Ändringsförslag 31

Förslag till beslut
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 29a i syfte att specificera 
expertgruppernas funktion och villkoren 
enligt vilka experterna väljs ut, sänds ut 
och avslutar sina uppdrag.

Or. en

Motivering

Flyttning och ändring av artikel 30.1 c i förslaget. Expertgruppernas funktion är en del av 
den allmänna ramen och inte specifik för en viss, enskild katastrof. Dessa bestämmelser är 
heller inte kopplade till medlemsstaternas genomförande av den grundläggande rättsakten. 
De är av generell natur och kompletterar den grundläggande rättsakten, och därför måste de 
antas via delegerade akter. De måste därför antas genom delegerade akter.

Ändringsförslag 32

Förslag till beslut
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 29a för att specificera detaljerna i 
den information som tillhandahålls och 
utbyts i enlighet med punkt 1 a i denna 
artikel, för att specificera förfarandena 
för att identifiera transportresurser och 
utrustning i enlighet med punkt 1 b och c 
i denna artikel samt för kommissionens 
tillhandahållande av ytterligare 
transportresurser i enlighet med punkt 2 i 
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denna artikel. 

Or. en

Motivering

Flyttning och ändring av artikel 30.1 j i förslaget. De detaljerade åtgärderna för transporter 
utgör en allmän ram och är inte specifika för en viss, enskild katastrof. Dessa bestämmelser 
är heller inte kopplade till medlemsstaternas genomförande av den grundläggande rättsakten. 
De är av generell natur och kompletterar den grundläggande rättsakten, och därför måste de 
antas via delegerade akter. 

Ändringsförslag 33

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. Det finansiella referensbeloppet för 
genomförandet av detta beslut för perioden 
2014–2020 ska vara [...] i löpande 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 belopp finansieras till 70 % från 
budgetrubrik 3 ”Säkerhet och 
medborgarskap” och till 30 % från 
budgetrubrik 4 ”EU i världen” i den 
fleråriga budgetramen.

Or. en

Motivering

Förhandlingarna om den fleråriga budgetramen pågår fortfarande, så det är för tidigt att 
inkludera en exakt siffra för den totala budgeten i förslaget till betänkande i detta skede. 
Mekanismen bör inriktas på insatser inom EU och detta bör återspeglas i fördelningen av 
budgetresurser. Det föreslås därför att insatser inom EU (som finansieras under budgetrubrik 
3) ska tilldelas 70 % av budgeten medan insatser utanför EU (som finansieras under 
budgetrubrik 4) ska tilldelas 30 %.
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Ändringsförslag 34

Förslag till beslut
Artikel 23 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 29a för att i enlighet med denna 
artikel specificera ytterligare detaljer om 
förfarandet för att begära och besluta om 
finansiellt stöd från unionen för 
transport.

Or. en

Motivering

Flyttning och ändring av artikel 30.1 j i förslaget. De detaljerade åtgärderna för 
transportkostnader utgör en allmän ram och är inte specifika för en viss, enskild katastrof. 
Dessa bestämmelser är heller inte kopplade till medlemsstaternas genomförande av den 
grundläggande rättsakten. De är av generell natur och kompletterar den grundläggande 
rättsakten, och därför måste de antas via delegerade akter. De måste därför antas genom 
delegerade akter.

Ändringsförslag 35

Förslag till beslut
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att genomföra detta beslut ska 
kommissionen anta årliga arbetsprogram i 
enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 31.2, utom för sådana åtgärder som 
faller inom ramen för kapitel IV, vilka inte 
kan förutses. Dessa program ska fastställa 
mål, förväntade resultat, 
genomförandemetod och totalt belopp. De 
ska även innehålla en beskrivning av de 
insatser som ska finansieras, vägledande 
uppgifter om anslagen till varje insats och 
en vägledande tidsplan för genomförandet. 
När det gäller bidrag ska de ange 
prioriteringar, de viktigaste 

3. För att genomföra detta beslut ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 29a avseende antagandet av årliga 
arbetsprogram, utom för sådana åtgärder 
som faller inom ramen för kapitel IV, vilka 
inte kan förutses. Dessa program ska 
fastställa mål, förväntade resultat, 
genomförandemetod och totalt belopp. De 
ska även innehålla en beskrivning av de 
insatser som ska finansieras, vägledande 
uppgifter om anslagen till varje insats och 
en vägledande tidsplan för genomförandet. 
När det gäller bidrag ska de ange 
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utvärderingskriterierna och högsta 
samfinansieringssats.

prioriteringar, de viktigaste 
utvärderingskriterierna och högsta 
samfinansieringssats.

Or. en

Motivering

De årliga arbetsprogrammen är kopplade till kommissionens genomförande av mekanismen, 
inte medlemsstaternas. Villkoren i artikel 291 uppfylls alltså inte. Arbetsprogrammen bör 
därför antas genom delegerade akter.

Ändringsförslag 36

Förslag till beslut
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a

Utövande av delegeringen
1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 7.1a och 7.1b, 
8.3a, 9.8 a, 11.4a, 12.7, 13.1b, 15.6a, 
16.13a, 17.5a, 18.2a, 23.5a samt 25.3 ska 
ges till kommissionen till och med den 
31 december 2020.
3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 7.1a och 7.1b, 8.3a, 
9.8a, 11.4a, 12.7, 13.1b, 15.6a, 16.13a, 
17.5a, 18.2a, 23.5a samt 25.3 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den 
befogenhet som anges i beslutet upphör 
att gälla. Beslutet får verkan dagen efter 
det att det har offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
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delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 7.1a och 7.1b, 8.3a, 9.8a, 11.4a, 
12.7, 13.1b, 15.6a, 16.13a, 17.5a, 18.2a, 
23.5a samt 25.3 ska träda i kraft endast 
om varken Europaparlamentet eller rådet 
har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av 
två månader från den dag då akten 
delgavs Europaparlamentet och rådet, 
eller om både Europaparlamentet och 
rådet, före utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Motivering

I och med införandet av delegerade akter måste villkor, tillämpningsområde och perioden för 
delegeringen också definieras i den grundläggande rättsakten. Dessutom måste den 
grundläggande rättsakten fastställa villkoren för återkallelse av delegerade befogenheter, 
delgivning av den delegerade akten och förfarandet för invändningar. Denna text är i linje 
med institutionernas gemensamma överenskommelse om delegerade akter.

Ändringsförslag 37

Förslag till beslut
Artikel 30 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att närmare ange 
följande:

utgår

(a) Funktionssättet för det centrum för 
katastrofberedskap som inrättas i enlighet 
med artikel 7 a.
(b) Funktionssättet för Cecis som 
förvaltas i enlighet med artikel 7 b.
(c) Bestämmelser för de expertgrupper 
som föreskrivs i artikel 17, inbegripet de 
villkor enligt vilka experterna väljs ut. 
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(d) Bestämmelser om fastställandet av de 
moduler som föreskrivs i artikel 8.
(e) Bestämmelser om resurser som finns 
tillgängliga för biståndsinsatser i enlighet 
med artikel 9.
(f) Funktionssättet för den europeiska 
insatskapacitet vid katastrofer i form av 
en frivillig pool som föreskrivs i artikel 
11.
(g) Bestämmelser om identifiering och 
fyllande av luckor i den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer i enlighet 
med artikel 12.
(h) Bestämmelser om det 
utbildningsprogram som föreskrivs i 
artikel 13.
(i) Bestämmelser om de insatser inom 
unionen som genomförs i enlighet med 
artikel 15 samt de insatser utanför 
unionen som genomförs i enlighet med 
artikel 16.
(j) Bestämmelser om transporter i enlighet 
med artiklarna 18 och 23.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 31.2.

Or. en

Motivering

Hänvisningarna till delegerade akter och genomförandeakter görs i enlighet med deras 
placering i texten. Artikel 30 i) i förslaget blir därför överflödig. 
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MOTIVERING

EU:s civilskydd styrs för närvarande av två rättsliga instrument: ett om gemenskapens 
civilskyddsmekanism och ett om det sammanhängande finansiella instrumentet för civilskydd 
som täcker perioden 2013–2020. Förberedelserna inför den nya fleråriga budgetramen och 
Lissabonfördragets ikraftträdande gör det därför lämpligt att nu se över det befintliga 
regelverket. 

Förutom ändringarna i det institutionella regelverket och budgetramen finns det också rent 
praktiska anledningar till att se över regelverket. Antalet, och allvarlighetsgraden hos, 
naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor har tilltagit avsevärt de senaste åren, 
och klimatförändringarna väntas ge upphov till ännu extremare katastrofer i framtiden. 

Här bör noteras att även om en ny rättslig grund för civilskydd infördes med 
Lissabonfördraget genom artikel 196 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, så 
definieras begreppet civilskydd varken i fördraget eller i förslaget till lagstiftning. Fördraget 
ger endast en indirekt definition när det hänvisar till ”förebyggande av och skydd mot 
naturkatastrofer och katastrofer som orsakas av människor”. Begreppet civilskydd tolkas olika 
i medlemsstaterna mot bakgrund av den nationella och historiska utvecklingen, och dess 
räckvidd har också utvecklats över tiden. Detta kräver dock inte någon harmonisering på EU-
nivå, eftersom det aktuella lagstiftningsförslaget endast tar upp civilskydd i samarbetssyfte 
inom en föreslagen ram. Förslaget syftar inte till (och kan heller inte) ytterligare harmonisera 
medlemsstaternas civilskyddsinsatser. Orsaken till detta är att civilskyddet fortfarande 
huvudsakligen är medlemsstaternas ansvar och EU:s lagstiftning kan endast stödja och 
komplettera medlemsstaternas insatser, och främja samarbete och samstämmighet.

Det är mot denna bakgrund som lagstiftningsförslaget läggs fram. Föredraganden välkomnar 
kommissionens förslag om att inrätta en civilskyddsmekanism för unionen som en mycket 
god utgångspunkt för det fortsatta arbetet, och föreslår ett antal ändringar för att stärka 
ytterligare förslaget enligt följande: 

- I enlighet med rådets slutsatser arbetar kommissionen och medlemsstaterna redan nära 
för att utveckla riktlinjer om olika frågor. Även om dessa riktlinjer till sin natur inte är 
bindande bör användningen av dem starkt uppmuntras för att mekanismen ska fungera 
bättre. Föredraganden vill ytterligare främja dessa befintliga riktlinjer om 
riskbedömning och riskkartläggning för katastrofhantering samt om stöd från 
värdnationen, göra en tydligare hänvisning till framtida riktlinjer som läggs fram för 
att göra det lättare att jämföra medlemsstaternas riskhanteringsplaner, och anpassa 
definitionen av stöd från värdnationen med den som används i EU:s riktlinjer.

- Medlemsstater inom samma region hotas av liknande katastrofer. Även om det redan 
finns bilaterala och regionala avtal bör unionens mekanism också främja mer regionalt 
samarbete på detta område för att utbyta kunskaper och bästa praxis, samt inom ramen 
för utbildningsprogrammen.
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- EU-finansierade resurser och inrättandet av en europeisk insatskapacitet vid 
katastrofer i form av en frivillig pool är viktiga åtgärder för att få till stånd ett bättre 
och mer tillförlitligt europeiskt system för insatskapacitet vid katastrofer. 

För att denna pool ska fungera bättre bör kommissionen fastställa inte endast 
kvalitetskriterier utan också kriterier för samverkansförmåga. 

Dessutom måste det tydliggöras att EU-finansierade resurser, vars utveckling till 
100 procent kan finansieras av unionen alltid bör finnas tillgängliga för den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer. Undantag skulle kunna göras endast när den 
medlemsstat som förvaltar resursen i fråga drabbas av en större katastrof. I det fallet 
har den drabbade medlemsstatens ansvar för att skydda sin befolkning och sitt 
territorium företräde framför skyldigheten att göra resursen tillgänglig. Med andra ord, 
i det fallet får medlemsstaten hänvisa till tvingande skäl och dra tillbaka resursen från 
poolen. 

- Vissa delar av kommissionens förslag måste klargöras eller framhävas ytterligare, 
såsom att det ska vara frivilligt att ta fram moduler och att militära resurser ska 
användas som en sista utväg. 

- En viktig förändring som infördes i och med Lissabonfördraget är att det gamla 
kommittéförfarandet ersattes med ett system med delegerade akter och 
genomförandeakter. Av artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt framgår det tydligt att dessa akter svarar mot olika behov och därför inte 
är utbytbara. 

Föredraganden noterar att kommissionens förslag endast inför genomförandeakter. 
Hon föreslår därför att genomförandeakterna ska ersättas med delegerade akter på en 
rad ställen där villkoren i artikel 290 i fördraget är uppfyllda. Dessa ändringar syftar 
både till att slå vakt om Europaparlamentets institutionella rättigheter och se till att 
lagenligheten och giltigheten av dessa sekundära akter säkerställs. 

Föredraganden är säker på att de föreslagna ändringarna kommer att bana väg för inrättandet 
av en mer tillförlitlig civilskyddsmekanism för unionen.


