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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till beslut om en civilskyddsmekanism för unionen är en god grundval som tar fasta 
på unionens behov av förebyggande och reaktiva insatser på detta område. Föredraganden 
välkomnar kommissionens avsikt att förena civilskyddsmekanismen och det finansiella 
instrumentet i ett enda dokument, liksom utformningen enligt det här förslaget till 
Europaparlamentets och rådets beslut. Framför allt uppskattar föredraganden ett antal förslag 
till förändringar som innebär förenklade regler och rutiner för att aktivera mekanismen och 
därigenom gör EU:s katastrofinsatser mer effektiva, ändamålsenliga och sammanhängande.

Ändringsförslagen från utskottet för regional utveckling kretsar framför allt kring behovet av 
att göra regioner, städer och lokalsamhällen mer involverade, eftersom sådana självstyrande 
enheter såväl i förebyggande arbete som i katastrofinsatser har en nyckelroll som inte kan 
förbises. Det upprepas att civilskyddets grundprincip bör vara att problem ska lösas på lägsta 
möjliga nivå. Vidare framhålls även de särskilda behoven i gränsområden, där det särskilt 
i reaktionsfasen finns stor potential att effektivisera de gemensamma katastrofinsatserna för 
att möjliggöra samordning över gränserna. Av liknande skäl lägger REGI-utskottet även till 
hänvisningar till den särskilda situationen i de yttersta randområdena liksom i havsområden, 
på öar, i bergsregioner samt i isolerade eller svårtillgängliga områden. Särskild 
uppmärksamhet bör även ägnas åt regioner vid EU:s yttre gränser och åt de yttersta 
randområdena, eftersom risken för naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor där 
är större och insatser svårare att genomföra än i andra regioner, vilket medför att bistånd från 
tredjeländer ofta är nödvändigt.

Hänsyn bör även tas till behovet av snabbt och flexibelt stöd vid katastrofer där de berörda 
medlemsstaterna, i förekommande fall deras regionala eller lokala myndigheter, inte har 
tillräckliga möjligheter. När det gäller europeiska medel efterlyses samtidigt en effektivare 
koppling mellan civilskyddsmekanismen och solidaritetsfonden, som inte används tillräckligt 
flexibelt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

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 

(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 
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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.

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. En integrerad strategi för 
varje havsområde kan visa sig bli 
nödvändig.

Ändringsförslag 2

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 
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 
insatskapaciteten i det berörda landet och 
hos dess behöriga myndigheter, även på 
regional och lokal nivå, som är de som 
sitter bäst till för att lösa problemen.
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Ändringsförslag 3

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 
konsekvent förebygga och hålla beredskap 
inför katastrofer samt insatser vid en större 
katastrof, eller vid överhängande fara för 
att en sådan ska inträffa. Detta beslut bör 
därför inte påverka medlemsstaternas 
ömsesidiga rättigheter och skyldigheter 
enligt bilaterala och multilaterala avtal i 
frågor som omfattas av detta beslut eller 
medlemsstaternas ansvar att skydda 
människor, miljö och egendom inom det 
egna territoriet.

Ändringsförslag 4

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 innehåller därför en allmän 
ram som täcker meddelandet och 
genomförandet av dessa planer. Inom 
ramen för mekanismen bör det utvecklas 
riktlinjer i syfte att göra medlemsstaternas 
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olika riskhanteringsplaner samstämmiga 
och jämförbara.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) Unionens insatser för att vidareutveckla 
systemen för uppspårning och varning 
torde även bidra till att minimera 
medlemsstaternas ledtid när det gäller 
insättande av katastrofinsatser och 
information till unionens medborgare.
Dessa system bör ta hänsyn till och bygga 
på såväl redan befintliga som framtida 
informationskällor och system. Det är 
viktigt att det finns ett närmare samarbete 
mellan kommissionens generaldirektorat 
för humanitärt bistånd och civilskydd och 
de nationella civilskyddsorganen.

Ändringsförslag 6

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 på unionsnivå, men i 
första hand på medlemsstatsnivå, inom 
områdena förebyggande, beredskap och 
katastrofinsatser på lokal nivå, i enlighet 
med rådets slutsatser av 
den 14 november 2008 om en europeisk 
utbildning för katastrofhantering.
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Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Andra förberedande åtgärder 
inbegriper utbyte av information om 
nödvändiga medicinska resurser och 
åtgärder för att främja användandet av ny 
teknik. Enligt artikel 346 i fördraget ska 
ingen medlemsstat vara skyldig att lämna 
sådan information vars avslöjande den 
anser strida mot sina väsentliga 
säkerhetsintressen.

(11) Andra förberedande åtgärder 
inbegriper utbyte av information om 
nödvändiga medicinska resurser och 
åtgärder för att främja användandet av ny 
teknik. Enligt artikel 346.1 a i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt
ska ingen medlemsstat vara skyldig att 
lämna sådan information vars avslöjande 
den anser strida mot sina väsentliga 
säkerhetsintressen.

Ändringsförslag 8

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 
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. Härvidlag måste särskild 
uppmärksamhet ägnas åt 
civilskyddskapaciteten i medlemsstaternas 
gränsområden.
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Ändringsförslag 9

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 på frivillig basis 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.

Ändringsförslag 10

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 
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 genom 
främjande av exempel på god praxis.
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Ändringsförslag 11

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 
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, 
standardisering av medlemsstaternas 
varningssystem och utbyte av information 
om de erfarenheter som har gjorts vid 
insatserna.

Ändringsförslag 12

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 

(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 som samordnats med 
befintliga nationella, regionala och lokala 
strukturer, en europeisk insatskapacitet vid 
katastrofer i form av en frivillig pool av på 
förhand utvald kapacitet som 
medlemsstaterna ställer till förfogande, ett 
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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.

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.

Ändringsförslag 13

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 
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.

(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 
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 när det 
gäller samordning mellan 
gränsöverskridande regioner som skulle 
kunna fyllas med kapacitet som byggs upp 
med stöd av unionen för att därefter ställas 
till förfogande inom hela unionen.
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Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Särskild uppmärksamhet måste 
ägnas åt regioner vid EU:s yttre gränser 
och åt de yttersta randområdena, eftersom 
risken för naturkatastrofer och 
katastrofer orsakade av människor där är 
större och insatser svårare att genomföra 
än i andra regioner, vilket medför att 
bistånd från tredjeländer ofta är 
nödvändigt.

Ändringsförslag 15

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 och deras hastighet ökas.
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.

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att underlätta utvecklingen av en 
snabbinsatsförmåga på unionsnivå bör 
tillgången till lämpliga transportmedel 

(16) För att underlätta utvecklingen av en 
snabbinsatsförmåga på unionsnivå bör 
tillgängligheten i alla EU-regioner samt 



PE494.684v02-00 12/29 AD\914911SV.doc

SV

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.

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.

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att biståndsinsatserna ska bli så 
effektiva som möjligt och verkligen nå ut 
till de drabbade befolkningsgrupperna bör 
de vara fullständigt samordnade även på 
plats. Kommissionen bör förse de utsända 
expertgrupperna med det logistiska stöd de 
behöver.

(17) För att biståndsinsatserna ska bli så 
effektiva som möjligt och verkligen nå ut 
till de drabbade befolkningsgrupperna bör 
de vara fullständigt samordnade även på 
plats. Kommissionen bör ge lämpligt 
logistiskt stöd till de utsända 
expertgrupperna och till den logistiska 
utplaceringen av frivilliggrupper för att 
bemöta krissituationer på isolerade eller 
svårtillgängliga platser.

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU:s bistånd och stöd vid förebyggandet 
av katastrofer och vid katastrofinsatser är 
särskilt viktigt i isolerade och mer 
avlägsna regioner, som har bestående 
svårigheter i fråga om tillgänglighet och 
disponibla mänskliga och materiella 
resurser, som löper större risk att drabbas 
av naturkatastrofer och som drabbas 
allvarligare av följderna av sådana 
katastrofer, vilket är fallet i de yttersta 
randområdena.
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Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) På grund av sitt geostrategiska läge, 
som behandlas i kommissionens 
meddelande av den 26 maj 2004 om ett 
starkare partnerskap för de yttersta 
randområdena samt i Michel Barniers 
rapport ”Europe AID” från januari 2006, 
bör de yttersta randområdena framträda 
tydligt i medlemsstaternas 
riskhanteringsplaner och prioriteras vid 
inrättandet av moduler som syftar till att 
förbereda och samordna insatser i deras 
geografiska miljö.

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hänsyn bör även tas till behovet av snabbt 
och flexibelt finansiellt bistånd vid 
katastrofer där de berörda 
medlemsstaterna, i förekommande fall 
deras regionala eller lokala myndigheter, 
inte har tillräckliga möjligheter. Här är 
det viktigt att framhålla möjligheten till 
finansiella resurser från 
solidaritetsfonden, vars stöd är till för 
medlemsstater och anslutande länder som 
drabbats av en större naturkatastrof och 
vars användning måste bli effektivare 
sammankopplad med 
civilskyddsmekanismen.
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Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 22

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 åtgärder i 
medlemsstaterna på civilskyddsområdet så 
att de system för förebyggande, beredskap 
och insatser som används vid 
naturkatastrofer och katastrofer orsakade 
av människor kan fungera bättre.
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Ändringsförslag 23

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 orsakade av människor, 
inbegripet konsekvenser av
terroristhandlingar, tekniska och 
radiologiska olyckor eller miljöolyckor, 
havsförorening och akuta hälsorisker, som 
inträffar inom eller utanför unionen.

Ändringsförslag 24

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 och tillräckliga resurser för att 
på ett tillfredställande och konsekvent sätt 
hantera katastrofer av en sådan 
storleksordning och art som rimligen kan 
förväntas inträffa och som de rimligen kan 
förbereda sig inför.
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Ändringsförslag 25

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 primära 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.

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Detta beslut är inte tillämpligt på 
åtgärder som genomförs i enlighet med 
[förordning (EG) nr 1717/2006; förordning 
(EG) nr 1257/96; förordning (EG) nr 
1406/2002 [och unionslagstiftning rörande 
handlingsprogram på områdena hälsa och 
rättsliga och inrikes frågor].

7. Detta beslut är inte tillämpligt på 
åtgärder som genomförs i enlighet med 
[förordning (EG) nr 1717/2006; förordning 
(EG) nr 1257/96; förordning (EG) nr 
1406/2002 [och unionslagstiftning rörande 
handlingsprogram på områdena hälsa och 
rättsliga och inrikes frågor] samt annan 
icke relaterad unionslagstiftning.

Ändringsförslag 27

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 

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, i de 
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yttersta randområden eller på grund av 
andra skäl.

yttersta randområdena eller i 
gränsöverskridande områden eller av 
andra skäl. I dessa regioner kan en 
integrerad strategi för varje havsområde 
visa sig bli nödvändig för att garantera 
bästa möjliga synergier.

Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Uppnå ett gott skydd mot katastrofer 
genom att förebygga dessa och begränsa 
deras verkningar och genom att skapa en 
förebyggandekultur.

(a) Uppnå ett gott skydd mot katastrofer 
genom att förebygga dessa och begränsa 
deras verkningar, genom att skapa en 
förebyggandekultur och genom att 
förbättra samarbetet mellan 
civilskyddsorgan och andra behöriga 
organ.

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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.

(c) de framsteg som gjorts för att förbättra 
katastrofinsatserna, mätt i hur snabbt det 
går att genomföra insatser och 
tillhandahålla tjänster inom ramen för 
mekanismen, hur väl samordnade dessa 
insatser och tjänster är och om det bistånd 
som ges för att täcka behoven på plats är 
tillräckligt.
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Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – 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: en naturligt orsakad 
händelse som på grund av sin 
exceptionella omfattning redan har 
äventyrat liv och egendom, eller inom en 
nära framtid kommer att göra det, och 
som den berörda medlemsstaten inte har 
tillräckliga resurser för att hantera och 
som kan leda till en begäran om bistånd 
enligt mekanismen,

Ändringsförslag 31

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – 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 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.

Ändringsförslag 32

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 33

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1 – 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, både på europeisk 
nivå och i medlemsstater på makro- och 
subregional nivå, i de fall där territorier 
står inför liknande katastrofrisker,

Ändringsförslag 34

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1 – 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) främjar och stöder utarbetandet, 
samordningen mellan medlemsstaterna
och genomförandet av medlemsstaternas 
riskhanteringsplaner, vilket även omfattar 
att tillhandahålla riktlinjer för innehållet i 
dessa samt vid behov även lämpliga 
initiativ,

Ändringsförslag 35

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1 – 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 

(d) främjar och stöder utarbetandet och 
genomförandet av medlemsstaternas 
riskhanteringsplaner, vilket även omfattar 
riktlinjer för deras innehåll i syfte att göra 
planerna samstämmiga och jämförbara,
samt vid behov tillhandahåller lämpliga 
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initiativ, initiativ,

Ändringsförslag 36

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) öka medvetenheten om 
riskförebyggandets betydelse och stödja 
medlemsstaterna i deras åtgärder för att 
informera och utbilda allmänheten på detta 
område,

(e) ökar medvetenheten om 
riskförebyggandets betydelse och stöder 
medlemsstaterna samt regionala och 
lokala myndigheter i deras åtgärder för att 
informera och utbilda allmänheten på detta 
område,

Ändringsförslag 37

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) öka medvetenheten om 
riskförebyggandets betydelse och stödja 
medlemsstaterna i deras åtgärder för att 
informera och utbilda allmänheten på detta 
område,

(e) ökar medvetenheten om 
riskförebyggandets betydelse och stöder 
medlemsstaterna i deras åtgärder för att 
informera, utbilda och medvetandegöra
allmänheten på detta område,

Ändringsförslag 38

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) främjar användning av unionens 
medel för hållbart katastrofförebyggande 
och uppmuntrar medlemsstater och 
regioner att utnyttja dessa 
finansieringsmöjligheter,
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Ändringsförslag 39

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) tar hänsyn till den särskilda 
sårbarheten hos de regioner som avses i 
artikel 349 i fördraget.

Ändringsförslag 40

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, efter 
samråd med sina behöriga myndigheter, 
även på regional och lokal nivå, meddela 
kommissionen sina riskhanteringsplaner.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de 
yttersta randområdena, öregioner, 
gränsöverskridande regioner och 
bergsregioner, som ofta saknar 
tillräckliga resurser för att snabbt kunna 
ingripa vid katastrofer.

Ändringsförslag 41

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 
risker avseende större naturkatastrofer 
och katastrofer orsakade av människor 
som analyserats i de nationella 
riskbedömningarna samt andra relevanta 
risker på nationell eller lämplig 
subnationell nivå, och ska även 
överensstämma med andra relevanta 
planer i medlemsstaten.
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Ändringsförslag 42

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. Medlemsstaterna ska 
utveckla en strategi för att samordna 
riskhanteringsplaneringen i 
gränsöverskridande regioner.

Ändringsförslag 43

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.

utgår

Ändringsförslag 44

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – 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 vara 
samordnat med befintliga nationella och 
regionala strukturer och handlingsberett 
dygnet runt och året runt och stå till 
medlemsstaternas och kommissionens 
tjänst för att utföra uppdrag inom ramen för 
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mekanismen.

Ändringsförslag 45

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Bidra till att utveckla uppspårnings-, 
varnings- och alarmsystemen för 
katastrofer och standardiseringen av 
koderna för larmberedskap 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.

Ändringsförslag 46

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – led d – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bedöma behoven i den stat som begär 
bistånd,

– bedöma behoven i den stat eller region
som begär bistånd,

Ändringsförslag 47

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – led d – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 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,

– vid behov underlätta samordningen av 
katastrofbiståndsinsatser på plats samt när 
det är nödvändigt och lämpligt upprätta 
kontakt med de behöriga nationella eller 
regionala myndigheterna i den stat som 
begär bistånd,
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Ändringsförslag 48

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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.

(e) Bygga upp och upprätthålla en 
kapacitet för att tillhandahålla logistiskt 
stöd och bistånd till de expertgrupper, 
moduler och annan insatskapacitet som 
sätts in inom ramen för mekanismen samt
till andra aktörer på fältet och 
frivilliggrupper på isolerade eller 
svårtillgängliga platser.

Ändringsförslag 49

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Medlemsstaterna ska identifiera och 
kartlägga vilken viktig kapacitet som redan 
finns tillgänglig för att användas inom 
ramen för mekanismen på grundval av 
dessa scenarier och underrätta 
kommissionen om detta.

(b) Medlemsstaterna ska, i samarbete med 
sina regioner, identifiera och kartlägga 
vilken viktig kapacitet som redan finns 
tillgänglig för att användas inom ramen för 
mekanismen på grundval av dessa 
scenarier och underrätta kommissionen om 
detta.

Ändringsförslag 50

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid planeringen av insatser utanför 
unionen ska kommissionen och 
medlemsstaterna identifiera och tillvarata 
synergieffekter mellan biståndet in natura 
och det humanitära bistånd som 

2. Vid planeringen av insatser utanför 
unionen ska kommissionen och 
medlemsstaterna identifiera och tillvarata 
synergieffekter mellan biståndet in natura 
och det humanitära bistånd som 



AD\914911SV.doc 25/29 PE494.684v02-00

SV

tillhandahålls av unionen och 
medlemsstaterna.

tillhandahålls av unionen och 
medlemsstaterna, och ska i väsentlig grad 
integrera de yttersta randområdena när 
dessa planer berör deras territorium.

Ändringsförslag 51

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kapacitet som sätts in ska fortsätta att 
stå under medlemsstaternas ledning och 
befäl. Samordningen av de olika 
resurserna ska handhas av kommissionen 
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.

7. Den insatskapacitet som 
medlemsstaterna gör tillgänglig för den 
europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer ska förbli tillgänglig för
medlemsstaterna att när som helst 
använda för nationella ändamål.

Ändringsförslag 52

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) hjälpa medlemsstater att förbättra 
tillgängligheten i regioner som löper 
större risk att drabbas av nödsituationer.

Ändringsförslag 53

Förslag till beslut
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Inrätta utbildningsprogram och ett 
utbildningsnätverk för civilskyddspersonal 

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

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

Ändringsförslag 54

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 inom och 
utanför unionen, 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.

Ändringsförslag 55

Förslag till beslut
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det finansiella referensbeloppet för 
genomförandet av detta beslut för perioden 
2014–2020 ska vara 400 000 000 euro i 
löpande priser.
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Ändringsförslag 56

Förslag till beslut
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det finansiella referensbeloppet för 
genomförandet av detta beslut för perioden 
2014–2020 ska vara 513 000 000 euro i 
löpande priser. Inom denna ram kommer 
budgetmedel för insatser inom och 
utanför EU att fastställas enligt de behov 
som uppstår.

Ändringsförslag 57

Förslag till beslut
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Detta referensbelopp finansieras med 
200 000 000 euro i löpande priser från 
budgetrubrik 3 ”Säkerhet och 
medborgarskap” och med 200 000 000 
euro i löpande priser från budgetrubrik 4 
”EU i världen” i den fleråriga 
budgetramen.

Ändringsförslag 58

Förslag till beslut
Artikel 20 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Åtgärder för att informera, utbilda och 
medvetandegöra allmänheten och därtill 
hörande informationsverksamhet för att 
minska konsekvenserna av katastrofer för 
unionens medborgare och hjälpa dessa att 
skydda sig mer effektivt.

(d) Åtgärder för att informera, utbilda och 
medvetandegöra allmänheten och därtill 
hörande informationsverksamhet för att 
minska konsekvenserna av katastrofer för 
unionens medborgare och hjälpa dessa att 
skydda sig mer effektivt och på ett hållbart 
sätt.
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Ändringsförslag 59

Förslag till beslut
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som får ekonomiskt bistånd inom 
ramen för detta beslut ska inte få stöd från 
något annat av unionens 
finansieringsinstrument.

Åtgärder som får ekonomiskt bistånd inom 
ramen för detta beslut ska inte få stöd från 
något annat av unionens 
finansieringsinstrument, med undantag av 
katastrofinsatser i de yttersta 
randområdena och i regioner med 
geografiska och demografiska 
begränsningar, såsom öregioner, 
bergsregioner och glest befolkade 
regioner.
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