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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. Vidare framhålls även de särskilda behoven i gränsområden, där det särskilt 
i reaktionsfasen finns stor potential att effektivisera de gemensamma katastrofinsatserna. När 
det gäller europeiska medel efterlyses samtidigt en effektivare koppling mellan 
civilskyddsmekanismen och solidaritetsfonden, som inte används tillräckligt flexibelt. 

Föredraganden rekommenderar även en översyn av artikel 11 och den därmed 
sammanhängande artikel 12, där kommissionen föreslår ”en europeisk insatskapacitet vid 
katastrofer” utan att någonstans i förslaget definiera detta begrepp. När det gäller 
användningen av ett modulsystem eller en europeisk kapacitet som medlemsstaterna ställer 
till förfogande kan inte föredraganden se någon annan egentlig skillnad än i fråga om när 
medlemsstaterna kan respektive måste skicka nationella resurser till drabbade områden. 
I Lissabonfördraget fastställs det klart och tydligt att unionen endast ska ha befogenhet att 
vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder, men 
i artikel 11.6 görs sådana åtgärder obligatoriska. Detta för med sig en rad säkerhets- och 
finansrelaterade frågor som kräver svar, till exempel hur och med hur mycket den här 
”europeiska kapaciteten” ska finansieras av unionen. Av dessa anledningar förefaller det 
lämpligast att behålla det befintliga modulsystemet, som innebär att medlemsstaterna frivilligt 
kan bestämma när och var de ska de ska bidra med hjälp i större krissituationer utanför deras 
territorium och att kommissionen stöder eller samordnar samarbetet mellan medlemsstaterna 
genom det mycket välfungerande övervaknings- och informationscentrumet.

En särskild fråga är den om inlämnandet av nationella krisplaner. Här befarar föredraganden 
att administrationen kommer att bli alltför betungande och att känslig säkerhetsinformation 
kan komma att ställas till fritt förfogande. Därför föreslår föredraganden att medlemsstaterna, 
i stället för att tillkännage krisplaner eller någon annan form av planer som omfattas av 
sekretessbestämmelser, tillställer kommissionen en förteckning över inhemska risker och 
ett system för riskförebyggande och riskavvärjande åtgärder.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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



PE494.684v01-00 4/17 PA\911347SV.doc

SV

Ändringsförslag 1

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 offentliga myndigheter, 
även på regional och lokal nivå, som är de 
som sitter bäst till för att lösa problemen.

Or. cs

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. 

(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. 
Att upprätta riskförteckningar och föreslå 
riskavvärjande åtgärder är ett viktigt 
redskap när det gäller att åstadkomma en 
integrerad strategi för katastrofhantering 
som länkar samman förebyggande, 
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Mekanismen bör därför innehålla en 
allmän ram som täcker meddelandet och 
genomförandet av dessa planer.

beredskap och insatser till en helhet. 
Mekanismen bör därför innehålla en 
allmän ram som täcker meddelandet och 
genomförandet av dessa planer.

Or. cs

Ändringsförslag 3

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.

Or. cs

Ändringsförslag 4

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 
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uppmärksamhet ägnas 
civilskyddskapaciteten i medlemsstaternas 
gränsområden. 

Or. cs

Ändringsförslag 5

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.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att förbättra planeringen av (14) För att förbättra planeringen av 
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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.

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 samt 
identifierar riskerna och fastställer 
riskavvärjande åtgärder. Riskidentifiering
kan även användas till att fastställa om det 
finns luckor i medlemsstaternas 
insatskapacitet.

Or. cs

Ändringsförslag 7

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 och 
infrastruktur förbättras. Unionen bör 
stödja och komplettera medlemsstaternas 
ansträngningar genom att göra det lättare 
för dem att sammanföra sina 
transportresurser.

Or. cs
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Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. cs

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) 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. 

Or. cs
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Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) 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.

Or. cs

Ändringsförslag 11

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 

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 
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radiologiska olyckor eller miljöolyckor, 
havsförorening och akuta hälsorisker, som 
inträffar inom eller utanför unionen.

terroristhandlingar, tekniska och 
radiologiska olyckor eller miljöolyckor, 
havsförorening och akuta hälsorisker, som 
inträffar inom eller utanför unionen.

Or. cs

Ändringsförslag 12

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.

Or. cs

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 4 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

9. riskförteckning och riskavvärjande 
åtgärder: 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 
i en gemensam övergripande förteckning 
över risker och riskavvärjande åtgärder.
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Or. cs

Ändringsförslag 14

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) stöder utarbetandet av
medlemsstaternas riskförteckning och 
riskavvärjande åtgärder, vilket även 
omfattar att tillhandahålla riktlinjer för 
innehållet i dessa,

Or. cs

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riskhanteringsplaner Riskförteckningar och riskavvärjande 
åtgärder

Or. cs

Ändringsförslag 16

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 för
kommissionen lägga fram en förteckning 
över inhemska risker och riskavvärjande 
åtgärder.



PE494.684v01-00 12/17 PA\911347SV.doc

SV

Or. cs

Ändringsförslag 17

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.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. cs

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna utarbeta referensscenarier 
för katastrofer inom och utanför unionen, 

(a) Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna utarbeta referensscenarier 
för katastrofer inom unionen, varvid de ska 
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varvid de ska beakta de 
riskhanteringsplaner som föreskrivs i 
artikel 6.

beakta de riskförteckningar och 
riskavvärjande åtgärder som föreskrivs i 
artikel 6.

Or. cs

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Den europeiska insatskapaciteten vid 

katastrofer
1. Det ska inrättas en europeisk 
insatskapacitet vid katastrofer i form av 
en frivillig pool av på förhand utvald 
insatskapacitet som ställs till förfogande 
av medlemsstaterna
2. På grundval av referensscenarier ska 
kommissionen i samarbete med 
medlemsstaterna fastställa vilken slags 
och vilken mängd av kapacitet som 
behövs för den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer (nedan 
kallat kapacitetsmålen).
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.
4. Kommissionen ska inrätta och förvalta 
ett förfarande för certifiering och 
registrering av den kapacitet som 
medlemsstaterna ställer till förfogande för 
den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer.
5. Medlemsstaterna ska på frivillig basis 
identifiera och registrera den kapacitet 
som den ställer till förfogande för den 
europeiska insatskapaciteten vid 
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katastrofer. Multinationella moduler som 
tillhandahålls av två eller flera 
medlemsstater ska registreras gemensamt
av alla berörda medlemsstater.
6. Den kapacitet som registreras för att 
ingå i den europeiska insatskapaciteten 
vid katastrofer ska göras tillgänglig för 
katastrofinsatser inom ramen för 
mekanismen genom att kommissionen 
lämnar en begäran via centrumet för 
katastrofberedskap. Medlemsstaterna ska 
utan dröjsmål underrätta kommissionen 
om alla eventuella tvingande skäl till att 
denna kapacitet inte kan göras tillgänglig 
vid en viss katastrof.
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.
8. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska se till att insatserna inom ramen för 
den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer görs tillräckligt synliga.

Or. cs

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Åtgärdande av kritiska luckor

1. Kommissionen ska övervaka vilka 
framsteg som görs när det gäller 
uppfyllandet av kapacitetsmålen och i 
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samarbete med medlemsstaterna 
identifiera luckor i den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer.
2. Kommissionen ska hjälpa 
medlemsstaterna att avhjälpa 
kapacitetsluckorna och att se till att detta 
sker på det sätt som är mest lämpligt och 
kostnadseffektivt, bl.a. genom att
a) hjälpa berörda medlemsstater att 
utveckla sådan insatskapacitet som den 
europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer antingen saknar helt eller 
endast kan göra tillgänglig i otillräcklig 
mängd,
b) utveckla insatskapacitet på unionsnivå 
som kan fungera som en gemensam 
buffert mot gemensamma risker om en 
sådan lösning skulle vara den mest 
kostnadseffektiva.
3. All kapacitet som utvecklas i enlighet 
med denna artikel ska kontrolleras och 
förvaltas av de berörda medlemsstaterna. 
Kommissionen ska utarbeta mallar för 
avtal mellan kommissionen och berörda 
medlemsstater. Det är de medlemsstater 
som förvaltar kapaciteten ska ansvara för 
att den registreras i enlighet med de 
nationella förfarandena.
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.
5. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska se till att de insatser som utvecklats i 
enlighet med denna artikel görs 
tillräckligt synliga.
6. Kommissionen ska vartannat år 
underrätta Europaparlamentet och rådet 
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om de framsteg som gjorts för att uppfylla 
kapacitetsmålen och avhjälpa 
kvarvarande kapacitetsluckor i den 
europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer.
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:
(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.
(b) Bestämmelser om 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.
(d) Bestämmelser om hur den kapacitet 
som avses i a och b ska göras tillgänglig 
för alla medlemsstater genom 
mekanismen.
8. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet i 
artikel 31.2.

Or. cs

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det finansiella referensbeloppet för 
genomförandet av detta beslut för perioden 

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

2014–2020 ska vara 455 000 000 euro i 
löpande priser.

Or. cs

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Artikel 21 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. cs


