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Ärende: Yttrande över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av 
beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen 
(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Till ordföranden

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för utveckling fått i uppdrag att lägga 
fram ett yttrande för ditt utskott. Vid utskottssammanträdet den 29 juni 2020 beslutade 
utskottet att avge detta yttrande i form av en skrivelse.

Vid utskottssammanträdet den 15 juli 2020 behandlade utskottet för utveckling detta ärende. 
Vid detta sammanträde1 beslutade utskottssamordnarna att uppmana utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag 
till resolution som antas.

Med vänlig hälsning

Tomas Tobé

1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Tomas Tobé (ordförande och föredragande för 
yttrandet), Pierrette Herzberger-Fofana (förste vice ordförande), Chrysoula Zacharopoulou 
(tredje vice ordförande), Erik Marquardt (fjärde vice ordförande). Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, 
Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, György Hölvényi, 
Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Ádám Kósa, Pierfrancesco Majorino, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, 
Michèle Rivasi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Klimatförändringarna leder till att 
naturkatastrofernas frekvens, intensitet 
och komplexitet ökar i hela världen, och 
utvecklingsländer – särskilt de minst 
utvecklade länderna och små östater 
under utveckling – är särskilt sårbara på 
grund av dels sin underutvecklade 
förmåga att anpassa sig till och begränsa 
konsekvenserna av klimatförändringarna 
och att hantera klimatrelaterade 
katastrofer, dels sin geografiska 
exponering för översvämningar, torka och 
skogsbränder.

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Skogsbränder är ett hot mot 
människors liv och uppehälle och mot den 
biologiska mångfalden, eftersom de leder 
till stora utsläpp av koldioxid och minskar 
jordens koldioxidupptagningsförmåga, så 
att klimatförändringarna blir ännu värre. 
Särskilt alarmerande är det när 
primärskogar eller radioaktivt 
kontaminerade områden eldhärjas. 
Eftersom det blir vanligare med 
klimatrelaterade katastrofer, bland dem 
också skogsbränder, måste den 
verksamhet som unionens 
civilskyddsmekanism bedriver utanför 
unionen förstärkas, också när den 
inriktar sig på förebyggande och 
katastrofberedskap.



AL\1209206SV.docx 3/4 PE654.047v01-00

SV

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Av omsorg om maximal insyn för 
unionsmedborgarna och maximal 
ansvarsskyldighet inför dem bör 
kommissionen ta fram vägledning för 
mätning av vilken andel av utgifterna via 
unionens civilskyddsmekanism som bör 
kunna räknas som offentligt 
utvecklingsbistånd.

Förslag till beslut
Skäl 12 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionen har ett intresse av att vid 
behov kunna hantera nödsituationer 
i tredjeländer. Även om rescEU-kapacitet 
främst upprättas för att användas som ett 
säkerhetsnät inom unionen, skulle 
i vederbörligen motiverade fall och med 
beaktande av de humanitära principerna, 
rescEU-kapacitet kunna sättas in utanför 
unionen.

(12) Unionen har ett intresse av att vid 
behov kunna hantera nödsituationer 
i tredjeländer. Även om rescEU-kapacitet 
främst upprättas för att användas som ett 
säkerhetsnät inom unionen, skulle 
i vederbörligen motiverade fall, i samråd 
med humanitära aktörer och med 
beaktande av de humanitära principerna, 
rescEU-kapacitet kunna sättas in utanför 
unionen.

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 6
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid resiliensplaneringen av 
katastrofinsatser i samband med 
humanitära kriser utanför unionen ska 
kommissionen och medlemsstaterna 
identifiera och främja synergieffekter 
mellan civilskyddsbiståndet och det 
humanitära bistånd som tillhandahålls av 
unionen och medlemsstaterna.

2. Vid resiliensplaneringen av 
katastrofinsatser i samband med 
humanitära kriser utanför unionen ska 
kommissionen och medlemsstaterna 
identifiera och främja synergieffekter 
mellan civilskyddsbiståndet och det 
humanitära bistånd som tillhandahålls av 
unionen och medlemsstaterna, vilket alltid 
när det är möjligt ska ske i samråd, dels 
med humanitära aktörer, också på det 
lokala planet, dels med lokala 
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myndigheter.

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 16 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(9a) Artikel 16.2 ska ersättas med 
följande: 

2. Insatser enligt denna artikel får 
antingen genomföras som en oberoende 
biståndsinsats eller som ett bidrag till en 
insats som leds av en internationell 
organisation. Unionens samordning ska 
vara fullt integrerad med den övergripande 
samordning som tillhandahålls av 
Förenta nationernas kontor för samordning 
av humanitära frågor (Ocha) och ska 
respektera dess ledande roll. Vid 
katastrofer som orsakats av människor eller 
komplexa nödsituationer ska 
kommissionen säkerställa förenlighet med 
det europeiska samförståndet om 
humanitärt bistånd* och respekt för 
humanitära principer.

2. Insatser enligt denna artikel får 
antingen genomföras som en oberoende 
biståndsinsats eller som ett bidrag till en 
insats som leds av en internationell 
organisation. Unionens samordning ska 
vara fullt integrerad med den övergripande 
samordning som tillhandahålls av 
Förenta nationernas kontor för samordning 
av humanitära frågor (Ocha) och ska 
respektera dess ledande roll. Vid 
katastrofer som orsakats av människor eller 
komplexa nödsituationer ska 
kommissionen, alltid när det är möjligt, 
samråda med humanitära aktörer, också 
på det lokala planet, och säkerställa 
förenlighet med det europeiska 
samförståndet om humanitärt bistånd* och 
respekt för humanitära principer.


