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Pressmeddelande 
Luxemburg den 2 oktober 2020 

De föreslagna ändringarna av EU:s 
civilskyddsmekanism behöver finputsas 
Det nya förslaget till ändring av Europeiska unionens civilskyddsmekanism kräver ytterligare 
förtydliganden, enligt ett yttrande från Europeiska revisionsrätten som offentliggörs i dag. 
Framför allt måste det fortfarande beslutas hur de ökade resurserna ska användas och 
övervakas. Det är förstås viktigt att EU:s krishantering blir snabbare, men principerna om sund 
ekonomisk förvaltning och ansvarsskyldighet måste vara ledande, varnar revisorerna.  

Den 26 mars 2020 diskuterade Europeiska rådet EU:s åtgärder med anledning av covid-19-
pandemin och uppmanade därefter kommissionen att lägga fram förslag för att införa ”ett mer 
ambitiöst och omfattande krishanteringssystem” inom EU. Mot den bakgrunden lade 
kommissionen, inom mindre än två månader, fram ett förslag till ändring av unionens 
civilskyddsmekanism. Det övergripande syftet med lagstiftningsförslaget är att se till att EU kan ge 
sina medborgare både inom och utanför Europa bättre stöd vid kriser och katastrofer. 

”Kriser är per definition oförutsägbara. Men covid-19-pandemin har tydligt visat att EU absolut 
behöver bättre beredskap och förmåga att agera snabbt”, sade Leo Brincat, den ledamot av 
revisionsrätten som ansvarar för yttrandet. ”Det nya förslaget om ändring av EU:s 
civilskyddsmekanism är ett steg framåt i det avseendet. Men när grunden läggs för den framtida 
krishanteringen bör kommissionen inte förväxla skyndsamhet med förhastande.” 

Genom kommissionens förslag utökas civilskyddsmekanismens budgetkapacitet från 1,4 miljarder 
euro till 3,5 miljarder euro för 2021–2027 så att mekanismen ska kunna ta sig an fler 
ansvarsområden, såsom att bygga upp strategiska reserver av medicinsk utrustning, utveckla 
kapacitet för medicinsk evakuering eller formera akutsjukvårdsgrupper. Revisorerna pekar dock på 
avsaknaden av en egentlig behovsbedömning. Det finns väldigt få bevis i förslaget på att den här 
budgetökningen med 2 miljarder euro faktiskt behövs, eftersom det inte ges några uppskattningar 
av de kostnader som är förenade med de nya uppgifterna. Därför är det omöjligt att avgöra om 
den föreslagna budgeten är lämplig för att de avsedda målen ska nås. 

För vissa av de nya målen saknas också relevanta prestationsindikatorer eller särskild övervakning. 
Enligt förslaget garanteras inte längre att en minsta procentandel anslås till var och en av de tre 
strategiska pelarna i EU:s krishanteringsstrategi (förebyggande, beredskap och insatser). 
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Revisorerna anser därför att det vore bra att införa en mekanism för rapportering av 
civilskyddsmekanismens faktiska utgifter för var och en av dessa pelare.  

När det gäller upphandlingsregler välkomnar revisorerna de föreslagna ändringarna. Den 
nuvarande lagstiftningen om gemensamma upphandlingsförfaranden har vissa inneboende 
begränsningar som tydliggjordes under covid-19-krisen: det första förfarandet inleddes inte förrän 
fyra veckor efter de första bekräftade fallen. Enligt de gemensamma upphandlingsreglerna gäller 
dessutom att även om kommissionen ansvarar för att underteckna ramavtalet så är det bara 
medlemsstaterna som kan köpa utrustningen direkt. Enligt förslaget ska kommissionen kunna 
genomföra upphandling direkt och ha en mer autonom roll i processen. Enligt revisorerna skulle 
det kunna ge EU snabbare reaktionsförmåga och minska bördan på medlemsstaterna. 
Kommissionens förslag att förutom direkt förvaltning lägga till indirekt förvaltning som ett sätt att 
genomföra civilskyddsmekanismens budget har på liknande sätt potential att göra EU:s 
krishantering flexiblare. 

 

Meddelande till redaktörer  

Medlemsstaterna har fortfarande det främsta ansvaret för förebyggande, beredskap och insatser 
vid katastrofer och kriser inom sina territorier. Men Europeiska kommissionen har en stödjande 
roll på området civilskydd. Det innebär att vissa civilskyddsåtgärder vidtas på EU-nivå och att EU 
kommer att ha en mer framträdande roll i hanteringen av framtida hälsohot. 

EU:s civilskyddsmekanism inrättades 2013 för att förbättra samarbetet mellan EU och de 
deltagande staterna och öka ändamålsenligheten i EU:s förebyggande, beredskap och insatser vid 
naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor. Vilket land som helst i världen kan 
begära bistånd inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism. 

Detta yttrande över EU:s civilskyddsmekanism kompletterar andra nyligen offentliggjorda 
yttranden från revisionsrätten över extraordinär flexibilitet vid användningen av de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna, över React-EU och förordningen om gemensamma 
bestämmelser, över Fonden för en rättvis omställning och mekanismen för en rättvis omställning 
samt över faciliteten för återhämtning och resiliens. 

Revisionsrätten bidrar till att förbättra den finansiella styrningen av EU genom att offentliggöra 
yttranden över förslag till ny eller ändrad lagstiftning med finansiella effekter. I yttrandena gör vi 
såsom EU:s externa revisor en oberoende bedömning av lagstiftningsförslagen.  

Den rättsliga grunden för kommissionens förslag innebär att revisionsrätten ska höras, och rådet 
skrev därför till revisionsrätten för att inhämta dess synpunkter.  

Revisionsrättens yttrande 09/2020 som åtföljer kommissionens förslag till Europaparlamentets 
och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen 
finns för närvarande på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu på engelska, och inom kort på 
övriga språk. 

Information om revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin finns här. 

 

Presskontakt för yttrandet 

Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
T: +352 4398 47502 / M: +352 691551502 
 

 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53490
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53490
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=54299
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53545
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53545
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=54387
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=55144
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=54818
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/NewsItem.aspx?nid=13555
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu

