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KORT BEGRUNDELSE 

Europa og verden står over for et voksende antal katastrofer med store menneskelige og 

materielle omkostninger. Hyppigheden og intensiteten af vejrrelaterede katastrofer, især 

oversvømmelser og skovbrande, er også stigende som følge af klimaændringerne. Den 

Europæiske Unions civilbeskyttelsesmekanisme1 (EU-mekanismen) sigter mod at støtte, 

supplere og lette koordinationen af medlemsstaternes foranstaltninger med det formål at 

forbedre katastrofeforebyggelsen, -beredskabet og -indsatsen. EU-mekanismen kan aktiveres 

som reaktion på katastrofer både i og uden for Unionen (sidstnævnte udgør over halvdelen af 

alle aktiveringer af mekanismen). I forbindelse med reaktionen på katastrofer uden for 

Unionen aktiveres EU-mekanismen ofte, samtidig med at EU yder humanitær bistand. 

Kommissionens forslag2 om at ændre denne afgørelse, der i øjeblikket behandles i Europa-

Parlamentet og Rådet, har til formål at: 1) styrke EU's og medlemsstaternes kapacitet til at 

reagere på katastrofer gennem oprettelsen af en dedikeret reserve af aktiver på EU-plan 

(rescEU), som skal indsættes efter afgørelse truffet af Kommissionen, og gennem mere 

effektive bidrag fra medlemsstaterne til den europæiske civilbeskyttelsespulje 2) styrke fokus 

på forebyggelsesforanstaltninger og sammenhængen med andre EU-politikker og 3) fremme 

en forenklet og effektiv administrativ procedure i mekanismens operationer. 

I denne udtalelse fra DEVE-udvalget til ENVI-udvalget støtter ordføreren en styrkelse af EU's 

og medlemsstaternes kapacitet til at reagere på katastrofer, men understreger, at 

nærhedsprincippet skal overholdes fuldt ud. I denne forbindelse ønsker ordføreren at 

fremsætte en række ændringer til Kommissionens forslag og den nuværende afgørelse, der 

blandt andet bygger på resultaterne af nylige evalueringer3.  

Målene for de vigtigste ændringer er følgende: 

 at styrke EU-mekanismens internationale samarbejdsdimension, herunder gennem en 

udvidelse af uddannelseskapaciteten og videndelingen. Dette bør endvidere 

understøtte internationale forpligtelser med hensyn til katastroferisikobegrænsning 

(især Sendairammen for katastroferisikobegrænsning 2015-2030) 

 at fremhæve behovet for en klar definition af omfanget af EU-mekanismens 

operationer i menneskeskabte eller komplekse nødsituationer på linje med den 

europæiske konsensus om humanitær bistand og at understrege, at disse aktiviteter – 

og deres finansieringsinstrumenter – bør forblive fuldt ud differentierede, selv når der 

tilstræbes synergier og komplementaritet mellem instrumenter 

 at sikre, at kapaciteten på EU-plan (rescEU) supplerer og ikke erstatter udviklingen af 

civilbeskyttelseskapaciteter på nationalt plan, ved at opretholde medfinansieringen af 

transportomkostninger for aktiver, som ikke er en del af den europæiske 

civilbeskyttelsespulje. 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-

civilbeskyttelsesmekanisme. 
2 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-

civilbeskyttelsesmekanisme, 2017/0309 (COD). 
3 Foreløbig evaluering af EU-civilbeskyttelsesmekanismen, 2014-2016 (endelig rapport), august 2017. 

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om midtvejsevalueringen af EU-

civilbeskyttelsesordningen for perioden 2014-2016 (SWD(2017)0287 final). 

Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 33/2017 "EU-civilbeskyttelsesmekanismen: Koordineringen af 

reaktionen på katastrofer uden for EU har generelt været effektiv". 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som 

er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 9 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) For at styrke effektiviteten og 

gennemslagskraften af uddannelse og 

øvelser samt øge samarbejdet mellem 

medlemsstaternes nationale 

civilbeskyttelsesmyndigheder og -tjenester 

er det nødvendigt at etablere et EU-

netværk om viden inden for 

civilbeskyttelse, der bygger på de 

eksisterende strukturer. 

(9) For at styrke effektiviteten og 

gennemslagskraften af uddannelse og 

øvelser samt øge samarbejdet mellem 

medlemsstaternes nationale 

civilbeskyttelsesmyndigheder og -tjenester 

er det nødvendigt at etablere et EU-

netværk om viden inden for 

civilbeskyttelse, der bygger på de 

eksisterende strukturer. Det netværk bør 

fremme og styrke forbindelserne med 

internationale organisationer og 

tredjelande med henblik på at styrke 

samarbejdet inden for 

katastroferisikobegrænsning og bidrage 

til at opfylde de tilsagn, der blev givet i 

forbindelse med Sendairammen for 

katastroferisikobegrænsning 2015-2030. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 12 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) For at maksimere udnyttelsen af de 

eksisterende finansieringsinstrumenter og 

støtte medlemsstaternes bestræbelser for at 

yde bistand, navnlig ved 

katastrofeindsatser uden for Unionen, bør 

der fastsættes bestemmelser om en 

undtagelse til artikel 129, stk. 1, i Europa-

(12) For at maksimere udnyttelsen af de 

eksisterende finansieringsinstrumenter og 

støtte medlemsstaternes bestræbelser for at 

yde bistand, navnlig ved 

katastrofeindsatser uden for Unionen, bør 

der fastsættes bestemmelser om en 

undtagelse til artikel 129, stk. 1, i Europa-
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Parlamentets og Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/201214, hvis der ydes 

finansiering i henhold til artikel 21, 22 og 

23 i afgørelse nr. 1313/2013/EU. 

Parlamentets og Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/201214, hvis der ydes 

finansiering i henhold til artikel 21, 22 og 

23 i afgørelse nr. 1313/2013/EU. Uanset 

den undtagelse bør finansieringen af især 

civilbeskyttelsesaktiviteter og humanitær 

bistand være klart adskilt i enhver 

fremtidig struktur for EU-finansiering og 

være i fuld overensstemmelse med denne 

strukturs forskellige målsætninger og 

juridiske krav.  

__________________ __________________ 

14Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 

25. oktober 2012 om de finansielle regler 

vedrørende Unionens almindelige budget 

og om ophævelse af Rådets forordning 

(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 

af 26.10.2012, s. 1). 

14 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 

25. oktober 2012 om de finansielle regler 

vedrørende Unionens almindelige budget 

og om ophævelse af Rådets forordning 

(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 

af 26.10.2012, s. 1). 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 13 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Det er vigtigt at sikre, at 

medlemsstaterne træffer alle nødvendige 

foranstaltninger for effektivt at forebygge 

naturkatastrofer og menneskeskabte 

katastrofer og afbøde virkningerne deraf. 

Der bør fastlægges bestemmelser med 

henblik på at styrke forbindelserne mellem 

forebyggelses-, beredskabs- og 

indsatsforanstaltninger under EU-

mekanismen. Der bør også sikres kohærens 

med anden relevant EU-lovgivning om 

forebyggelse og katastroferisikostyring, 

herunder grænseoverskridende 

forebyggelsestiltag og indsats over for 

trusler som f.eks. alvorlige 

grænseoverskridende sundhedstrusler15. På 

samme måde bør der sikres kohærens 

med internationale forpligtelser som f.eks. 

Sendairammen for 

(13) Det er vigtigt at sikre, at 

medlemsstaterne træffer alle nødvendige 

foranstaltninger for effektivt at forebygge 

naturkatastrofer og menneskeskabte 

katastrofer og afbøde virkningerne deraf. 

Der bør fastlægges bestemmelser med 

henblik på at styrke forbindelserne mellem 

forebyggelses-, beredskabs- og 

indsatsforanstaltninger under EU-

mekanismen. Der bør også sikres kohærens 

med anden relevant EU-lovgivning om 

forebyggelse og katastroferisikostyring, 

herunder grænseoverskridende 

forebyggelsestiltag og indsats over for 

trusler som f.eks. alvorlige 

grænseoverskridende sundhedstrusler15. 

Derudover bør alle foranstaltninger være 

i overensstemmelse med og aktivt bidrage 

til at opfylde internationale forpligtelser, 
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katastroferisikobegrænsning 2015-2030, 

Parisaftalen og 2030-dagsordenen for 

bæredygtig udvikling.  

som f.eks. Sendairammen for 

katastroferisikobegrænsning 2015-2030, 

Parisaftalen og 2030-dagsordenen for 

bæredygtig udvikling.  

__________________ __________________ 

15Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om 

alvorlige grænseoverskridende 

sundhedstrusler og om ophævelse af 

beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 

5.11.2013, s. 1). 

15 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om 

alvorlige grænseoverskridende 

sundhedstrusler og om ophævelse af 

beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 

5.11.2013, s. 1). 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 5 – stk. 2 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 3a) Artikel 5, stk. 2, affattes således: 

2. På anmodning af en medlemsstat, et 

tredjeland, eller De Forenede Nationer eller 

dets agenturer kan Kommissionen indsætte 

et eksperthold på stedet for at rådgive om 

forebyggelsesforanstaltninger. 

"2. Kommissionen kan ligeledes på 

anmodning af en medlemsstat, et 

tredjeland, eller De Forenede Nationer eller 

dets agenturer eller på eget initiativ efter at 

have anmodet de relevante interessenter 

om deres samtykke indsætte et eksperthold 

på stedet for at rådgive om 

forebyggelsesforanstaltninger." 

Begrundelse 

Denne ændring af den nuværende afgørelse har til formål at give Kommissionen en mere 

aktiv rolle i anvendelsen af eksperthold på forebyggelsesmissioner, herunder i tredjelande, da 

dette kan øge deres synlighed og tilgængelighed. Disse missioner kan, som fremhævet i den 

foreløbige evaluering, sammen med andre instrumenter bidrage til at øge det internationale 

samarbejde om civilbeskyttelse og forbedre sammenhængen med Sendairammen. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 12 – stk. 2 – litra a a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) bekæmpelse af skovbrande på 

jorden 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 12 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. På grundlag af identificerede risici 

og under hensyntagen til en samlet 

risikotilgang tillægges Kommissionen 

beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 

i henhold til artikel 30 med henblik på at 

fastlægge de nødvendige typer 

indsatskapaciteter ud over dem, der er 

anført i stk. 2 i nærværende artikel, og 

ændre sammensætningen af rescEU i 

overensstemmelse hermed. Der skal sikres 

kohærens med andre EU-politikker. 

4. På grundlag af identificerede risici, 

under hensyntagen til en samlet 

risikotilgang og medlemsstaternes erfaring 

med civilbeskyttelse og efter at have hørt 

de relevante regioner med høj risiko for 

kriser tillægges Kommissionen beføjelse 

til at vedtage delegerede retsakter i henhold 

til artikel 30 med henblik på at fastlægge 

de nødvendige typer indsatskapaciteter ud 

over dem, der er anført i stk. 2 i 

nærværende artikel, og ændre 

sammensætningen af rescEU i 

overensstemmelse hermed. Der skal sikres 

kohærens med andre EU-politikker. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 12 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. RescEU-kapaciteter skal stå til 

rådighed for indsatsforanstaltninger under 

EU-mekanismen, når der anmodes om 

assistance via ERCC. Afgørelsen om at 

indsætte dem træffes af Kommissionen, 

som bevarer kommandoen over og 

kontrollen med rescEU-kapaciteter. 

7. RescEU-kapaciteter skal stå til 

rådighed for indsatsforanstaltninger under 

EU-mekanismen, når der anmodes om 

assistance via ERCC. Afgørelsen om at 

indsætte dem træffes af Kommissionen, 

som bevarer beføjelsen til at indsætte 

rescEU-kapaciteter. 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt) 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 13 – stk. 3 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 9a) Artikel 13, stk. 3, affattes således: 

3. På anmodning af en medlemsstat, 

et tredjeland eller De Forenede Nationer 

eller dets agenturer kan Kommissionen 

indsætte et eksperthold på stedet for at 

rådgive om beredskabsforanstaltninger. 

"3. Kommissionen kan ligeledes på 

anmodning af en medlemsstat, et tredjeland 

eller De Forenede Nationer eller dets 

agenturer eller på eget initiativ, efter at 

den har anmodet de relevante 

interessenter om deres samtykke, indsætte 

et eksperthold på stedet for at rådgive om 

beredskabsforanstaltninger." 

Begrundelse 

Denne ændring af den nuværende afgørelse har til formål at give Kommissionen en mere 

aktiv rolle i anvendelsen af eksperthold på beredskabsmissioner, herunder i tredjelande, da 

dette kan øge deres synlighed og tilgængelighed. Disse missioner kan, som fremhævet i den 

foreløbige evaluering, sammen med andre instrumenter bidrage til at øge det internationale 

samarbejde om civilbeskyttelse og forbedre sammenhængen med Sendairammen. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 b (nyt) 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9b) I artikel 13 indsættes følgende 

stykke: 

 "3a. Kommissionen udvider 

uddannelseskapaciteten og øger 

udvekslingen af viden og erfaringer 

mellem Unionens netværk om viden inden 

for civilbeskyttelse og internationale 

organisationer og tredjelande med 

henblik på at bidrage til opfyldelsen af 
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internationale forpligtelser med hensyn til 

katastroferisikobegrænsning, navnlig dem 

inden for Sendairammen." 

Begrundelse 

Dette nye stykke har til formål at fremme udvekslingen af viden og erfaringer, herunder 

muligheden for at udvide uddannelseskapaciteten til ligeledes at omfatte tredjelande (som 

nævnt i den foreløbige evaluering), for at forbedre den fremtidige indsats og forbedre 

sammenhængen med Sendairammen. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt) 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 16 – stk. 2 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 11a) Artikel 16, stk. 2, affattes således: 

2. Indsatser i henhold til denne artikel 

kan gennemføres enten som en selvstændig 

bistand eller som et bidrag til en indsats, 

der ledes af en international organisation. 

EU-koordineringen integreres fuldt ud i 

den overordnede koordinering, som 

varetages af De Forenede Nationers Kontor 

for Koordination af Humanitære 

Anliggender (OCHA) og respekterer dets 

ledende rolle. 

"2. Indsatser i henhold til denne artikel 

kan gennemføres enten som en selvstændig 

bistand eller som et bidrag til en indsats, 

der ledes af en international organisation. 

EU-koordineringen integreres fuldt ud i 

den overordnede koordinering, som 

varetages af De Forenede Nationers Kontor 

for Koordination af Humanitære 

Anliggender (OCHA) og respekterer dets 

ledende rolle. I tilfælde af 

menneskeskabte katastrofer eller 

komplekse nødsituationer skal 

Kommissionen – i samråd med 

humanitære aktører – tydeligt definere 

omfanget af indsatsen og forbindelsen 

med de aktører, der er involverede i den 

bredere humanitære indsats, og sikre 

sammenhæng med den europæiske 

konsensus om humanitær bistand og 

respekt for humanitære principper." 

Begrundelse 

Det blev i den foreløbige evaluering af civilbeskyttelsesmekanismen konstateret, at den uklare 

definition af civilbeskyttelsesindsatser i forbindelse med humanitære reaktionsoperationer 

påvirkede mekanismens kapacitet til at opfylde sine mål i et skiftende landskab af 
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reaktionsoperationer. Denne ændring af den nuværende afgørelse har til formål at 

tydeliggøre omfanget af civilbeskyttelsesindsatser i forbindelse med menneskeskabte 

katastrofer og komplekse nødsituationer, hvor der også finder humanitære 

bistandsoperationer sted. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 23 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. For så vidt angår aktiver, der ikke 

allerede er stillet til rådighed for den 

europæiske civilbeskyttelsespulje, må 

Unionens finansielle støtte til 

transportressourcer ikke overstige 55 % af 

de samlede støtteberettigede 

omkostninger. For at være berettiget til at 

modtage en sådan støtte skal 

medlemsstaterne oprette et register over 

alle de civilbeskyttelsesaktiver, som de har 

til rådighed til at reagere på katastrofer, 

ud over dem, der er stillet til rådighed for 

den europæiske pulje. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 26 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Der tilstræbes synergi og 

komplementaritet med Unionens øvrige 

instrumenter såsom instrumenter, der 

støtter samhørighed, udvikling af 

landdistrikter, forskning, sundhed, samt 

migration og sikkerhedspolitikker. I 

tilfælde af en indsats i forbindelse med 

humanitære kriser i tredjelande sørger 

Kommissionen for, at der er 

2. Der tilstræbes synergi og 

komplementaritet med Unionens øvrige 

instrumenter såsom instrumenter, der 

støtter samhørighed, udvikling af 

landdistrikter, forskning, sundhed, samt 

migration og sikkerhedspolitikker. I 

tilfælde af en indsats i forbindelse med 

humanitære kriser i tredjelande sørger 

Kommissionen for, at der er 
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komplementaritet og sammenhæng med de 

foranstaltninger, der finansieres i henhold 

til denne afgørelse og de foranstaltninger, 

der finansieres i henhold til forordning 

(EF) nr. 1257/96. 

komplementaritet og sammenhæng med de 

foranstaltninger, der finansieres i henhold 

til denne afgørelse og de foranstaltninger, 

der finansieres i henhold til forordning 

(EF) nr. 1257/96, samtidig med at den 

respekterer den særskilte og uafhængige 

karakter af foranstaltningerne og 

finansieringen heraf, og sikrer, at de er i 

overensstemmelse med den europæiske 

konsensus om humanitær bistand. 

Begrundelse 

På baggrund af Kommissionens forslag til artikel 26, stk. 1, som åbner mulighed for 

finansiering af civilbeskyttelsesforanstaltninger fra forskellige kilder, sigter den foreslåede 

ændring mod at sikre en klar skelnen mellem humanitære og civilbeskyttelsesmæssige 

operationer og finansieringen heraf. 
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