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Ændringsforslag 23
Petros Kokkalis

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 6 a (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 
28. november 2019 om klima- og 
miljøkrisen,

Or. en

Ændringsforslag 24
Petros Kokkalis

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 6 b (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Sendairammen for 
katastrofeforebyggelse 2015-2030,

Or. en

Ændringsforslag 25
Nicolae Ştefănuță

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse om 
ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU har 
til formål at styrke den kollektive evne til 
at berede sig og reagere på katastrofer ved 
at styrke de muligheder, som findes i den 
europæiske civilbeskyttelsespulje. Det 
indebærer, at der oprettes en reserve af 
civilbeskyttelseskapaciteter til brug i EU-
operationer ("rescEU"), og at de 

(2) Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse om 
ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU har 
til formål at styrke den kollektive evne til 
at berede sig og reagere på katastrofer ved 
at styrke de muligheder, som findes i den 
europæiske civilbeskyttelsespulje. Det 
indebærer, at der oprettes en reserve af 
civilbeskyttelseskapaciteter til brug i EU-
operationer ("rescEU"), og at de 
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foranstaltninger, der finder anvendelse 
inden for forebyggelse, styrkes.

foranstaltninger, der finder anvendelse 
inden for forebyggelse, parathed og 
håndtering i tilfælde af naturkatastrofer 
og menneskeskabte katastrofer og 
humanitære kriser, styrkes.

Or. en

Ændringsforslag 26
Nuno Melo

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Europa rammes hvert år af 
skovbrande, der ødelægger mange tusind 
hektar skov og liv. I 2017 blev 
mekanismen aktiveret 18 gange for at 
håndtere skovbrande i Europa. Portugal, 
Italien, Montenegro, Frankrig og 
Albanien har modtaget bistand til 
bekæmpelse af skovbrande gennem 
mekanismen. Den blev også aktiveret efter 
anmodning fra den chilenske regering. 
Den Europæiske Union er i stand til at 
hjælpe Chile med at håndtere en af de 
værste skovbrande i sin historie gennem 
støtte fra Portugal, Spanien og Frankrig 
sammen med et EU-civilbeskyttelsesteam 
bestående af ni eksperter. I 2019 blev 
mekanismen aktiveret fem gange for at 
håndtere skovbrande i Europa. Der kom 
to anmodninger fra Sverige og en fra 
henholdsvis Portugal, Grækenland og 
Letland. Samlet set omfattede EU's 
indsats fem fly, seks helikoptere, mere end 
400 brandmænd og 
besætningsmedlemmer og 69 køretøjer.

Or. pt

Ændringsforslag 27
Nuno Melo
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Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Understreger behovet for at 
optrappe de deltagende staters 
forebyggelses- og forberedelsesindsats, 
herunder gennem tilskyndelse til at 
forbedre forskningen i forebyggelse af 
katastrofer og forberedelse til dem og til at 
forbedre kvaliteten af de tilgængelige 
oplysninger om katastrofer og 
tilgængeligheden af disse oplysninger.

Or. pt

Ændringsforslag 28
Petros Kokkalis

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Sikring af vandressourcer er 
afgørende for modstandsdygtighed over 
for klimaændringer. Medlemsstaterne bør 
kortlægge eksisterende vandressourcer for 
at lette deres tilpasning til 
klimaændringer og øge deres befolknings 
modstandsdygtighed over for 
klimarelaterede trusler som tørke, brande 
eller oversvømmelser.

Or. en

Ændringsforslag 29
Marco Dreosto

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Unionen og dens medlemsstater 
bør være i stand til at yde bistand, hvor 
det er nødvendigt, for at beskytte 
menneskeliv og naturressourcer.

Or. it

Ændringsforslag 30
Sara Cerdas

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der er behov for tilstrækkelige 
finansielle bevillinger til at oprette, 
indsætte og drive rescEU-kapaciteter.

(4) Der er behov for tilstrækkelige 
finansielle bevillinger til at oprette, 
indsætte og drive rescEU-kapaciteter. 
Under henvisning til artikel 349 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og i betragtning af de 
territoriale begrænsninger i regionerne i 
EU's yderste periferi bør der lægges 
særlig vægt på beløbet til de rescEU-
finansielle forpligtelser, der er øremærket 
til disse regioner, for at hjælpe dem med 
at købe udstyr.

Or. pt

Ændringsforslag 31
Nuno Melo

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Indførelsen af en særlig reserve af 
indsatskapaciteter samler en række 
nødhjælpshold, eksperter og udstyr, som 
medlemsstaterne altid holder på standby 
til EU's civilbeskyttelsesmissioner. Disse 
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hold skal opfylde krævende kvalitets- og 
pålidelighedskriterier, der muliggør 
interoperabilitet. 

Or. pt

Ændringsforslag 32
Petros Kokkalis

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Unionen bør have mulighed for at 
styrke sin kapacitet til at håndtere 
truslerne fra stigningen i hyppigheden af 
de ekstreme vejrudsigter, som Det 
Europæiske Miljøagentur (EEA) forudser 
i sin rapport: ‘The European environment 
– state and outlook 2020’ (SOER 2020). 
Det er afgørende, at de finansielle 
ressourcer anvendes optimalt og 
gennemsigtigt.

Or. en

Ændringsforslag 33
Nuno Melo

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Den finansieringsramme, der er 
fastlagt i artikel 19 i afgørelse nr. 
1313/2013/EU, skal ajourføres og erstattes 
af de nye tal, der er fastsat i 
Kommissionens forslag til den flerårige 
finansielle ramme for 2021-202711.

(6) Den finansieringsramme, der er 
fastlagt i artikel 19 i afgørelse nr. 
1313/2013/EU, skal ajourføres og erstattes 
af de nye tal, der er fastsat i 
Kommissionens forslag til den flerårige 
finansielle ramme for 2021-2027, for at 
gøre det muligt at fortsætte finansieringen 
af EU-civilbeskyttelsesordningen i den 
periode, der dækkes af den næste flerårige 
finansielle ramme11.



PE646.937v01-00 8/21 AM\1197520DA.docx

DA

_________________ _________________
11 COM(2018) 321 final. 11 COM(2018) 321 final.

Or. pt

Ændringsforslag 34
Nikos Androulakis

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Denne afgørelse bør give mulighed 
for, at indirekte forvaltning kan anvendes 
som en metode til budgetgennemførelse, 
når arten og indholdet af det pågældende 
tiltag berettiger det, for at øge 
fleksibiliteten og opnå en optimal 
budgetgennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 35
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Unionen bør være i stand til at 
støtte medlemsstaterne gennem 
samfinansiering af udviklingen af 
rescEU-kapaciteter, herunder leje, leasing 
eller erhvervelse af disse. Dette vil øge 
EU-mekanismens effektivitet betragteligt, 
idet der sikres disponibel kapacitet i de 
tilfælde, hvor der ellers ikke kan 
garanteres en effektiv katastrofeindsats, 
navnlig ved katastrofer med vidtrækkende 
konsekvenser, der berører et betydeligt 
antal medlemsstater. Fælles indkøb af 
kapacitet bør gøre det muligt at opnå 
stordriftsfordele og bedre koordinering, 
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når medlemsstater håndterer katastrofer. 
Når Kommissionen tilrettelægger og 
gennemfører en fælles udbudsprocedure 
til gavn for medlemsstaterne, får den ikke 
selv retmæssigt ejerskab til de kapaciteter, 
der indkøbes i fællesskab.

Or. en

Ændringsforslag 36
Nuno Melo

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Unionens civilbeskyttelsesordning 
er forankret i fremme af solidaritet 
mellem medlemsstaterne. Når der opstår 
uforudsigelige katastrofer i forbindelse 
med klimaændringer, giver mekanismen 
mulighed for forvaltning af midler til 
håndtering af operationelle udfordringer 
og krav. Den nye specifikke reserve af 
indsatskapaciteter skal derfor være 
decentraliseret og dens operationelle 
baser være i forskellige medlemsstater, 
afhængigt af deres behov og de 
katastrofer, som de er mest udsat for. Med 
andre ord bør de medlemsstater, der er 
mest berørt af klimaændringer, og dermed 
af den øgede hyppighed og intensitet af 
katastrofer, være på forkant med 
overvejelserne, når der træffes 
beslutninger om, hvor disse reserver skal 
placeres, således at der sikres en mere 
effektiv og hurtigere reaktion.

Or. pt

Ændringsforslag 37
Nicolae Ştefănuță

Forslag til afgørelse
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Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Medlemsstaterne bør styrke den 
fælles pulje af ressourcer, der er 
organiseret inden for rammerne af det 
europæiske lægekorps for håndtering af 
brandkatastrofer med mange brandofre.

Or. en

Ændringsforslag 38
Pietro Fiocchi

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I artikel 3, stk. 1, indsættes 
følgende litra:
"da) "at optimere aktiviteterne under 
opmærksomhedsfasen, den forudgående 
alarmeringsfase, alarmeringsfasen og 
krisefasen under hensyntagen til den 
bedste risikostyringspraksis;"

Or. en

Ændringsforslag 39
Pietro Fiocchi

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) I artikel 4 indsættes følgende litra:
"10a. "modstandsdygtighed ": et sæt 
midler, værktøjer og ressourcer, som 
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systemer, samfund og enkeltpersoner 
udnytter, når de reagerer på katastrofer 
for at sikre den socioøkonomiske vækst i 
fremtiden på en bæredygtig måde,"

Or. en

Ændringsforslag 40
Nicolae Ştefănuță

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 4 – nr. 1 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I artikel 4 indsættes følgende stykke:
"10a. "akuthjælpere": de fagfolk, der er 
de første til at komme ind på 
katastrofeområdet med henblik på at yde 
direkte støtte i forbindelse med reaktions- 
og genopretningstiltag og omfatter, men 
er ikke begrænset til, katastrofestyring, 
offentligt sundhedspersonale, brandmænd 
og offentligt ansatte;"

Or. en

Ændringsforslag 41
Nicolae Ştefănuță

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 9 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) I artikel 9 indsættes følgende 
stykke:
"10a. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
akuthjælperne er tilstrækkeligt udstyret 
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og forberedt til at reagere på enhver form 
for katastrofesituation som omhandlet i 
artikel 1. Sådanne tiltag skal omfatte 
beskyttelse mod biologiske trusler gennem 
immuniseringer."

Or. en

Begrundelse

Hvis akuthjælpere ikke er beskyttede, kan de blive ofre for katastrofer og/eller angreb, og det 
kan kompromittere deres evne til at behandle deres ofre tilstrækkeligt.

Ændringsforslag 42
Radan Kanev

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1) Artikel 11, stk. 2, afsnit 1, affattes 
således:

På grundlag af påviste risici, samlede 
kapaciteter og mangler, fastlægger 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 32, stk. 1, 
litra f), hvor mange og hvilke typer 
centrale indsatskapaciteter Den Europæiske 
Civilbeskyttelsespulje har brug for 
("kapacitetsmål").

På grundlag af påviste risici, samlede 
kapaciteter og mangler, fastlægger 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 32, stk. 1, 
litra f), hvor mange og hvilke typer 
centrale indsatskapaciteter Den Europæiske 
Civilbeskyttelsespulje har brug for 
("kapacitetsmål"), samtidig med at den 
taget hensyn til de humanitære aktørers 
eksisterende kapacitet, navnlig inden for 
deres ekspertiseområder, såsom 
sundhedsmæssige nødsituationer."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)
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Ændringsforslag 43
Nicolae Ştefănuță

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 b (nyt)
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b) I artikel 12 indsættes følgende 
stykke:
"2a. "Kommissionen opretter et 
strategisk EU-beredskabslager under 
rescEU med ekspertbistand fra Det 
Europæiske Lægemiddelagentur."

Or. en

Ændringsforslag 44
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 c (nyt)
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1c) Artikel 12, stk. 3, afsnit 1, affattes 
således:

RescEU-kapaciteter erhverves, lejes eller 
leases af medlemsstaterne. Til dette formål 
kan Kommissionen yde direkte tilskud til 
medlemsstaterne uden indkaldelse af 
forslag. Når Kommissionen anskaffer 
rescEU-kapaciteter på medlemsstaternes 
vegne, finder den fælles udbudsprocedure 
anvendelse. Finansiel bistand fra Unionen 
tildeles i overensstemmelse med Unionens 
finansielle regler.

"RescEU-kapaciteter erhverves, lejes eller 
leases af medlemsstaterne. Til dette formål 
kan Kommissionen yde direkte tilskud til 
medlemsstaterne uden indkaldelse af 
forslag. Finansiel bistand fra Unionen 
tildeles i overensstemmelse med Unionens 
finansielle regler. I lyset af 
Kommissionens ret til at træffe afgørelse 
om indsættelse og demobilisering af 
rescEU-kapaciteter i henhold til stk. 6 
finder bestemmelserne om fælles 
udbudsprocedurer i artikel 165 i 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 
tilsvarende anvendelse."
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Or. en

Ændringsforslag 45
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 d (nyt)
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1d) I artikel 12, stk. 3, efter afsnit. 1 a, 
indsættes følgende afsnit:
"Når Kommissionen anvender den fælles 
udbudsprocedure, er den ikke selv 
forpligtet til at erhverve, leje eller lease de 
kapaciteter, der indkøbes i fællesskab."

Or. en

Ændringsforslag 46
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 e (nyt)
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1e) Artikel 12, stk. 3, afsnit 2, affattes 
således:

RescEU-kapaciteter opbevares af de 
medlemsstater, som erhverver, lejer eller 
leaser disse kapaciteter. I tilfælde af fælles 
indkøb opbevares rescEU-kapaciteterne af 
de medlemsstater, på hvis vegne de er 
anskaffet.

"RescEU-kapaciteter opbevares af de 
medlemsstater, som erhverver, lejer eller 
leaser disse kapaciteter. Når der anvendes 
fælles indkøb opbevares rescEU-
kapaciteterne af de medlemsstater, der 
nyder godt af, de er anskaffet."

Or. en

Ændringsforslag 47
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Nicolae Ştefănuță

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 f (nyt)
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 13 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1f) I artikel 13, stk. 1, tilføjes følgende 
som litra fa):
“(fa) "skabe kapacitet til særlig 
beredskabsekspertise, som kan anvendes i 
tilfælde af katastrofer, der påvirker 
kulturarv."

Or. en

Begrundelse

Mere fokus på beskyttelse af kulturarv under katastrofer. Kulturarvssteder og monumenter 
skal behandles på en særlig måde. Ellers er der risiko for at gøre mere skade end godt i 
forbindelse med nødhjælp Netværket bør sikre, at kulturarvsspecialister medtages i 
uddannelses- og beredskabsforanstaltningerne.

Ændringsforslag 48
Nicolae Ştefănuță

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 g (nyt)
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1g) Følgende artikel 13a indsættes:
"Artikel 13a
 Strategisk EU-beredskabslager
1. EU’s civilbeskyttelsesordning skal 
udarbejde fortegnelser over 
beredskabslagre med vigtige medicinske 
modforanstaltninger, laboratorieudstyr og 
andre kapaciteter og regelmæssigt 
kortlægge tilgængeligheden af disse lagre 
i hele Unionen med henblik på at øge 
adgangen til og den hurtige indsættelse af 
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kemiske, biologiske, radiologiske eller 
nukleare angreb eller medicinske 
nødsituationer.
2) Beredskabslagrene bør være 
strategisk placeret på hemmelige steder i 
hele Unionen.
3) Det nationale institut for 
medicinsk forskning i Den Europæiske 
Union har kapacitet til at producere 
vacciner, mobile laboratorier og andre 
medicinske forsyninger skal styrkes og 
behandles som en del af 
beredskabsbudgettet.
4) Vacciner, mobile laboratorier og 
andre medicinske forsyninger, der anses 
for nødvendige for det strategiske EU-
beredskabslager, indkøbes i fællesskab af 
medlemsstaterne under hensyn til de 
videnskabelige retningslinjer, som er 
udarbejdet af Det Europæiske 
Lægemiddelagentur.
5) Den europæiske medicinalindustri 
skal tilskyndes til at producere medicinsk 
udstyr til det strategiske EU-
beredskabslager, der opfylder Det 
Europæiske Lægemiddelagenturs 
videnskabelige retningslinjer.
6) Det nationale institut for 
medicinsk forskning betragtes som en 
rescEU-kapacitet."

Or. en

Begrundelse

Fremkomsten af syntetisk biologi har i høj grad øget risikoen for bioterroristers brug af 
trusselsaktører som kopper og andre trusselsaktører. Det er vigtigt, at EU's medlemsstater 
vurderer denne nye trussel og sikrer, at der findes passende beredskabslagre med godkendt 
vaccine, der er til rådighed for EU's borgere, herunder akuthjælpere og uundværligt 
sundhedspersonale, og at vaccinerne er fremstillet efter moderne reguleringsmæssige krav og 
kvalitetsstandarder.

Ændringsforslag 49
Nicolae Ştefănuță



AM\1197520DA.docx 17/21 PE646.937v01-00

DA

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 h (nyt)
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1h) I artikel 18 tilføjes følgende 
stykke:
"2 a. Medlemsstaterne sikrer kapacitet 
til at transportere tilskadekomne fra en 
medlemsstat til en anden, hvis 
behandlingen ikke kan gives i nærheden 
af en katastrofe."

Or. en

Begrundelse

Som det fremgår af katastrofen i natklubben COLECTIV i Rumænien, kan proportionerne i en 
katastrofe overstige én medlemsstats kapacitet til at tilbyde passende behandling af de 
alvorligt tilskadekomne borgere, såsom mennesker, der er blevet forbrændte Vi er derfor nødt 
til at sikre, at de europæiske borgeres sikkerhed kommer først.

Ændringsforslag 50
Marco Dreosto

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

aa) I stk. 3 foretages følgende 
ændringer:

3. Det rammebeløb, der er omhandlet 
i stk. 1, kan tillige dække omkostninger, 
der vedrører forberedelse, overvågning, 
kontrol, revision og evaluering, som er 
nødvendig for forvaltningen af EU-
mekanismen og opfyldelsen af dens mål.

"3 Det rammebeløb, der er omhandlet 
i stk. 1, kan tillige dække omkostninger, 
der vedrører forberedelse, overvågning, 
kontrol, revision og evaluering, som er 
nødvendig for forvaltningen af EU-
mekanismen og opfyldelsen af dens mål. 
Hvis disse midler er under indirekte 
forvaltning, hvor dette er tilladt i henhold 
til medlemsstaternes lovgivning, skal 
forvaltningen af dem underkastes en 
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konsekvensanalyse."
Sådanne udgifter kan særlig omfatte 
undersøgelser, ekspertmøder, informations- 
og kommunikationstiltag, herunder 
formidling af Unionens politiske 
prioriteter, for så vidt de har relation til 
EU-mekanismens overordnede mål, 
udgifter, der knytter sig til it-netværk med 
fokus på informationsbehandling og -
udveksling (herunder sammenkobling heraf 
med eksisterende eller fremtidige systemer 
til fremme af tværsektoriel dataudveksling 
og udstyr hertil) samt alle Kommissionens 
øvrige udgifter til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med forvaltningen af 
programmet.

Or. it

Ændringsforslag 51
Sara Cerdas

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 2 – litra a
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 20a – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder en 
kommunikationsstrategi med henblik på at 
synliggøre de konkrete resultater af de 
tiltag, der er gennemført under EU-
mekanismen, for borgerne.

Kommissionen udarbejder en 
kommunikationsstrategi med henblik på at 
synliggøre de konkrete resultater af de 
tiltag, der er gennemført under EU-
mekanismen, for borgerne. Kommissionen 
udvikler også foranstaltninger sammen 
med lokale myndigheder, idet der tages 
hensyn til indsamlingen af input til 
forbedring af EU-mekanismens 
aktiviteter.

Or. pt

Ændringsforslag 52
Sara Cerdas
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Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 2 – litra a
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 20a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Kommissionen iværksætter i 
partnerskab med medlemsstaterne og i 
samarbejde med de lokale myndigheder 
foranstaltninger til bevidstgørelse og 
forebyggelse til gavn for 
lokalbefolkningen. Disse aktiviteter bør 
udføres regelmæssigt med henblik på at 
sætte befolkningen i stand til straks at 
reagere i tilfælde af en katastrofe.

Or. pt

Ændringsforslag 53
Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 23 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2 a) Artikel 23, stk. 2, affattes således:
2. Unionens finansielle bistand til 
kapaciteter, der på forhånd er stillet til 
rådighed for Den Europæiske 
Civilbeskyttelsespulje, må ikke overstige 
75 % af omkostningerne ved driften af 
kapaciteterne, herunder transport, i tilfælde 
af en katastrofe eller en overhængende fare 
for en katastrofe i Unionen eller en 
deltagende stat.

"2. Unionens finansielle bistand til 
kapaciteter, der på forhånd er stillet til 
rådighed for Den Europæiske 
Civilbeskyttelsespulje, må ikke overstige 
75 % af omkostningerne ved driften af 
kapaciteterne, herunder transport, i tilfælde 
af en katastrofe eller en overhængende fare 
for en katastrofe i Unionen eller en 
deltagende stat, herunder oversøiske lande 
og territorier (OLT'er)."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)
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Ændringsforslag 54
Nikos Androulakis

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 25 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2 a) Artikel 25, stk. 1, affattes således:
1. Kommissionen yder EU’s 
finansielle bistand i overensstemmelse 
med forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/2012.

"1. Kommissionen gennemfører 
Unionens finansielle støtte ved direkte 
forvaltning i overensstemmelse med 
finansforordningen (EU, Euratom) 
2018/1046 eller ved indirekte forvaltning 
med de organer, der er omhandlet i artikel 
62, stk. 1, litra c), i finansforordningen 
(EU, Euratom) 2018/1046. Ved valget af 
den måde, hvorpå den finansielle støtte 
skal gennemføres, skal der gives prioritet 
til direkte forvaltning. Hvis arten og 
indholdet af den pågældende 
foranstaltning berettiger det, kan 
Kommissionen anvende indirekte 
forvaltning. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
30 med henblik på at fastsætte tiltag der 
gennemføres under EU-mekanismen, og 
som kan gennemføres ved indirekte 
forvaltning."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Ændringsforslag 55
Nikos Androulakis

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 30 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i artikel 21, stk. 3, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Den i artikel 19, stk. 5 og 6, artikel 
21, stk. 3, og artikel 25, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 56
Nikos Androulakis

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 – litra c
Afgørelse 1313/2013/EU
Artikel 30 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"En delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
artikel 21, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ".

En delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
artikel 19, stk. 5 og 6, artikel 21, stk. 3, og 
artikel 25, stk. 1, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en


