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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund for forslaget

Kommissionens forslag til afgørelse har til hensigt at oprette en ny EU-
civilbeskyttelsesordning med henblik på at støtte, koordinere og supplere medlemsstaternes 
foranstaltninger på civilbeskyttelsesområdet for at gøre forebyggelsen, beredskabet og 
indsatsen i tilfælde naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer af enhver slags både i og 
uden for Unionen mere effektiv. Det er tanken at opnå en integreret strategi for 
katastrofehåndtering. Ordføreren glæder sig over den overordnede tilgang, herunder 
transportaktiviteter til katastrofehjælp.

Budgettet

I forslaget regnes der med budgetmæssige forpligtelser til EU-civilbeskyttelsesstrategien på 
513 mio. EUR (i løbende priser), som følger: 276 mio. EUR inden for Unionen og 237 mio. 
EUR til operationer uden for Unionen. De støtteberettigede aktioner vedrører følgende fire 
områder: generelle foranstaltninger, forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger, indsats og 
transport. Ifølge ordføreren er den planlagte finansielle tildeling for den næste syvårsperiode 
temmelig beskeden og vil kun muliggøre begrænset intervention og virkning på EU-plan.

Mål

De mere specifikke mål går ud på 1) at opnå et højt niveau af beskyttelse mod katastrofer ved 
at forebygge eller reducere deres virkninger og ved at fremme en forebyggelseskultur; 2) at 
øge EU's beredskab i tilfælde af katastrofer; 3) at fremme en hurtig og effektiv indsats i 
tilfælde af større katastrofer.

Forebyggelse

Hver eneste euro, der bruges på forebyggelse, fører til besparelser efter større katastrofer, 
hvor betydelige fysiske og menneskelige aktiver går tabt. Forslaget sigter mod at 1) træffe 
foranstaltninger til at forbedre videnbasen om katastroferisici og fremme udvekslingen af 
viden, bedste praksis og oplysninger samt sikre effektivt samarbejde inden for ordningen; 2)
støtte og fremme medlemsstaternes vurdering og kortlægning af risici og opfordre 
medlemsstaterne til at meddele deres risikostyringsplaner inden udgangen af 2016; 3)
udarbejde en fortegnelse over de naturskabte og menneskeskabte risici, som Unionen måtte 
stå overfor, herunder fremtidige konsekvenser af klimaændringer; og 4) skabe større 
opmærksomhed om betydningen af risikominimering og hjælpe medlemsstaterne med 
oplysning af offentligheden, uddannelse og bevidstgørelse. Ordføreren forsøger med sine 
ændringsforslag at styrke forebyggelsesdimensionen vedrørende civilbeskyttelse.

Synergier

Den foreløbige budgettildeling på 513 mio. EUR holdt op imod de høje omkostninger til den 
nuværende katastrofehjælp er blot en dråbe i havet. Dette understreges at det faktum, at EU's 
samlede bistand til katastrofehjælp alene inden for Unionen det seneste årti udgjorde 2,5 mia. 
EUR.
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Ordføreren forsøger at specificere de mulige budgetmæssige synergier i forhold til de øvrige 
interne og eksterne tiltag samt de fonde, der er omfattet af forordningen om fælles 
bestemmelser (EFRU, ESF, Samhørighedsfonden, ELFUL, EHFF), og Den Europæiske 
Unions Solidaritetsfond. I forbindelse med sidstnævnte har der været tilfælde, hvor 
mobiliseringen ikke er sket hurtigt nok. Det er derfor tilrådeligt at revidere bestemmelserne 
for så vidt angår mobiliseringens hastighed, således at instrumentet kan anvendes i tide og 
effektivt håndtere situationer efter en katastrofe.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. påpeger, at den finansieringsramme, 
der er specificeret i det 
lovgivningsmæssige forslag, kun er 
vejledende for den lovgivende myndighed, 
og at den ikke kan fastsættes endeligt, før 
der er indgået en aftale om forslaget til 
forordning om den flerårige finansielle 
ramme 2014-2020;

Begrundelse

Tallene i det tematiske retsgrundlag kan ikke fastsættes endeligt, når der stadig pågår 
forhandlinger om den flerårige finansielle ramme ud fra princippet om, at intet kan betragtes 
som aftalt, før alt er aftalt.

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. minder om sin beslutning af 8. juni 
2011 om investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme (FFR) for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa1; gentager, at der er 
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behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer 
i den næste FFR, således at det bliver 
muligt for Unionen at opfylde sine 
eksisterende politiske prioriteringer og de 
nye opgaver, der følger af traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
samt at reagere på uforudsete 
begivenheder; opfordrer Rådet til, såfremt 
det ikke er enigt i denne fremgangsmåde, 
at præcisere, hvilke af dets politiske 
prioriteringer eller projekter, det vil være 
indstillet på helt at opgive til trods for 
deres bevislige europæiske merværdi; 
påpeger, at der selv med en forøgelse af 
midlerne til den næste FFR på mindst 
5 % i forhold til 2013-niveauet 
udelukkende vil kunne ydes et begrænset 
bidrag til opfyldelsen af Unionens 
vedtagne mål og forpligtelser samt af 
Unionens solidaritetsprincip;
________________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Begrundelse

Hvis Rådet agter at mindske FFR-midlerne, opfordrer Europa-Parlamentet Rådet til at 
præcisere de "negative prioriteringer" til trods for deres bevislige merværdi samt de nye 
opgaver, som Unionen skal udføre efter Lissabontraktatens ikrafttræden.

Ændringsforslag 3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. minder om, at det i sin beslutning af 8. 
juni 2011 om investering i fremtiden: en 
ny flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa1 påpeger, at 
civilbeskyttelse (artikel 196 i TEUF) er et 
af de områder, hvor Lissabontraktatens 
ikrafttræden giver Unionen væsentlige 
nye beføjelser, og henviser i denne 
forbindelse til artikel 311 i TEUF, som 
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fastsætter, at Unionen tilvejebringer de 
nødvendige midler med henblik på at nå 
sine mål og gennemføre sin politik;
_______________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Civilbeskyttelsesordningen er et 
tydeligt udtryk for europæisk solidaritet, 
idet den sikrer et praktisk og hurtigt bidrag 
til forebyggelse af og beredskab mod 
katastrofer og til indsatsen i tilfælde af 
større katastrofer og overhængende fare 
herfor. Denne afgørelse bør derfor ikke 
påvirke medlemsstaternes gensidige 
rettigheder og forpligtelser i henhold til 
bilaterale eller multilaterale traktater 
vedrørende spørgsmål, der er omfattet af 
denne afgørelse, eller medlemsstaternes 
ansvar for at beskytte mennesker, miljø og 
ejendom på deres område.

(4) Civilbeskyttelsesordningen er et 
tydeligt, konkret og vigtigt udtryk for 
europæisk solidaritet, idet den sikrer et 
praktisk og hurtigt bidrag til forebyggelse 
af og beredskab mod katastrofer og til 
indsatsen i tilfælde af større katastrofer og 
overhængende fare herfor. Denne afgørelse 
bør derfor ikke påvirke medlemsstaternes 
gensidige rettigheder og forpligtelser i 
henhold til bilaterale eller multilaterale 
traktater vedrørende spørgsmål, der er 
omfattet af denne afgørelse, eller 
medlemsstaternes ansvar for at beskytte 
mennesker, miljø og ejendom på deres 
område.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ordningen bør tage behørigt hensyn til 
relevant EU-lovgivning og internationale 
forpligtelser og udnytte synergier med 
relevante EU-initiativer, såsom det 
europæiske jordovervågningsprogram 
(GMES), det europæiske program for 
beskyttelse af kritisk infrastruktur (EPCIP) 
og det fælles system for 

(5) Ordningen bør tage behørigt hensyn til 
relevant EU-lovgivning og internationale 
forpligtelser og udnytte synergier med 
relevante EU-initiativer, såsom det 
europæiske jordovervågningsprogram 
(GMES), det europæiske program for 
beskyttelse af kritisk infrastruktur (EPCIP) 
og det fælles system for 
informationsudveksling (CISE) samt de 
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informationsudveksling (CISE). fonde, der er omfattet af forordningen om 
fælles bestemmelser (EFRU, ESF, 
Samhørighedsfonden, ELFUL, EHFF), 
og instrumenter for EU's optræden 
udadtil.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ordningen bør omfatte en generel 
politisk strategi for EU's 
katastroferisikominimeringsindsats, som 
har til formål at sikre et højt niveau af 
beskyttelse og modstandskraft over for 
katastrofer ved at forhindre eller mindske 
deres konsekvenser og ved at skabe en 
forebyggelseskultur. Risikostyringsplaner 
er væsentlige for at sikre en integreret 
tilgang til katastrofehåndtering, hvor der 
knyttes en forbindelse mellem 
risikominimering, beredskab og 
indsatsforanstaltninger. Ordningen bør 
derfor omfatte en generel strategi for 
meddelelsen og gennemførelsen af disse 
planer. 

(6) Ordningen bør omfatte en generel 
politisk strategi for EU's 
katastroferisikominimeringsindsats, som 
har til formål at sikre et højt niveau af 
beskyttelse og modstandskraft over for 
katastrofer ved at forhindre eller mindske 
deres konsekvenser og ved at skabe en 
forebyggelseskultur. Risikostyringsplaner 
er væsentlige for at sikre en integreret 
tilgang til katastrofehåndtering, hvor der 
knyttes en forbindelse mellem 
risikominimering, beredskab og 
indsatsforanstaltninger. 
Risikostyringsplanerne skal baseres på 
standardiseret videnskabelig forskning om 
sandsynlighed og potentielle risici.
Ordningen bør derfor omfatte en generel 
strategi for meddelelsen og 
gennemførelsen af disse planer. 

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Forebyggelse er af stor betydning for 
beskyttelsen mod katastrofer og kræver en 
yderligere indsats, som anført i Rådets 
konklusioner af 30. november 2009 og i 
Europa-Parlamentets beslutning af 
21. september 2010 om Kommissionens 

(7) Forebyggelse er af stor betydning for 
beskyttelsen mod katastrofer og kræver en 
yderligere indsats, som anført i Rådets 
konklusioner af 30. november 2009 og i 
Europa-Parlamentets beslutning af 
21. september 2010 om Kommissionens 
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meddelelse om "En fællesskabsstrategi til 
forebyggelse af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer".

meddelelse om "En fællesskabsstrategi til 
forebyggelse af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer". På lang sigt 
er forebyggelse en omkostningseffektiv 
foranstaltning, som er afgørende for en 
vellykket civilbeskyttelse på 
medlemsstatsplan og EU-plan.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Det beløb, der afsættes til ordningen, 
bør gøre det muligt at bevilge finansiel 
støtte til aktiviteter i tilknytning til alle de 
forskellige aspekter af 
katastrofehåndteringscyklussen. En 
fleksibel forvaltning af beløbet er 
nødvendig for at give plads til stigninger, 
hvis omstændighederne kræver det.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Ved at bidrage til en videreudvikling af 
detektions- og varslingssystemerne hjælper 
Unionen medlemsstaterne med at minimere 
tidsrummet fra katastrofens indtræden, til 
der sættes ind, og med at informere EU’s 
borgere. Disse systemer bør tage hensyn til 
og bygge på eksisterende og kommende
informationskilder og -systemer.

(9) Ved at bidrage til en videreudvikling af 
detektions- og varslingssystemerne hjælper 
Unionen medlemsstaterne med at minimere 
tidsrummet fra katastrofens indtræden, til 
der sættes ind, og med at informere EU’s 
borgere. Disse systemer bør tage hensyn til 
og bygge på eksisterende 
informationskilder og -systemer og 
fremme nyskabende tilgange.

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Ordningen bør gøre det muligt at 
mobilisere og fremme koordinering af 
indsatsforanstaltninger. Det styrkede 
samarbejde bør bygge på en EU-struktur, 
som består af et 
katastrofeberedskabscenter, en europæisk 
katastrofeberedskabskapacitet i form af en 
frivillig pulje af medlemsstaternes på 
forhånd bevilgede indsatskapaciteter, 
uddannede eksperter samt et fælles 
varslings- og informationssystem, som 
forvaltes af Kommissionen og 
kontaktpunkter i medlemsstaterne. 
Ordningen bør ligeledes danne ramme for 
indsamling af validerede oplysninger om 
katastrofer, for formidling af disse 
oplysninger til medlemsstaterne og for 
udveksling af erfaringer i forbindelse med 
indsatserne.

(13) Ordningen bør gøre det muligt at 
mobilisere og fremme koordinering af 
indsatsforanstaltninger. Det styrkede 
samarbejde bør bygge på en EU-struktur, 
som består af et 
katastrofeberedskabscenter, en europæisk 
katastrofeberedskabskapacitet i form af en 
frivillig pulje af medlemsstaternes på 
forhånd bevilgede midler, uddannede 
eksperter samt et fælles varslings- og 
informationssystem, som forvaltes af 
Kommissionen og kontaktpunkter i 
medlemsstaterne. Den bør ligeledes danne 
en ramme for at indsamle validerede 
oplysninger om nødsituationen, for at 
formidle disse oplysninger til 
medlemsstaterne og for at udveksle 
erfaringer i forbindelse med indsatserne så 
hurtigt som muligt.

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Oprettelsen af såvel 
katastrofeberedskabscentret med 
forbedrede planlægnings- og 
koordineringsfunktioner som den 
europæiske katastrofeberedskabskapacitet 
sigter på at skabe besparelser på 
medlemsstatsniveau, som opvejer 
omkostningerne for EU-budgettet, selv om 
fordelene ved en hurtig og effektiv 
katastrofeindsats i form af reddede 
menneskeliv selvfølgelig ikke 
udelukkende kan måles i kroner og ører.

Ændringsforslag 12
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Forslag til afgørelse
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Der skal i højere grad være rådighed 
over hensigtsmæssige transportmidler for 
at støtte udviklingen af en hurtig 
indsatskapacitet på EU-plan. Unionen bør 
støtte og supplere medlemsstaternes indsats 
ved at fremme sammenlægningen af 
medlemsstaternes transportressourcer og 
om nødvendigt bidrage til finansieringen af 
ekstra transportmidler på visse betingelser.

(16) Der skal i højere grad være rådighed 
over hensigtsmæssige transportmidler for 
at støtte udviklingen af en hurtig 
indsatskapacitet på EU-plan. Unionen bør 
støtte og supplere medlemsstaternes indsats 
ved at fremme koordineringen og
sammenlægningen af medlemsstaternes 
transportressourcer og om nødvendigt 
bidrage til finansieringen af ekstra 
transportmidler på visse betingelser.

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Målene for denne afgørelse kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, og de kan bedre 
gennemføres på EU-plan både på grund af 
omfanget og virkningerne af de foreslåede 
handlinger og i betragtning af de resultater, 
der opnås med ordningen i form af mindre 
tab af menneskeliv og færre skader. Hvis 
en større katastrofe overstiger den berørte 
medlemsstats indsatskapacitet, bør denne 
stat kunne anmode ordningen om at 
supplere dens egne 
civilbeskyttelsesressourcer og andre 
katastrofeindsatsressourcer. Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne afgørelse ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(22) Målene for denne afgørelse kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene, og de kan derfor 
bedre gennemføres på EU-plan både på 
grund af omfanget og virkningerne af de 
foreslåede handlinger og i betragtning af de 
resultater, der opnås med ordningen i form 
af mindre tab af menneskeliv og færre 
skader. Hvis en alvorlig katastrofe 
overstiger den berørte medlemsstats 
indsatskapacitet, bør denne stat kunne 
anmode ordningen om at supplere dens 
egne civilbeskyttelsesressourcer og andre 
katastrofeindsatsressourcer. Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne afgørelse ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.
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Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at øge offentlighedens opmærksomhed 
og beredskab i forbindelse med større 
katastrofer.

Begrundelse

Det særlige Eurobarometer nr. 383 om civilbeskyttelse for februar/marts 2012 fastslog, at 
EU-borgerne generelt er dybt bekymret over menneskeskabte katastrofer og naturkatastrofer, 
men at de har ringe kendskab til EU's tiltag på dette område. 75 % udtrykte bekymring over 
olieudslip og atomkraftulykker, mens 67 % frygtede oversvømmelser og jordskælv. Kun 38 % 
i EU27 havde kendskab til EU's koordinerende rolle med hensyn til 
civilbeskyttelsesforanstaltninger i og uden for EU.

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) støtte medlemsstater og tredjelande, jf. 
artikel 28, i forebyggelsen af større 
katastrofer

f) støtte medlemsstater og tredjelande, jf. 
artikel 28, i forebyggelsen af større 
katastrofer med særlig fokus på 
bæredygtig udvikling, grøn økonomi og 
bekæmpelse af klimaændringer

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Risikostyringsplanerne skal tage højde 
for de nationale risikovurderinger og for 
andre relevante risikovurderinger og hænge 
sammen med andre relevante planer, som 
gælder i den pågældende medlemsstat.

2) Risikostyringsplanerne skal indbefatte
nationale risikovurderinger og andre 
relevante risikovurderinger og hænge 
sammen med andre relevante planer, som 
gælder i den pågældende medlemsstat. De 
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skal baseres på videnskabelige data. 

Begrundelse

Ved at fastsætte klare regler for indholdet af risikostyringsplanerne skabes der større 
sammenhæng mellem de forskellige medlemsstaters planer.

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Risikostyringsplanerne opdateres 
regelmæssigt hvert tredje år af 
medlemsstaterne for at sikre fuld dækning 
af udviklingen i risicienes natur, struktur 
og intensitet. De opdaterede 
risikostyringsplaner meddeles 
Kommissionen.

Begrundelse

Under hensyntagen til, at risicienes struktur, hyppighed og intensitet hele tiden ændrer sig, 
bør risikostyringen opdateres tilsvarende for at sætte medlemsstaterne og Den Europæiske 
Union i stand til at håndtere risiciene i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) De i den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet registrerede 
kapaciteter står til rådighed for 
katastrofeindsatser under ordningen, når 
Kommissionen anmoder om det via 
katastrofeberedskabscentret. 
Medlemsstaterne informerer hurtigst 
muligt Kommissionen om eventuelle 
tungtvejende grunde til, at de ikke har 
mulighed for at stille kapaciteterne til 
rådighed i en konkret katastrofesituation.

6) De i den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet registrerede 
kapaciteter står til rådighed for 
katastrofeindsatser under ordningen, når 
Kommissionen anmoder om det via 
katastrofeberedskabscentret. 
Medlemsstaterne informerer hurtigst 
muligt Kommissionen om eventuelle 
tungtvejende grunde til, at de ikke har 
mulighed for at stille kapaciteterne til 
rådighed i en konkret katastrofesituation. 
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For at finde løsninger i tilfælde af, at en 
medlemsstat ikke har mulighed for at 
stille sin kapacitet til rådighed samt for at 
sikre en hurtig og tilstrækkelig reaktion, 
skal den frivillige sammenlægning 
omfatte et passende antal ressourcer af 
hver type.

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at opbygge indsatskapaciteter på EU-
niveau til imødegåelse af fælles risici, hvor 
det er mest omkostningseffektivt.

b) at opbygge indsatskapaciteter på EU-
niveau til imødegåelse af fælles risici, hvor 
det er mest omkostningseffektivt, herunder 
horisontale ressourcer, kapacitet, logistik, 
vurdering og koordinering.

Begrundelse

Der findes områder, hvor EU-finansieringen er mere hensigtsmæssig.

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udarbejdelse af et udannelsesprogram og 
oprettelse af et uddannelsesnetværk for 
civilbeskyttelsespersonel og andet 
katastrofeberedskabspersonel vedrørende 
katastrofeforebyggelse, -beredskab og -
indsats med henblik på at forbedre 
koordineringen, kompatibiliteten og 
komplementariteten mellem de indsatshold 
og andre kapaciteter, der er omhandlet i 
artikel 8, 9 og 11, og ved at forbedre 
kompetencerne hos de eksperter, der er 
omhandlet i artikel 7, litra d). Programmet 
skal omfatte fælles kurser og øvelser og en 
udvekslingsordning, hvorved sagkyndige 

a) oprettelse af et velfungerende
udannelsesprogram og uddannelsesnetværk 
for civilbeskyttelsespersonel og andet 
katastrofeberedskabspersonel vedrørende 
katastrofeforebyggelse, -beredskab og -
indsats med henblik på at forbedre 
koordineringen, kompatibiliteten og 
komplementariteten mellem de indsatshold 
og andre kapaciteter, der er omhandlet i 
artikel 8, 9 og 11, og ved at forbedre 
kompetencerne hos de eksperter, der er 
omhandlet i artikel 7, litra d). Programmet 
skal omfatte fælles kurser og øvelser og en 
udvekslingsordning, hvorved sagkyndige 
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kan udlånes til andre medlemsstater kan udlånes til andre medlemsstater

Begrundelse

Kommissionen bør medvirke ikke blot til oprettelsen af et uddannelsesprogram og et 
uddannelsesnetværk, men også til at sikre, at de fungerer korrekt.

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det finansielle referencegrundlag til 
gennemførelse af denne afgørelse er for 
perioden 2014-2020 på 513 000 000 EUR i 
løbende priser.

1. I overensstemmelse med punkt [17] i 
den interinstitutionelle aftale af […]  
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning, er det 
primære referencegrundlag for 
budgetmyndigheden under den årlige 
budgetprocedure til gennemførelse af 
denne afgørelse for perioden 2014-2020 på 
XXX XXX XXX EUR i 2011-priser.

276 000 000 EUR i løbende priser kommer 
fra udgiftsområde 3 (Sikkerhed og 
unionsborgerskab) i den finansielle ramme, 
og 237 000 000 EUR i løbende priser fra 
udgiftsområde 4 (Det globale Europa).

XXX XXX XXX EUR i 2011-priser
kommer fra udgiftsområde 3 (Sikkerhed og 
unionsborgerskab) i den finansielle ramme, 
og XXX XXX XXX EUR i 2011-priser fra 
udgiftsområde 4 (Det globale Europa).

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Artikel 19 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Budgetmyndigheden fastlægger de 
disponible bevillinger for hvert 
regnskabsår, dog uden at dette 
tilsidesætter bestemmelserne i 
forordningen om den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020 og den 
interinstitutionelle aftale af xxx/201z 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
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forsvarlig økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udarbejdelse af risikostyringsplaner og 
en oversigt over risici på EU-plan

a) udarbejdelse og gennemførelse af 
risikostyringsplaner og en oversigt over 
risici på EU-plan

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen med artikel 5 og for at opfylde forebyggelsesmålene bør 
Kommissionen støtte medlemsstaterne såvel under udarbejdelsen som under gennemførelsen 
af risikostyringsplanerne.

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) oprettelse og opretholdelse af den 
europæiske katastrofeberedskabskapacitet, 
jf. artikel 11. EU's finansielle bidrag til 
foranstaltninger under dette litra skal have 
form af enhedsomkostninger, der fastsættes 
pr. kapacitetstype, og må ikke overstige 25
% af de samlede støtteberettigede 
omkostninger. 

g) oprettelse og opretholdelse af den 
europæiske katastrofeberedskabskapacitet, 
jf. artikel 11. EU's finansielle bidrag til 
foranstaltninger under dette litra skal have 
form af enhedsomkostninger, der fastsættes 
pr. kapacitetstype, og må ikke overstige 
50 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger. 

Begrundelse

For at oprette en pulje, som er tilstrækkelig stor til at sikre, at nøgleressourcerne er 
tilgængelige i alle katastrofesituationer, foreslås en EU-medfinansieringssats på mindst 50 %. 
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Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) identificering af mangler i den 
europæiske katastrofeberedskabskapacitet 
og udbedring af dem, jf. artikel 12. 
Foranstaltninger i henhold til dette litra 
skal bygge på en grundig behovs- og cost-
benefit-analyse pr. kapacitetstype, idet der 
tages hensyn til, hvor sandsynlige de 
pågældende risikoscenarier er, og hvilke 
konsekvenser, der i givet fald påregnes. 
EU’s finansielle bidrag til foranstaltninger 
under dette litra må ikke overstige 85 % af 
de samlede støtteberettigede omkostninger

h) identificering af mangler i den 
europæiske katastrofeberedskabskapacitet 
og udbedring af dem, jf. artikel 12. 
Foranstaltninger i henhold til dette litra 
skal bygge på en grundig behovs- og cost-
benefit-analyse pr. kapacitetstype, idet der 
tages hensyn til dens horisontale karakter 
og dens mulige fordele i forskellige 
katastrofesituationer samt dens yderst 
specialiserede karakter og omkostninger 
eller, hvor sandsynlige de pågældende 
risikoscenarier er, og hvilke konsekvenser, 
der i givet fald påregnes. EU’s finansielle 
bidrag til foranstaltninger under dette litra 
må ikke overstige 85 % af de samlede 
støtteberettigede omkostninger 

Begrundelse

Det er nødvendigt at styrke EU's medfinansiering for at håndtere de forskellige 
kapacitetsmangler.

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – litra k (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) støtte af et udannelsesprogram og et 
EU-uddannelsesnetværk, som omfatter 
civilbeskyttelsesskoler, uddannelsescentre 
og andet katastrofeberedskabspersonel, 
vedrørende katastrofeforebyggelse, -
beredskab og -indsats i medlemsstaterne.

Begrundelse

Til opfyldelse af målene i artikel 13 kræves der finansiel støtte fra EU-budgettet.
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Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der tilstræbes synergi og
komplementaritet med EU’s øvrige 
instrumenter. I tilfælde af en indsats i 
tredjelande sørger Kommissionen for, at 
der er 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.

2. Der tilstræbes synergi og 
komplementaritet med EU’s øvrige 
instrumenter, herunder de fonde, der er 
omfattet af forordningen om fælles 
bestemmelser (EFRU, ESF, 
Samhørighedsfonden, ELFUL, EHFF). I 
tilfælde af en indsats i tredjelande sørger 
Kommissionen for, at der er 
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. Synergier bør tilstræbes 
på området for forebyggende eksterne 
tiltag i henhold til forordning nr. … om 
oprettelse af et instrument for samarbejde 
om sikkerhed på det nukleare område og 
forordning nr. … om oprettelse af et 
instrument til finansiering af 
udviklingssamarbejde. Hvad angår 
foranstaltninger efter en krise, skal 
komplementariteten sikres gennem Rådets 
forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 
1996 om humanitær bistand, det frivillige 
europæiske korps for humanitær bistand, 
Den Europæiske Udviklingsfond og
Nødhjælpsreserven.

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Artikel 26 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Unionen og medlemsstaterne 
koordinerer deres respektive 
støtteprogrammer for at øge støttens og 
den politiske dialogs virkning og 
effektivitet i overensstemmelse med de 
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fastsatte principper for styrkelse af den 
operationelle koordinering og for 
harmonisering af politikker og 
procedurer. Samordningen omfatter 
regelmæssige høringer og hyppig 
udveksling af relevante oplysninger og 
bedste praksis i bistandscyklussens 
forskellige faser.
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