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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1)I betragtning af den betydelige stigning i
antallet og alvoren af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer i de seneste år 
og det forhold, at fremtidige katastrofer 
forventes at blive mere ekstreme og 
vanskeligere med vidtrækkende og 
langvarige konsekvenser, som navnlig 
skyldes klimaændringer og potentiel 
interaktion mellem flere risici af naturlig 
og teknologisk art, er det blevet vigtigere at 
sikre en integreret tilgang til 
katastrofehåndtering. Unionen bør støtte, 
koordinere og supplere medlemsstaternes 
indsats på civilbeskyttelsesområdet for at 
gøre forebyggelsen, beredskabet og 
indsatsen i tilfælde af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer mere effektiv.

(1) I betragtning af den betydelige stigning 
i naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer i de seneste år og det forhold, at 
fremtidige katastrofer forventes at blive 
mere ekstreme og vanskeligere med 
vidtrækkende og langvarige konsekvenser, 
som navnlig skyldes klimaændringer, der 
rammer udviklingslandene 
uforholdsmæssigt hårdt, og potentiel 
interaktion mellem flere risici af naturlig 
og teknologisk art, er det blevet vigtigere at 
sikre en integreret tilgang til 
katastrofehåndtering. Unionen bør støtte, 
koordinere og supplere medlemsstaternes 
indsats på civilbeskyttelsesområdet for at 
gøre forebyggelsen, beredskabet og 
indsatsen i tilfælde af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer mere effektiv.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Det er fornuftigt at udvikle 
kapaciteten til placering af 
nødhjælpslagre med henblik på at 
forbedre Unionens reaktionsevne i 
forbindelse med katastrofer. 
Opretholdelsen af Unionens økonomiske 
støtte hertil er en forudsætning for 
udviklingen af depoter/platforme, der kan 
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sikre effektivitet, hvad angår hastighed, 
kvalitet og omkostningseffektivitet. I den 
henseende vil det være en fordel for 
Unionen også at udnytte regionerne i den 
yderste periferi og de oversøiske lande og 
territorier på ikke-eksklusive vilkår som 
støttebaser for placering af vigtige 
produkter og logistik og på den måde gøre 
det lettere at få de disponible europæiske 
menneskelige og materielle ressourcer 
frem i tilfælde af en humanitær 
hasteaktion uden for EU.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Med hensyn til katastrofeindsatser 
uden for Unionen bør ordningen fremme 
og støtte de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne og Unionen træffer 
samlet set for at skabe større konsistens i 
det internationale civilbeskyttelsesarbejde.
Når De Forenede Nationer er til stede, 
varetager de den overordnede 
koordinerende rolle i forbindelse med 
hjælpeaktioner i tredjelande. Den bistand, 
som ordningen tilvejebringer, bør 
koordineres med FN og andre relevante 
internationale aktører for at maksimere 
udnyttelsen af disponible ressourcer og 
undgå unødvendigt dobbeltarbejde. En 
bedre koordinering af 
civilbeskyttelsesbistand ved hjælp af 
ordningen er en forudsætning for at støtte 
den overordnede koordineringsindsats og 
sikre et fyldestgørende EU-bidrag til den 
samlede hjælpeindsats. Ved større 
katastrofer, hvor der ydes bistand i medfør 
af både ordningen og Rådets forordning
(EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om 
humanitær bistand, bør Kommissionen 
sikre, at EU’s samlede indsats er effektiv, 
sammenhængende og komplementær, og at 

(15) Med hensyn til katastrofeindsatser 
uden for Unionen bør ordningen fremme 
og støtte de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne og Unionen træffer 
samlet set for at skabe større konsistens i 
det internationale civilbeskyttelsesarbejde.
Størstedelen af indsatserne som led i EU-
civilbeskyttelsesordningen gennemføres 
uden for Unionen, hovedsagelig i 
udviklingslande. Når De Forenede 
Nationer er til stede, varetager de den 
overordnede koordinerende rolle i 
forbindelse med hjælpeaktioner i 
tredjelande. Den bistand, som ordningen 
tilvejebringer, bør koordineres med FN og 
andre relevante internationale aktører for at 
maksimere udnyttelsen af disponible 
ressourcer og undgå unødvendigt 
dobbeltarbejde. En bedre koordinering af 
civilbeskyttelsesbistand ved hjælp af 
ordningen er en forudsætning for at støtte 
den overordnede koordineringsindsats og 
sikre et fyldestgørende EU-bidrag til den 
samlede hjælpeindsats. Ved større 
katastrofer, hvor der ydes bistand i medfør 
af både ordningen og Rådets forordning
(EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om 
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den europæiske konsensus om humanitær 
bistand respekteres.

humanitær bistand, bør Kommissionen 
sikre, at EU’s samlede indsats er effektiv, 
sammenhængende og komplementær, og at 
den europæiske konsensus om humanitær 
bistand respekteres.

Ændringsforslag4

Forslag til afgørelse
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Hvis det anses for hensigtsmæssigt at 
anvende militære kapaciteter til støtte for 
civilbeskyttelsesoperationer, bør
samarbejdet med militæret følge de 
retningslinjer, procedurer og kriterier, der 
er fastlagt af Rådet eller dets kompetente 
organer vedrørende 
civilbeskyttelsesordningens adgang til 
militære kapaciteter, som er relevante for 
beskyttelsen af civilbefolkningen.

(19) Anvendelsen af militære midler kan 
være en væsentlig støtte i forbindelse med 
humanitære operationer som reaktion på 
naturkatastrofer. Hvis det anses for 
hensigtsmæssigt – som sidste udvej – at 
anvende militære kapaciteter til støtte for 
civilbeskyttelsesoperationer, skal
samarbejdet med militæret følge de 
retningslinjer, procedurer og kriterier, der 
er fastlagt af Rådet eller dets kompetente 
organer vedrørende 
civilbeskyttelsesordningens adgang til 
militære kapaciteter, som er relevante for 
beskyttelsen af civilbefolkningen, samt 
"retningslinjer for anvendelsen af 
udenlandske militær- og 
civilforsvarsaktiver i forbindelse med 
katastrofehjælp" (Osloretningslinjerne, 
rev. I.I fra 2007) og "retningslinjer for 
anvendelsen af militær- og 
civilforsvarsaktiver til støtte for De 
Forenede Nationers humanitære indsats i 
komplekse nødsituationer". (MCDA-
retningslinjerne, rev. I fra 2006). 

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "katastrofe": enhver situation, der har 1. "katastrofe": enhver situation –
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medført eller kan medføre skadevirkninger 
for mennesker, miljø eller ejendom

menneskeskabt eller som følge af 
naturfænomener – der har medført eller 
kan medføre skadevirkninger for 
mennesker, miljø eller ejendom

Begrundelse

Det er vigtigt at sondre mellem menneskeskabte katastrofer (politiske konflikter, væbnede 
konflikter) og katastrofer, der opstår som følge af naturfænomener, eftersom 
problematikkerne og reglerne for indsatsen (humanitær indsats og civilbeskyttelse) afhænger 
af konteksten.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen og medlemsstaterne 
indkredser og sikrer synergieffekt mellem 
bistand i form af naturalier og humanitær 
bistand fra Unionen og medlemsstaterne 
ved planlægning af indsatsforanstaltninger 
uden for Unionen.

2. Kommissionen og medlemsstaterne 
indkredser og sikrer synergieffekt mellem 
bistand i form af naturalier og humanitær 
bistand fra Unionen og medlemsstaterne 
ved planlægning af indsatsforanstaltninger 
uden for Unionen og over for en 
humanitær krise.

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne og Kommission sikrer 
en passende synliggørelse af den 
europæiske katastrofeberedskabskapacitets 
indsats.

8. EU gør tydeligt opmærksom på sin 
tilstedeværelse og indsats; 
medlemsstaterne og Kommission sikrer en 
passende synliggørelse af den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitets indsats
både på mandskab og materiel, som bl.a. 
skal bære nationale og europæiske 
symboler.
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Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udarbejdelse af et program på grundlag 
af de erfaringer, der er gjort ved 
gennemførelsen af indsatser, ved øvelser 
og uddannelsesaktiviteter under ordningen, 
herunder relevante forebyggelses-
beredskabs og indsatsaspekter, 
videregivelse af erfaringerne og anvendelse 
af dem, hvor det måtte være relevant

d) udarbejdelse af et program på grundlag 
af de erfaringer, der er gjort ved 
gennemførelsen af indsatser, også uden for 
EU, ved øvelser og uddannelsesaktiviteter 
under ordningen, herunder relevante 
forebyggelses- beredskabs og 
indsatsaspekter, videregivelse af 
erfaringerne og anvendelse af dem, hvor 
det måtte være relevant

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Artikel 16 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) holde kontakt med alle relevante aktører, 
især i den afsluttende fase af indsatsen i 
henhold til ordningen, for at lette en smidig 
overdragelse;

e) holde kontakt med alle relevante aktører, 
især i den afsluttende fase af indsatsen i 
henhold til ordningen, for at lette en smidig 
overdragelse; bidrage til at styrke 
sammenkoblingen af nødhjælp, 
rehabilitering og udvikling i samarbejde 
med humanitære aktører og 
udviklingsaktører.

Begrundelse

Ofte er der et tomrum mellem den humanitære fase og udviklingsfasen, og der mangler 
samordning og komplementaritet. Civilbeskyttelsen, der kommer i spil i nødfasen, kan bidrage 
til at styrke sammenkoblingen (LRRD), og der kan i tiltagene herunder tages højde for 
udviklingsfasen.

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Artikel 16 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Det vil blive tilstræbt at skabe synergi 11. Det vil blive tilstræbt at skabe synergi 
med andre EU-instrumenter, særlig 
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med andre EU-instrumenter, særlig 
foranstaltninger, der finansieres i henhold 
til forordning (EF) nr. 1257/96.

foranstaltninger, der finansieres i henhold 
til Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 
20. juni 1996 om humanitær bistand. 
Foranstaltninger, der gennemføres som 
led i afgørelsen, og som kan finansieres i 
henhold til afgørelsen, kan ikke 
finansieres i henhold til forordningen om 
humanitær bistand.

Ændringsforslag 11

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. Det finansielle referencegrundlag til 
gennemførelse af denne afgørelse er for 
perioden 2014-2020 på […] i løbende 
priser.

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

50 % af dette beløb kommer fra 
udgiftsområde 3 (Sikkerhed og 
unionsborgerskab) i den finansielle ramme, 
og 50 % fra udgiftsområde 4 (Det globale 
Europa).

Begrundelse

De samlede omkostninger til indsatser uden for Unionen vil stige i perioden 2014-2020 som 
følge af: 

1) de højere medfinansieringssatser for udgifter til transportressourcer og logistik i henhold 
til artikel 23 i afgørelsen 

2) styrkelsen af foranstaltninger inden for forebyggelse og beredskab 

3) udvidelsen af foranstaltningerne i artikel 20 og artikel 21, stk. 1, litra a)-f), til at omfatte 
lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, og potentielle kandidatlande, der 
ikke deltager i ordningen, samt, som foreslået af ordføreren, på ad hoc-basis de mindst 
udviklede udviklingslande. 

Desuden er størstedelen af indsatserne som led i EU-civilbeskyttelsesordningen i de seneste 
år blevet gennemført uden for Unionen, hovedsagelig i udviklingslande. 
Finansieringsrammerne for perioden 2014-2020 skal afspejle denne situation.
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Ændringsforslag 12

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. I tilfælde af en indsats i 
tredjelande over for en humanitær krise
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.

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 26 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når bistanden fra mekanismen bidrager 
til en bredere humanitær EU-indsats, skal 
de foranstaltninger, der modtager finansiel 
bistand i henhold til denne afgørelse, være 
i overensstemmelse med de humanitære 
principper, der er omhandlet i en europæisk 
konsensus om humanitær bistand.

3. Når bistanden fra mekanismen bidrager 
til en humanitær EU-indsats, navnlig i 
komplekse nødsituationer, skal de 
foranstaltninger, der modtager finansiel 
bistand i henhold til denne afgørelse, være 
i overensstemmelse med de humanitære 
principper, der er omhandlet i en europæisk 
konsensus om humanitær bistand.
Ressourcerne under den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet skal tildeles 
på grundlag af fastslåede behov og i 
overensstemmelse med de principper for 
anvendelse af civilbeskyttelse og militære 
ressourcer og midler, som er beskrevet i 
den europæiske konsensus om humanitær 
bistand.

Begrundelse

Respekten for de humanitære principper (neutralitet, uvildighed, uafhængighed og 
menneskelighed) og en indsats, der ydes på grundlag af en vurdering af behovene, bør præge 
foranstaltningerne på det humanitære område og civilbeskyttelsesområdet. Det gælder så 
meget desto mere, når der er tale om komplekse nødsituationer, eller når der hersker 
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forvirring om de forskellige aktører, hvilket gør det vanskeligt at nå frem med støtten og få 
adgang til befolkningerne. 

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 28 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Finansiel bistand som omhandlet i 
artikel 20 og 21, litra a)-f) kan tildeles 
lande, der er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik, og potentielle 
kandidatlande, der ikke deltager i 
ordningen.

2. Finansiel bistand som omhandlet i 
artikel 20 og 21, litra a)-f) kan tildeles 
lande, der er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik, potentielle 
kandidatlande, der ikke deltager i 
ordningen, og de mindst udviklede 
udviklingslande på ad hoc-basis og i 
overensstemmelse med strategien til støtte 
for katastrofeforebyggelse i 
udviklingslande1.

_______________

1 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet 
og Europa-Parlamentet: EU-strategi til 
støtte for katastrofeforebyggelse i 
udviklingslande af 23.2.2009. 
COM(2009)84.

Begrundelse

Afgørelsen bør gøre det muligt at finansiere foranstaltninger inden for forebyggelse og 
beredskab i de mindst udviklede lande og i særlige tilfælde, f.eks. i Haiti, som løbende 
rammes af naturkatastrofer.
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