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Ændringsforslag 38
Oreste Rossi

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 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 og
komplementere medlemsstaternes tiltag på 
nationalt, regionalt og lokalt plan på 
civilbeskyttelsesområdet for at gøre 
forebyggelsen, beredskabet og indsatsen i 
tilfælde af naturkatastrofer eller
menneskeskabte katastrofer mere effektiv.

Or. it

(Jf. artikel 196, stk. 1, i TEUF)

Ændringsforslag 39
Philippe Juvin

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, 

(1) Der har været en betydelig stigning i 
antallet og alvoren af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer i de seneste år. 
Fremtidige katastrofer forventes at blive 
mere ekstreme og vanskeligere med 
vidtrækkende og langvarige konsekvenser, 
som navnlig skyldes klimaændringer og 
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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.

potentiel interaktion mellem flere risici af 
naturlig og teknologisk art. Der er derfor et 
presserende behov for at gøre op med 
systemet med ad hoc-koordinering og 
bevæge sig hen imod en mere effektiv 
europæisk ordning for 
katastrofehåndtering, som skal baseres på 
en integreret tilgang. Unionen skal støtte, 
koordinere og supplere medlemsstaternes 
indsats på civilbeskyttelsesområdet for at 
gøre forebyggelsen, beredskabet og 
indsatsen i tilfælde af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer mere effektiv.

Or. fr

Ændringsforslag 40
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den beskyttelse, som skal sikres med 
EU-civilbeskyttelsesordningen, bør 
primært omfatte beskyttelse af mennesker, 
men også miljø og ejendom, herunder 
kulturarv, mod alle naturkatastrofer og
menneskeskabte katastrofer, herunder 
terrorhandlinger, teknologiske ulykker, 
strålingsulykker, miljøulykker, 
havforurening og akutte 
folkesundhedskriser, som opstår i eller 
uden for Unionen. Civilbeskyttelsesbistand 
og anden katastrofebistand kan blive 
nødvendig i alle disse katastrofesituationer 
som supplement til det berørte lands egen 
indsats.

(3) Den beskyttelse, som skal sikres med 
EU-civilbeskyttelsesordningen, bør 
primært omfatte beskyttelse af mennesker, 
men også miljø og ejendom, herunder 
kulturarv, mod alle naturkatastrofer eller
menneskeskabte katastrofer, herunder 
terrorhandlinger, teknologiske ulykker, 
strålingsulykker, miljøulykker, 
havforurening og akutte 
folkesundhedskriser, som opstår i eller 
uden for Unionen. Civilbeskyttelsesbistand 
og anden katastrofebistand kan blive 
nødvendig i alle disse katastrofesituationer 
som supplement til det berørte lands egen 
indsats.

Or. it

Ændringsforslag 41
Philippe Juvin, Gaston Franco
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Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den beskyttelse, som skal sikres med 
EU-civilbeskyttelsesordningen, bør 
primært omfatte beskyttelse af mennesker, 
men også miljø og ejendom, herunder 
kulturarv, mod alle naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer, herunder 
terrorhandlinger, teknologiske ulykker, 
strålingsulykker, miljøulykker,
havforurening og akutte 
folkesundhedskriser, som opstår i eller 
uden for Unionen. Civilbeskyttelsesbistand 
og anden katastrofebistand kan blive 
nødvendig i alle disse katastrofesituationer 
som supplement til det berørte lands egen 
indsats.

(3) Den beskyttelse, som skal sikres med 
EU-civilbeskyttelsesordningen, bør 
primært omfatte beskyttelse af mennesker, 
men også miljø og ejendom, herunder 
kulturarv, mod alle naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer, herunder 
jordskælv og tsunamier, ildebrande og 
skovbrande, oversvømmelser og jordskred, 
terrorhandlinger og teknologiske ulykker, 
industri- og strålingsulykker, 
havforurening og akutte 
folkesundhedskriser (pandemier), som 
opstår i eller uden for Unionen. 
Civilbeskyttelsesbistand og anden 
katastrofebistand kan blive nødvendig i alle 
disse katastrofesituationer som supplement 
til det berørte lands egen indsats.

Or. fr

Ændringsforslag 42
Philippe Juvin

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Ifølge artikel 222 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde er 
Unionen og dens medlemsstater forpligtet 
til at handle i fællesskab på et solidarisk 
grundlag, hvis en medlemsstat udsættes 
for et terrorangreb eller er offer for en 
naturkatastrofe eller en menneskeskabt 
katastrofe.

Or. fr
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Ændringsforslag 43
Oreste Rossi

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 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 eller deres 
regioners gensidige rettigheder og 
forpligtelser i henhold til bilaterale eller 
multilaterale traktater eller aftaler 
vedrørende spørgsmål, der er omfattet af 
denne afgørelse, eller medlemsstaternes 
ansvar for at beskytte mennesker, miljø og 
ejendom på deres område. Under disse 
omstændigheder bør en medlemsstats 
deltagelse i ordningen ske på frivillig 
basis.

Or. it

Ændringsforslag 44
Alda Sousa

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 

(4) Civilbeskyttelsesordningen er et 
tydeligt udtryk for europæisk solidaritet, 
idet den sikrer et praktisk, integreret, 
effektivt 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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 45
Alojz Peterle

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 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. Da det imidlertid primært er 
medlemsstaternes ansvar at beskytte 
mennesker, miljø og ejendom på deres 
område mod katastrofer og sikre, at deres 
katastrofeberedskabssystemer har 
tilstrækkelig kapacitet, bør denne
afgørelse 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.

Or. sl

Begrundelse

Dette ændringsforslag understreger, at det er medlemsstaterne, der har det primære ansvar 
for civilbeskyttelse.
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Ændringsforslag 46
Georgios Koumoutsakos

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 udtryk for europæisk solidaritet, 
som bidrager til at sikre gennemførelsen 
af solidaritetsbestemmelsen, 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.

Or. el

Ændringsforslag 47
Alda Sousa

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 

(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 
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derfor omfatte en generel strategi for 
meddelelsen og gennemførelsen af disse 
planer.

derfor omfatte en generel strategi for 
meddelelsen og gennemførelsen af disse 
planer, mens Kommissionen bør udvikle 
generelle retningslinjer for at lette 
sammenligneligheden og integrationen af 
medlemsstaternes risikostyringsplaner.

Or. en

Ændringsforslag 48
Philippe Juvin

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, 
integreret politisk strategi for EU's 
katastroferisikominimeringsindsats, som 
har til formål at sikre et højt niveau af 
beskyttelse, modstandskraft over for og 
reaktion på 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.

Or. fr

Ændringsforslag 49
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til afgørelse
Betragtning 6
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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. Ordningen bør 
derfor omfatte en generel strategi for 
meddelelsen og gennemførelsen af disse
planer. Kommissionen bør i samarbejde 
med medlemsstaterne udvikle detaljerede 
retningslinjer for sammenligning af de af 
medlemsstaterne udarbejdede 
risikostyringsplaner og støtte 
udvekslingen af god praksis vedrørende 
disse planer.

Or. pl

Ændringsforslag 50
Satu Hassi

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 
meddelelse om "En fællesskabsstrategi til 
forebyggelse af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer".

(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 
meddelelse om "En fællesskabsstrategi til 
forebyggelse af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer", herunder 
behørig hensyntagen til de sandsynlige 
konsekvenser af klimaændringer og 
behovet for iværksættelse af passende 
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tilpasningstiltag.

Or. en

Ændringsforslag 51
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

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 
meddelelse om "En fællesskabsstrategi til 
forebyggelse af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer".

(7) Effektive 
forebyggelsesforanstaltninger er nøglen til 
at beskytte befolkningen effektivt mod 
katastrofer. Forebyggelse kræver en 
yderligere indsats, som anført i Rådets 
konklusioner af 30. november 2009 og i 
Europa-Parlamentets beslutning af 
21. september 2010 om Kommissionens 
meddelelse om "En fællesskabsstrategi til 
forebyggelse af naturkatastrofer og
menneskeskabte katastrofer".

Or. de

Ændringsforslag 52
Philippe Juvin

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 og kommende 
informations- og 
telekommunikationskilder og -systemer.
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Or. fr

Ændringsforslag 53
Philippe Juvin

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ordningen bør omfatte en generel 
politisk strategi, som har til formål 
konstant at forbedre 
civilbeskyttelsessystemernes, personellets 
og borgernes beredskab i Unionen. Dette 
omfatter uddannelsesprogrammer og 
uddannelsesnetværk både på EU-plan og i 
medlemsstaterne vedrørende forebyggelse, 
beredskab og indsats i tilfælde af 
katastrofer, jf. Rådets konklusioner af 14. 
november 2008 om europæiske 
uddannelsesordninger inden for 
katastrofehåndtering.

(10) Ordningen bør omfatte en generel 
politisk strategi, som har til formål 
konstant at forbedre 
civilbeskyttelsessystemernes, personellets 
og borgernes beredskab i Unionen. Dette 
omfatter uddannelsesprogrammer og et 
uddannelsesnetværk inden for 
katastrofeberedskab både på EU-plan og i 
medlemsstaterne vedrørende forebyggelse, 
beredskab og indsats i tilfælde af 
katastrofer, jf. Rådets konklusioner af 14. 
november 2008 om europæiske 
uddannelsesordninger inden for 
katastrofehåndtering. Dette netværk kunne 
udvikles og overvåges af en europæisk 
uddannelsesinstitution for civilbeskyttelse 
og humanitær indsats.

Or. fr

Ændringsforslag 54
Philippe Juvin

Forslag til afgørelse
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) EU-civilbeskyttelsesordningen bør 
endvidere baseres på princippet om 
specialisering af medlemsstaterne inden 
for håndtering af én eller flere risici.

Or. fr



AM\916467DA.doc 13/58 PE496.667v03-00

DA

Ændringsforslag 55
Philippe Juvin

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

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 indsatskapaciteter, 
uddannede krisestyringseksperter 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.

Or. fr

Ændringsforslag 56
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Regionerne i EU’s yderste periferi 
og EU's oversøiske lande og territorier 
udgør vigtige aktiver i Unionens 
katastrofeberedskab. Disse territorier, 
lande og regioner giver Unionens 
tilstedeværelse en betydelig vægt med 
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hensyn til territorium og befolkninger 
over hele verden og bør være støttebaser 
for at lette klargøringen af logistik og 
ressourcer.  

Or. fr

Ændringsforslag 57
Rebecca Taylor

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) For så vidt angår kapaciteter, som 
fastholdes uden for EU-
civilbeskyttelsesordningen, tilskyndes 
medlemsstaterne til at udvikle en regional 
tilgang. Samarbejde mellem regionale og 
lokale regeringer bør fremme effektiv 
forberedelse og reaktion samt sikre 
effektiv anvendelse af knappe ressourcer 
ved hjælp af bl.a. offentliggjort 
information om, hvilke kapaciteter der 
står til rådighed på hvert 
forvaltningsniveau og frivilligt 
sammenlagte ressourcer. Hvis 
medlemsstaterne vælger at anvende denne 
tilgang, bør Kommissionen stå til 
rådighed med bistand og støtte hertil.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har til hensigt at sammenligne risikostyringsplaner og etablere en EU-
civilbeskyttelsesordning, som skal adressere de kapacitetsmangler og fejl, der findes i hele 
Unionen. Det er muligt, at en EU-tilgang med hensyn til afhjælpningen af disse mangler vil 
være for besværlig i visse tilfælde, hvor regionale og lokale myndigheder i samarbejde og 
gennem sammenlægning af ressourcer ville være i stand til at adressere problemet. I 
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet bør der tilskyndes hertil, men der bør ikke 
være tale om en forpligtelse.
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Ændringsforslag 58
Philippe Juvin

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Medlemsstaternes forskellige 
permanente faciliteter rundt omkring i 
verden, navnlig militærbaser og 
-platforme, bør ligeledes tjene som 
støttebaser for at fremme klargøringen af 
logistik, ressourcer og EU’s 
katastrofeberedskabsoperationer. 

Or. fr

Ændringsforslag 59
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

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 

(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. 
Udkast til finansieringsforslag fra tredje 
lande bør fremsendes til medlemsstaterne.
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 
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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 
den europæiske konsensus om humanitær 
bistand respekteres.

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 
den europæiske konsensus om humanitær 
bistand respekteres.

Or. en

Ændringsforslag 60
Philippe Juvin

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 

(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, navnlig 
humanitære ngo’er, med henblik på 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 
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humanitær bistand, bør Kommissionen 
sikre, at EU’s samlede indsats er effektiv, 
sammenhængende og komplementær, og at 
den europæiske konsensus om humanitær 
bistand respekteres.

(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
tage behørigt højde for humanitære 
ngo’er og deres engagementet under 
overholdelse af den europæiske konsensus 
om humanitær bistand.

Or. fr

Ændringsforslag 61
Philippe Juvin

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 sammenlægningen af 
medlemsstaternes transportressourcer og 
om nødvendigt bidrage til finansieringen af 
ekstra transportmidler på visse betingelser. 
I tilfælde af en katastrofe uden for EU’s 
territorium bør spørgsmålet om 
rådigheden af transportmidler tage højde 
for de eksisterende systemer (FN, NATO 
og medlemsstater).

Or. fr

Ændringsforslag 62
Alda Sousa

Forslag til afgørelse
Betragtning 19



PE496.667v03-00 18/58 AM\916467DA.doc

DA

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) Hvis det som sidste udvej anses for 
hensigtsmæssigt under civil overvågning
at anvende militære kapaciteter til støtte for 
civilbeskyttelsesoperationer, samtidig med 
at det sikres, at katastrofehjælp aldrig 
underlægges handelsmæssige, politiske og 
strategiske overvejelser, bør samarbejdet 
med militæret følge de retningslinjer, 
procedurer og kriterier, der er fastlagt af 
Rådet eller dets kompetente organer i 
henhold til Osloretningslinjerne
vedrørende civilbeskyttelsesordningens 
adgang til militære kapaciteter, som er 
relevante for beskyttelsen af 
civilbefolkningen.

Or. en

Ændringsforslag 63
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) For at supplere bestemmelserne i 
denne afgørelse bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tillægges Kommissionen med henblik på 
at fastlægge rammerne for de 
medlemsstater, som deltager i eller 
trækker sig ud af ordningen.

Or. it

Ændringsforslag 64
Alda Sousa
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Forslag til afgørelse
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Godtgørelsen af udgifter og 
tildelingen af kontrakter om offentlige 
indkøb og tilskud i medfør af 
civilbeskyttelsesinstrumentet bør 
gennemføres i overensstemmelse med 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget (finansforordningen). På grund af 
civilbeskyttelsesforanstaltningernes 
særlige karakter er det hensigtsmæssigt at 
fastslå, at tilskud også kan tildeles 
privatretlige juridiske personer. Det er 
også vigtigt, at reglerne i denne forordning 
følges, navnlig med hensyn til principperne 
om sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet.

(29) Godtgørelsen af udgifter og 
tildelingen af kontrakter om offentlige 
indkøb og tilskud i medfør af 
civilbeskyttelsesinstrumentet bør 
gennemføres i overensstemmelse med 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget (finansforordningen). Det er også 
vigtigt, at bestemmelserne i denne 
forordning er opfyldt, især principperne om 
produktivitet og effektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 65
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-civilbeskyttelsesordningen 
("ordningen") 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. EU-civilbeskyttelsesordningen 
("ordningen") har til formål at styrke 
samarbejdet mellem medlemsstaterne og 
Unionen på civilbeskyttelsesområdet for at 
gøre forebyggelsen, beredskabet og 
indsatsen i tilfælde af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer mere effektiv.

Or. en
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Ændringsforslag 66
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-civilbeskyttelsesordningen 
("ordningen") 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. EU-civilbeskyttelsesordningens 
("ordningen") mål er at støtte og 
komplementere medlemsstaternes tiltag på
nationalt, regionalt og lokalt plan på
civilbeskyttelsesområdet ved at gøre
ordningerne for forebyggelse af og 
beskyttelse mod naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer mere effektiv.

Or. it

(Jf. artikel 196, stk. 1, i TEUF)

Ændringsforslag 67
Alda Sousa

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-civilbeskyttelsesordningen 
("ordningen") 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. EU-civilbeskyttelsesordningen 
("ordningen") bør støtte, koordinere og 
supplere medlemsstaternes indsats på 
civilbeskyttelsesområdet for at gøre en 
europæisk integreret ordning for
forebyggelsen, beredskabet og indsatsen i 
tilfælde af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer mere effektiv.

Or. en

Ændringsforslag 68
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-civilbeskyttelsesordningen 
("ordningen") 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. EU-civilbeskyttelsesordningen 
("ordningen") bør støtte, koordinere og 
supplere medlemsstaternes indsats på 
civilbeskyttelsesområdet. Ordningens mål 
er at styrke samarbejdet og fremme 
koordineringen for at gøre ordningerne 
for forebyggelsen, beredskabet og 
indsatsen i tilfælde af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer og 
nødsituationer mere effektiv.

Or. en

Ændringsforslag 69
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den beskyttelse, som skal sikres med 
ordningen, bør primært omfatte beskyttelse 
af mennesker, men også miljø og ejendom, 
herunder kulturarv, mod alle 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, herunder terrorhandlinger, 
teknologiske ulykker, strålingsulykker, 
miljøulykker, havforurening og akutte 
folkesundhedskriser, som opstår i eller 
uden for Unionen.

2. Den beskyttelse, som skal sikres med 
ordningen, bør primært omfatte beskyttelse 
af mennesker, men også miljø og ejendom, 
herunder kulturarv, mod alle 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, herunder både terrorhandlinger 
og konsekvenser af terrorisme, 
teknologiske ulykker, strålingsulykker, 
miljøulykker, havforurening og akutte 
folkesundhedskriser, som opstår i eller 
uden for Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 70
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den beskyttelse, som skal sikres med 
ordningen, bør primært omfatte beskyttelse 
af mennesker, men også miljø og ejendom, 
herunder kulturarv, mod alle 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, herunder terrorhandlinger, 
teknologiske ulykker, strålingsulykker, 
miljøulykker, havforurening og akutte 
folkesundhedskriser, som opstår i eller 
uden for Unionen.

2. Den beskyttelse, som skal sikres med 
ordningen, bør primært omfatte beskyttelse 
af mennesker, men også miljø og ejendom, 
herunder kulturarv, mod alle 
naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer, herunder terrorhandlinger, 
teknologiske ulykker, strålingsulykker, 
miljøulykker, havforurening og akutte 
folkesundhedskriser, som opstår i eller 
uden for Unionen.

Or. it

Ændringsforslag 71
Philippe Juvin, Gaston Franco

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den beskyttelse, som skal sikres med
ordningen, bør primært omfatte beskyttelse 
af mennesker, men også miljø og ejendom, 
herunder kulturarv, mod alle 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, herunder terrorhandlinger, 
teknologiske ulykker, strålingsulykker,
miljøulykker, havforurening og akutte 
folkesundhedskriser, som opstår i eller 
uden for Unionen.

2. Den beskyttelse, som skal sikres med
ordningen, bør primært omfatte beskyttelse 
af mennesker, men også miljø og ejendom, 
herunder kulturarv, mod alle 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, herunder jordskælv og 
tsunamier, ildebrande og skovbrande, 
oversvømmelser og jordskred,
terrorhandlinger, teknologiske ulykker,
industri- og strålingsulykker, 
havforurening og akutte 
folkesundhedskriser (pandemier), som 
opstår i eller uden for Unionen.

Or. fr

Ændringsforslag 72
Anna Rosbach
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Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EU-foranstaltningerne øger 
medlemsstaternes forebyggelses-, 
beredskabs- og indsatskapacitet til at 
håndtere større katastrofer og mindske 
tabet af menneskeliv og de materielle tab. 
Målet med denne afgørelse kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene og kan bedre 
opfyldes på EU-plan på grund af omfanget 
eller virkningen af den foreslåede indsats.

3. EU-foranstaltningerne øger, om 
nødvendigt, medlemsstaternes 
forebyggelses-, beredskabs- og 
indsatskapacitet til at håndtere større 
katastrofer og mindske tabet af 
menneskeliv og de materielle tab. Målet 
med denne afgørelse kan ikke altid i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene og kan sommetider 
bedre opfyldes på EU-plan på grund af 
omfanget eller virkningen af den foreslåede 
indsats.

Or. en

Ændringsforslag 73
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EU-foranstaltningerne øger
medlemsstaternes forebyggelses-, 
beredskabs- og indsatskapacitet til at 
håndtere større katastrofer og mindske 
tabet af menneskeliv og de materielle tab. 
Målet med denne afgørelse kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene og kan bedre 
opfyldes på EU-plan på grund af omfanget 
eller virkningen af den foreslåede indsats.

3. EU-foranstaltningerne tilsigter at øge 
medlemsstaternes forebyggelses-, 
beredskabs- og indsatskapacitet på 
nationalt, regionalt og lokalt plan til at 
håndtere større katastrofer og mindske 
tabet af menneskeliv og de materielle tab. 
Målet med denne afgørelse kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene og kan bedre 
opfyldes på EU-plan på grund af omfanget 
eller virkningen af den foreslåede indsats.

Or. it

(Jf. artikel 196, stk. 1, i TEUF)
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Ændringsforslag 74
Edite Estrela

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EU-foranstaltningerne øger 
medlemsstaternes forebyggelses-, 
beredskabs- og indsatskapacitet til at 
håndtere større katastrofer og mindske 
tabet af menneskeliv og de materielle tab. 
Målet med denne afgørelse kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene og kan bedre 
opfyldes på EU-plan på grund af omfanget 
eller virkningen af den foreslåede indsats.

3. EU-foranstaltningerne øger 
medlemsstaternes forebyggelses-, 
beredskabs- og indsatskapacitet til at 
håndtere større katastrofer og mindske de 
menneskelige, miljømæssige og materielle 
tab. Målet med denne afgørelse kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene og kan bedre 
opfyldes på EU-plan på grund af omfanget 
eller virkningen af den foreslåede indsats.

Or. pt

Ændringsforslag 75
Matthias Groote

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EU-foranstaltningerne øger 
medlemsstaternes forebyggelses-, 
beredskabs- og indsatskapacitet til at 
håndtere større katastrofer og mindske 
tabet af menneskeliv og de materielle tab. 
Målet med denne afgørelse kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene og kan bedre 
opfyldes på EU-plan på grund af omfanget 
eller virkningen af den foreslåede indsats.

3. Unionens støtte-, koordinerings- og 
komplementeringsforanstaltninger øger 
medlemsstaternes forebyggelses-, 
beredskabs- og indsatskapacitet til at 
håndtere større katastrofer og mindske 
tabet af menneskeliv og de materielle tab. 
Det er muligt på EU-plan at arbejde hen 
imod målet om at gøre ordningen mere 
effektiv og sikre en hurtigere anvendelse 
af ressourcerne, samtidig med at 
medlemsstaterne bevarer deres 
individuelle ansvar.

Or. de
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Ændringsforslag 76
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ordningen ændrer ikke ved 
medlemsstaternes ansvar for at beskytte 
mennesker, miljø og ejendom på deres eget 
område mod katastrofer og for at udstyre 
deres katastrofeberedskabssystemer med 
tilstrækkelig kapacitet til, at de kan 
håndtere og være beredte på katastrofer af 
en størrelse og art, som med rimelighed 
kan forventes.

5. Ordningen ændrer ikke ved 
medlemsstaternes ansvar for at beskytte 
mennesker, miljø og ejendom på deres eget 
område mod katastrofer og for at udstyre 
deres katastrofeberedskabssystemer med 
tilstrækkelig kapacitet til, at de kan 
håndtere og være beredte på katastrofer af 
en størrelse og art, som med rimelighed 
kan forventes, under hensyntagen til de 
sandsynlige virkninger af klimaændringer 
og behovet for at iværksætte passende 
tilpasningstiltag.

Or. en

Ændringsforslag 77
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ordningen ændrer ikke ved
medlemsstaternes ansvar for at beskytte 
mennesker, miljø og ejendom på deres eget 
område mod katastrofer og for at udstyre
deres katastrofeberedskabssystemer med
tilstrækkelig kapacitet til, at de kan 
håndtere og være beredte på katastrofer af 
en størrelse og art, som med rimelighed 
kan forventes.

5. I overensstemmelse med artikel 196 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde er det primært 
medlemsstaternes ansvar at beskytte 
mennesker, miljø og ejendom på deres eget 
område mod katastrofer. Medlemsstaterne 
alene sikrer, at deres 
katastrofeberedskabssystemer har
tilstrækkelig kapacitet til, at de kan 
håndtere og være beredte på katastrofer af 
en størrelse og art, som med rimelighed 
kan forventes.

Or. de



PE496.667v03-00 26/58 AM\916467DA.doc

DA

Begrundelse

Artikel 196 i TEUF hjemler ikke mulighed for, at Unionen kan etablere et uafhængigt 
katastrofeberedskabssystem.

Ændringsforslag 78
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ordningen påvirker ikke forpligtelser i 
medfør af eksisterende relevant lovgivning 
i Den Europæiske Union eller Det 
Europæiske Atomenergifællesskab eller 
gældende internationale aftaler.

3. Ordningen påvirker ikke forpligtelser i 
medfør af følgende: eksisterende relevant 
lovgivning i Den Europæiske Union eller 
Det Europæiske Atomenergifællesskab;  
gældende internationale aftaler, herunder 
aftaler mellem medlemsstater; gældende 
civilbeskyttelsesaftaler mellem regioner, 
der indbefatter mere end én medlemsstat, 
eller mellem medlemsstatsregioner og 
tredjelandsregioner.

Or. it

Ændringsforslag 79
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Deltagelse i ordningen

1. En medlemsstats eller et tredjelands 
deltagelse i ordningen, som omhandlet i 
artikel 28, stk. 1, sker på frivillig basis. 
Enhver medlemsstat eller ethvert 
tredjeland, der deltager i ordningen, er 
berettiget til at trække sig tilbage. 
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29a med 
henblik på at fastlægge reglerne for 
deltagelse i og tilbagetrækning fra 
ordningen.

Or. it

Ændringsforslag 80
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne afgørelse finder anvendelse på 
forebyggelses- og 
beredskabsforanstaltninger i forbindelse 
med alle former for katastrofer i Unionen 
og i de lande, der er omhandlet i artikel 28.

1. Denne afgørelse finder anvendelse på 
generelt samarbejde mellem Unionen og 
medlemsstaterne på 
civilbeskyttelsesområdet og på området 
for forebyggelses- og 
beredskabsforanstaltninger i forbindelse 
med alle former for nødsituationer og 
katastrofer i Unionen og i de lande, der er 
omhandlet i artikel 28.

Or. en

Ændringsforslag 81
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne afgørelse finder anvendelse på 
foranstaltninger, som træffes for at bidrage 
til indsatsen over for en større katastrofes 
akutte skadevirkninger, uanset katastrofens 
art, i eller uden for Unionen, hvis der 
anmodes om bistand i overensstemmelse 
med denne afgørelse.

2. Denne afgørelse finder anvendelse på 
foranstaltninger, som træffes for at bidrage 
til indsatsen over for en større katastrofes 
akutte skadevirkninger, uanset katastrofens 
art, i eller uden for Unionen, hvis der 
anmodes om bistand.
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Or. en

Ændringsforslag 82
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne afgørelse finder anvendelse på 
foranstaltninger, som træffes for at bidrage 
til indsatsen over for en større katastrofes 
akutte skadevirkninger, uanset katastrofens 
art, i eller uden for Unionen, hvis der 
anmodes om bistand i overensstemmelse 
med denne afgørelse.

2. Denne afgørelse finder anvendelse på 
foranstaltninger, som træffes for at bidrage 
til indsatsen over for en større katastrofes 
akutte skadevirkninger, uanset katastrofens 
art, i eller uden for Unionen eller i de i 
artikel 28, stk. 1, omhandlede lande, hvis 
der efter en anmodning om bistand i 
overensstemmelse med denne afgørelse er 
blevet truffet en afgørelse om 
intervention.

Or. it

Ændringsforslag 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne afgørelse finder anvendelse på 
foranstaltninger og henstillinger, der 
tilsigter at yde teknisk bistand i 
forbindelse med katastrofehåndteringen i 
de berørte områder. Den 
interinstitutionelle samordning anvendes 
med henblik på at lette genopretning og 
økonomi.

Or. en
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Ændringsforslag 84
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I denne afgørelse tages der hensyn til de 
særlige behov, der gør sig gældende for 
isolerede og meget afsidesliggende 
regioner eller øer i Unionen i tilfælde af en 
katastrofe.

3. I denne afgørelse tages der hensyn til 
aktiverne og de særlige behov, der gør sig 
gældende for isolerede og meget 
afsidesliggende regioner eller øer i 
Unionen og de hermed associerede 
oversøiske lande og territorier i tilfælde af 
en katastrofe.

Or. fr

Ændringsforslag 85
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordningen yder støtte til, koordinerer 
eller supplerer et styrket samarbejde 
mellem Unionen og medlemsstaterne med 
henblik på at opfylde følgende specifikke 
mål om:

1. Ordningen yder støtte til og
komplementerer medlemsstaternes 
bestræbelser på at opfylde følgende 
specifikke mål om:

Or. en

Ændringsforslag 86
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordningen yder støtte til, koordinerer 
eller supplerer et styrket samarbejde 

1. Ordningen yder støtte til og
komplementerer det operationelle 
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mellem Unionen og medlemsstaterne med 
henblik på at opfylde følgende specifikke 
mål om:

samarbejde mellem nationale 
civilbeskyttelsestjenester med henblik på at 
opfylde følgende specifikke mål om:  

Or. it

Ændringsforslag 87
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at øge EU’s katastrofeberedskab b) at øge medlemsstaternes og EU’s 
beredskab i tilfælde af katastrofer;

Or. en

Ændringsforslag 88
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at øge EU’s katastrofeberedskab b) at øge civilbeskyttelsespersonellets 
katastrofeberedskab i medlemsstaterne 

Or. it

(Jf. artikel 196, stk. 1, i TEUF)

Ændringsforslag 89
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at øge EU’s katastrofeberedskab b) at øge medlemsstaternes
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katastrofeberedskab

Or. de

Ændringsforslag 90
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at fremme en hurtigt og effektivt 
indsats i tilfælde af større katastrofer eller 
overhængende fare herfor.

c) at fremme hurtige og effektive 
foranstaltninger i tilfælde af større 
katastrofer eller overhængende fare herfor

Or. en

Ændringsforslag 91
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at yde den nødvendige tekniske 
bistand med henblik på at samordne 
støtten og forbedre effektiviteten, 
befolkningens tilbagevenden og 
automatisk tilrettelæggelse.

Or. en

Ændringsforslag 92
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremskridt med at opfylde de specifikke 
mål i stk. 1 vurderes ved hjælp af 
indikatorer, som bl.a. angiver:

udgår

(a) fremskridt med at gennemføre 
katastrofeforebyggelsesrammen målt ved 
antallet af medlemsstater med 
katastrofehåndteringsplaner, jf. artikel 4
(b) fremskridt med at øge 
katastrofeberedskabet målt ved mængden 
af indsatskapaciteter, som er til rådighed 
til katastrofeindsatser under ordningen, 
og ved graden af interoperabilitet
(c) fremskidt med at forbedre 
katastrofeindsatsen målt efter, hvor hurtig 
indsatsen under ordningen er, i hvilken 
grad den er koordineret, og hvor 
hensigtsmæssig bistanden er i forhold til 
behovene på stedet.

Or. de

Begrundelse

Artikel 196 i TEUF tildeler ikke Kommissionen nogen tilsynsbeføjelser. Etablering af et 
vurderings- og overvågningssystem på EU-niveau ville begrænse medlemsstaternes autonomi 
på området for katastrofebeskyttelse.

Ændringsforslag 93
Philippe Juvin

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fremskridt med at opfylde de specifikke 
mål i stk. 1 vurderes ved hjælp af 
indikatorer, som bl.a. angiver:

2. Fremskridt med at opfylde de specifikke 
mål i stk. 1 vurderes ved hjælp af fælles 
indikatorer, som bl.a. angiver:

Or. fr
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Ændringsforslag 94
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) fremskridt med at gennemføre 
katastrofeforebyggelsesrammen målt ved 
antallet af medlemsstater med 
katastrofehåndteringsplaner, jf. artikel 4

a) fremskridt med at gennemføre 
katastrofeforebyggelsesrammen

Or. en

Ændringsforslag 95
Alda Sousa

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) fremskridt med at gennemføre 
katastrofeforebyggelsesrammen målt ved 
antallet af medlemsstater med 
katastrofehåndteringsplaner, jf. artikel 4

a) fremskridt med at gennemføre 
katastrofeforebyggelsesrammen målt ved 
antallet af medlemsstater med risiko- og 
katastrofehåndteringsplaner, jf. artikel 4 og 
6

Or. en

Ændringsforslag 96
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) fremskridt med at gennemføre 
katastrofeforebyggelsesrammen målt ved 
antallet af medlemsstater med 
katastrofehåndteringsplaner, jf. artikel 4

a) fremskridt med at gennemføre 
katastrofeforebyggelsesrammen målt ved 
antallet af medlemsstater med risiko- og 
katastrofehåndteringsplaner, jf. artikel 4
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Or. ro

Ændringsforslag 97
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) fremskridt med at øge 
katastrofeberedskabet målt ved mængden 
af indsatskapaciteter, som er til rådighed til 
katastrofeindsatser under ordningen, og 
ved graden af interoperabilitet

e) fremskridt med at øge 
katastrofeberedskabet målt ved mængden 
og anvendeligheden af indsatskapaciteter, 
som er til rådighed til katastrofeindsatser 
under ordningen, og ved graden af 
interoperabilitet

Or. it

Ændringsforslag 98
Edite Estrela

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) fremskridt med at øge 
katastrofeberedskabet målt ved mængden 
af indsatskapaciteter, som er til rådighed til 
katastrofeindsatser under ordningen, og
ved graden af interoperabilitet

b) fremskridt med at øge 
katastrofeberedskabet målt ved mængden 
af indsatskapaciteter, som er til rådighed til 
katastrofeindsatser under ordningen, ved 
graden af interoperabilitet samt ved 
effektiviteten af detektions- og 
varslingssystemer

Or. pt

Ændringsforslag 99
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – nr. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. "katastrofe": enhver situation (herunder 
uforudsete eller uundgåelige situationer), 
der har medført skadevirkninger, eller
enhver situation, der kan medføre 
skadevirkninger for mennesker, miljø eller 
ejendom

Or. it

Ændringsforslag 100
Philippe Juvin

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. "katastrofe": enhver pludselig, brutal 
menneskeskabt eller naturlig situation, der 
har medført eller kan medføre 
skadevirkninger for mennesker, miljø eller 
ejendom

Or. fr

Ændringsforslag 101
Georgios Koumoutsakos

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 102
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 103
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "større katastrofe": enhver situation, der 
har medført eller kan medføre 
skadevirkninger for mennesker, miljø eller 
ejendom, og som kan føre til en anmodning 
om bistand i henhold til ordningen

2. "katastrofe": enhver situation (herunder 
uforudsete eller uundgåelige situationer), 
der har medført skadevirkninger, eller
enhver situation, der kan medføre 
skadevirkninger for mennesker, miljø eller 
ejendom, og som kan føre til en anmodning 
om bistand i henhold til ordningen

Or. it

Ændringsforslag 104
Philippe Juvin

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "større katastrofe": enhver situation, der 
har medført eller kan medføre 
skadevirkninger for mennesker, miljø eller 

2. "større katastrofe": enhver pludselig, 
brutal naturlig eller menneskeskabt 
situation, der har medført eller kan medføre 
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ejendom, og som kan føre til en anmodning 
om bistand i henhold til ordningen

skadevirkninger eller katastrofale følger 
for mennesker, miljø eller ejendom, og 
som kan føre til en anmodning om bistand i 
henhold til ordningen

Or. fr

Ændringsforslag 105
Pavel Poc

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "større katastrofe": enhver situation, der 
har medført eller kan medføre 
skadevirkninger for mennesker, miljø eller 
ejendom, og som kan føre til en
anmodning om bistand i henhold til 
ordningen

2. "større katastrofe": enhver situation, der 
berører et stort område, der har medført 
eller kan medføre skadevirkninger for 
mennesker, miljø eller ejendom, og som er 
vanskelig at håndtere tilfredsstillende med 
den beredskabskapacitet, der er til
rådighed for en EU-medlemsstat

Or. cs

Ændringsforslag 106
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. "større katastrofe": enhver situation, 
der har medført eller kan medføre 
skadevirkninger for mennesker, miljø eller 
ejendom, og som kan føre til en
anmodning om bistand i henhold til 
ordningen

2. "større katastrofe": enhver situation, der 
berører et stort område, der har medført 
eller kan medføre skadevirkninger for 
mennesker, miljø eller ejendom, og som er 
vanskelig at håndtere tilfredsstillende med 
den beredskabskapacitet, der er til
rådighed for en medlemsstat

Or. ro



PE496.667v03-00 38/58 AM\916467DA.doc

DA

Ændringsforslag 107
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "større katastrofe": enhver situation, der 
har medført eller kan medføre 
skadevirkninger for mennesker, miljø eller 
ejendom, og som kan føre til en anmodning 
om bistand i henhold til ordningen

2. "større katastrofe": enhver ekstrem 
situation, der giver anledning til 
ekstraordinære skadevirkninger, som de 
umiddelbart berørte personer ikke er i 
stand til at håndtere alene, og som har 
medført eller kan medføre skadevirkninger 
for mennesker, miljø eller ejendom, og 
som kan føre til en anmodning om bistand i 
henhold til ordningen

Or. de

Ændringsforslag 108
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. "beredskab": en tilstand, hvor 
menneskelige og materielle ressourcer som 
følge af foranstaltninger, der er truffet på 
forhånd, står klar og er i stand til at sikre en 
effektiv og hurtig indsats i en 
katastrofesituation

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 109
Georgios Koumoutsakos

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. "forebyggelse": enhver foranstaltning, 
der har til formål at mindske risici eller 
forhindre skader på personer, miljø eller 
ejendom som følge af katastrofer

5. "forebyggelse": enhver foranstaltning, 
der har til formål at mindske risici eller 
forhindre skader på personer, miljø,
ejendom eller kulturarv som følge af 
katastrofer

Or. en

Ændringsforslag 110
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "tidlig varsling": rettidig og effektiv 
fremskaffelse af oplysninger, der giver 
mulighed for at træffe foranstaltninger for 
at undgå eller mindske risici og sikre 
beredskab med henblik på en effektiv 
indsats

6. "tidlig varsling": rettidig og effektiv 
fremskaffelse af oplysninger, der giver 
mulighed for at træffe foranstaltninger for 
at undgå eller mindske risici og lette 
beredskabet med henblik på en effektiv 
indsats

Or. en

Ændringsforslag 111
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. “deltagende land”: en medlemsstat 
eller et tredjeland, som omhandlet i artikel 
28, stk. 1, der har besluttet at deltage i 
ordningen

Or. it
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Ændringsforslag 112
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. "risikostyringsplan": det 
planlægningsinstrument, som en 
medlemsstat udarbejder for at forudse risici 
og vurdere deres konsekvenser samt for at 
udvikle, udvælge og gennemføre 
foranstaltninger med det formål at 
mindske, indrette sig efter og afbøde 
risiciene og deres konsekvenser på en 
omkostningseffektiv måde samt at 
fastlægge rammen for at integrere 
forskellige sektorspecifikke eller 
risicispecifikke risikostyringsinstrumenter i 
en fælles overordnet plan

9. "risikostyringsplan": det 
planlægningsinstrument, som en 
medlemsstat enten på nationalt eller 
subnationalt plan udarbejder med henblik 
på at identificere risici og vurdere deres 
konsekvenser samt for at udvikle, udvælge 
og gennemføre foranstaltninger med det 
formål at mindske, indrette sig efter og 
afbøde risiciene og deres konsekvenser på 
en omkostningseffektiv måde samt at 
fastlægge rammen for at integrere 
forskellige sektorspecifikke eller 
risicispecifikke risikostyringsinstrumenter i 
en fælles overordnet plan

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at denne afgørelse tager højde for, at medlemsstaterne håndterer disse 
spørgsmål på forskellige niveauer. Visse gør det på nationalt plan, mens andre gør det på 
subnationalt plan.

Ændringsforslag 113
Alda Sousa

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. "risikostyringsplan": det 
planlægningsinstrument, som en 
medlemsstat udarbejder for at forudse risici 
og vurdere deres konsekvenser samt for at 
udvikle, udvælge og gennemføre 
foranstaltninger med det formål at 
mindske, indrette sig efter og afbøde 

9. "risikostyringsplan": det 
planlægningsinstrument, som en 
medlemsstat udarbejder for at forudse 
potentielle risici og vurdere deres 
konsekvenser samt for at udvikle, udvælge 
og gennemføre foranstaltninger med det 
formål at mindske, indrette sig efter og 
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risiciene og deres konsekvenser på en 
omkostningseffektiv måde samt at 
fastlægge rammen for at integrere 
forskellige sektorspecifikke eller 
risicispecifikke risikostyringsinstrumenter i 
en fælles overordnet plan

afbøde risiciene og deres konsekvenser på 
en omkostningseffektiv måde samt at 
fastlægge rammen for at integrere
forskellige sektorspecifikke eller 
risicispecifikke risikostyringsinstrumenter i 
en fælles overordnet plan

Or. en

Ændringsforslag 114
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. “samordning efter katastrofen”: de 
tiltag og lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, som er nødvendige med 
henblik på at yde støtte til samordningen 
mellem alle de ledende organisationer, 
institutioner og administrative niveauer 
samt de berørte sektorer og økonomiske 
aktører.

Or. en

Ændringsforslag 115
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) træffe foranstaltninger til at forbedre 
videnbasen om katastroferisici og fremme 
udvekslingen af viden, bedste praksis og 
oplysninger

a) træffe foranstaltninger til at forbedre 
videnbasen for medlemsstaternes 
myndigheder og befolkninger om 
katastroferisici og fremme udvekslingen af 
viden, bedste praksis og oplysninger

Or. ro
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Ændringsforslag 116
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) udarbejde og regelmæssigt ajourføre en 
oversigt over de naturskabte og 
menneskeskabte risici, som Unionen måtte 
stå overfor under hensyntagen til 
fremtidige konsekvenser af klimaændringer

c) udarbejde og regelmæssigt ajourføre en 
oversigt over de naturskabte og 
menneskeskabte katastrofer, som Unionen 
måtte stå overfor under hensyntagen til 
fremtidige konsekvenser af klimaændringer

Or. en

Ændringsforslag 117
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) udarbejde og regelmæssigt ajourføre en 
oversigt over de naturskabte og 
menneskeskabte risici, som Unionen måtte 
stå overfor under hensyntagen til 
fremtidige konsekvenser af klimaændringer

c) udarbejde og regelmæssigt ajourføre en 
oversigt over de naturskabte og 
menneskeskabte risici, som 
medlemsstaterne måtte stå overfor under 
hensyntagen til fremtidige konsekvenser af 
klimaændringer

Or. it

Ændringsforslag 118
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) udarbejde og regelmæssigt ajourføre en c) udarbejde og regelmæssigt ajourføre en 
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oversigt over de naturskabte og 
menneskeskabte risici, som Unionen måtte 
stå overfor under hensyntagen til 
fremtidige konsekvenser af 
klimaændringer

oversigt over de naturskabte og 
menneskeskabte risici, som Unionen måtte 
stå overfor under behørig hensyntagen til 
de sandsynlige konsekvenser af 
klimaændringer

Or. en

Ændringsforslag 119
Edite Estrela

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) udarbejde og regelmæssigt ajourføre en 
oversigt over de naturskabte og 
menneskeskabte risici, som Unionen måtte 
stå overfor under hensyntagen til 
fremtidige konsekvenser af klimaændringer

c) udarbejde og regelmæssigt ajourføre en 
oversigt over samt kortlægge de 
naturskabte og menneskeskabte risici, som 
Unionen måtte stå overfor under 
hensyntagen til fremtidige konsekvenser af 
klimaændringer

Or. pt

Ændringsforslag 120
Pavel Poc

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) udarbejde og regelmæssigt ajourføre en 
oversigt over de naturskabte og 
menneskeskabte risici, som Unionen måtte 
stå overfor under hensyntagen til 
fremtidige konsekvenser af klimaændringer

c) udarbejde og regelmæssigt ajourføre en 
oversigt over de naturskabte og 
menneskeskabte risici, som Unionen måtte 
stå overfor, under hensyntagen til 
fremtidige konsekvenser af 
klimaændringer, og fremsætte 
henstillinger vedrørende måder, hvorpå 
de nationale civilbeskyttelsessystemer kan 
tilpasses konsekvenserne af 
klimaændringer
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Or. cs

Ændringsforslag 121
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fremme og støtte udarbejdelsen og 
gennemførelsen af medlemsstaternes 
risikostyringsplaner, herunder ved
retningslinjer for deres indhold, og 
eventuelt skabe det nødvendige incitament

d) fremme og støtte udarbejdelsen af 
medlemsstaternes beskrivelse af deres 
risikostyringskapacitet, herunder om 
nødvendigt retningslinjer for deres indhold

Or. en

Begrundelse

Det er ikke alle medlemsstater, der har en national risikostyringsplan, og desuden ville en 
beskrivelse af et lands risikostyringskapacitet formentlig være mere klar og anvendelig end en 
samling af nationale, subnationale, regionale og lokale risikostyringsplaner.

Ændringsforslag 122
Alda Sousa

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fremme og støtte udarbejdelsen og 
gennemførelsen af medlemsstaternes 
risikostyringsplaner, herunder ved 
retningslinjer for deres indhold, og 
eventuelt skabe det nødvendige incitament

d) fremme og støtte udarbejdelsen og 
gennemførelsen af medlemsstaternes 
risikostyringsplaner, herunder ved 
retningslinjer for deres indhold for at lette 
planernes samordning og forenelighed, og 
eventuelt skabe det nødvendige incitament

Or. en

Ændringsforslag 123
Edite Estrela
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Forslag til afgørelse
Artikel 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fremme og støtte udarbejdelsen og 
gennemførelsen af medlemsstaternes 
risikostyringsplaner, herunder ved 
retningslinjer for deres indhold, og 
eventuelt skabe det nødvendige incitament

d) fremme og støtte udarbejdelsen, 
ajourføringen og gennemførelsen af 
medlemsstaternes risikostyringsplaner, 
herunder ved retningslinjer for deres 
indhold, og eventuelt skabe det nødvendige 
incitament

Or. pt

Ændringsforslag 124
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) udføre supplerende forebyggende 
opgaver, som måtte være nødvendige for 
at opfylde de mål, der er anført i artikel 3, 
stk. 1, litra a).

udgår

Or. de

Ændringsforslag 125
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) udføre supplerende forebyggende 
opgaver, som måtte være nødvendige for at 
opfylde de mål, der er anført i artikel 3, stk. 
1, litra a).

g) udføre de supplerende forebyggende
opgaver, som de deltagende lande har 
anmodet om, og som måtte være 
nødvendige for at opfylde de mål, der er 
anført i artikel 3, stk. 1, litra a).
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Or. it

Ændringsforslag 126
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Forslag til afgørelse
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Risikostyringsplaner

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen deres risikostyringsplaner 
for at sikre et effektivt samarbejde inden 
for ordningen.
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.
3. Medlemsstaterne sikrer, at den seneste 
udgave af deres risikostyringsplaner er 
udarbejdet og meddelt Kommissionen 
senest ved udgangen af 2016.

Or. de

Begrundelse

Artikel 196, stk. 1, giver ikke hjemmel for et sådant parallelt ansvar og parallel struktur for 
katastrofebeskyttelse, og de foreslåede foranstaltninger strider imod kravet om additionalitet i 
katastrofebeskyttelse samt mod nærhedsprincippet. 

Ændringsforslag 127
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne meddeler
Kommissionen deres risikostyringsplaner
for at sikre et effektivt samarbejde inden 
for ordningen.

1. Medlemsstaterne fremsender en 
beskrivelse af deres
risikostyringskapacitet til Kommissionen 
for at sikre et effektivt samarbejde inden 
for ordningen.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke alle medlemsstater, der har en national risikostyringsplan, og desuden ville en 
beskrivelse af et lands risikostyringskapacitet formentlig være mere klar og anvendelig end en 
samling af nationale, subnationale, regionale og lokale risikostyringsplaner.

Ændringsforslag 128
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne meddeler
Kommissionen deres risikostyringsplaner 
for at sikre et effektivt samarbejde inden 
for ordningen.

1. Medlemsstaterne fremsender et resumé 
til Kommissionen af deres 
risikostyringsplaner for at sikre ordningens 
effektivitet.

Or. it

Ændringsforslag 129
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen deres risikostyringsplaner 
for at sikre et effektivt samarbejde inden 
for ordningen.

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de relevante ikke-
følsomme dele af deres 
risikostyringsplaner for at sikre et effektivt 
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samarbejde inden for ordningen.

Or. en

Ændringsforslag 130
Pavel Poc

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen deres risikostyringsplaner 
for at sikre et effektivt samarbejde inden 
for ordningen.

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen deres risikostyringsplaner
umiddelbart efter deres udarbejdelse for at 
sikre et effektivt samarbejde inden for 
ordningen.

Or. cs

Ændringsforslag 131
Anna Rosbach

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. Beskrivelsen af 
risikostyringskapaciteten skal tage højde 
for de nationale risikovurderinger og for 
andre relevante risikovurderinger, hvor det 
er relevant, og hænge sammen med andre 
relevante planer, som gælder i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke alle medlemsstater, der har en national risikostyringsplan, og desuden ville en 
beskrivelse af et lands risikostyringskapacitet formentlig være mere klar og anvendelig end en 
samling af nationale, subnationale, regionale og lokale risikostyringsplaner.
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Ændringsforslag 132
Satu Hassi

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 tage højde 
for de nationale risikovurderinger og for 
andre relevante risikovurderinger og hænge
sammen med andre relevante planer, som 
gælder i den pågældende medlemsstat, 
herunder nationale planer om tilpasning 
til klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 133
Edite Estrela

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 tage højde 
for de nationale, regionale og lokale
risikovurderinger og for andre relevante 
risikovurderinger og hænge sammen med 
andre relevante planer, som gælder i den 
pågældende medlemsstat.

Or. pt

Ændringsforslag 134
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2
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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 tage højde 
for de nationale risikovurderinger og for 
andre relevante risikovurderinger og hænge 
sammen med andre relevante planer, som 
gælder i den pågældende stat.

Or. it

Ændringsforslag 135
Pavel Poc

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 tage højde 
for de nationale, regionale og lokale
risikovurderinger og for andre relevante 
risikovurderinger og hænge sammen med 
andre relevante planer, som gælder i den 
pågældende medlemsstat.

Or. cs

Ændringsforslag 136
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21. 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 tage højde 
for de nationale, regionale og lokale
risikovurderinger og for andre relevante 
risikovurderinger og hænge sammen med 
andre relevante planer, som gælder i den 
pågældende medlemsstat.

Or. ro
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Ændringsforslag 137
Rebecca Taylor

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I de tilfælde, hvor en medlemsstat har 
en lang række gældende 
risikostyringsplaner på decentralt 
forvaltningsniveau, forelægger det som et 
minimum en kollation af de oplysninger, 
som er indeholdt i disse planer, for 
Kommissionen, herunder – men ikke 
begrænset til – eventuelle risici, ledige 
kapaciteter og eksisterende 
beredskabsplaner.   Der tilskyndes til 
forelæggelse af originale versioner af 
regionale risikostyringsplaner sammen 
med alle relevante data.

Or. en

Begrundelse

Visse medlemsstaters store mængde data om dette emne bør ikke hindre processen med at 
forelægge Kommissionen en generel risikostyringsplan til brug for civilbeskyttelsesordningen.

Ændringsforslag 138
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne og de deltagende 
tredjelande sikrer i forbindelse med 
udarbejdelsen af deres 
risikostyringsplaner mulighed for 
inddragelse af de berørte regionale og 
lokale myndigheder samt specialiserede 
institutioner i overensstemmelse med 
deres nationale lovgivninger.
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Or. it

Ændringsforslag 139
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at den seneste 
udgave af deres risikostyringsplaner er 
udarbejdet og meddelt Kommissionen 
senest ved udgangen af 2016.

3. Medlemsstaterne sikrer, at den seneste 
beskrivelse af deres risikostyringskapacitet
er udarbejdet og meddelt Kommissionen 
senest ved udgangen af 2016.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke alle medlemsstater, der har en national risikostyringsplan, og desuden ville en 
beskrivelse af et lands risikostyringskapacitet formentlig være mere klar og anvendelig end en 
samling af nationale, subnationale, regionale og lokale risikostyringsplaner.

Ændringsforslag 140
Edite Estrela

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at den seneste 
udgave af deres risikostyringsplaner er 
udarbejdet og meddelt Kommissionen 
senest ved udgangen af 2016.

3. Medlemsstaterne sikrer, at deres 
risikostyringsplaner er udarbejdet senest 
ved udgangen af 2014, og forelægger
Kommissionen den seneste udgave af 
disse planer. Medlemsstaterne ajourfører 
løbende disse planer og forelægger årligt 
den seneste udgave af disse for 
Kommissionen.

Or. pt

Ændringsforslag 141
Oreste Rossi
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Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at den seneste 
udgave af deres risikostyringsplaner er 
udarbejdet og meddelt Kommissionen 
senest ved udgangen af 2016.

3. Medlemsstaterne og de deltagende 
tredjelande sikrer, at den seneste udgave af 
deres risikostyringsplaner er udarbejdet og 
meddelt Kommissionen senest ved 
udgangen af 2016.

Or. it

Ændringsforslag 142
Pavel Poc

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at den seneste 
udgave af deres risikostyringsplaner er 
udarbejdet og meddelt Kommissionen 
senest ved udgangen af 2016.

3. Medlemsstaterne sikrer, at den gældende
udgave af deres risikostyringsplaner er 
udarbejdet og meddelt Kommissionen 
senest ved udgangen af 2014.
Medlemsstaterne opdaterer løbende deres 
risikostyringsplaner og fremsender dem til 
Kommissionen mindst én gang om året 
ved udgangen af hvert år fra og med 
2015.

Or. cs

Begrundelse

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.
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Ændringsforslag 143
Pavel Poc

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset den praksis og de procedurer, 
der anvendes i en medlemsstat, bør 
risikostyringsplanerne indeholde 
følgende:
a) truslens art og risikoen for, at den 
indtræffer, herunder konsekvenserne for 
kritisk infrastruktur, ledsaget af kort over 
risici og trusler
b) opgaver og ansvar for de personer, der 
deltager i krisestyringen via 
sikkerhedsnetværk, herunder de lokale og 
regionale myndigheders rolle i 
risikostyringen
c) omfanget af de ressourcer, der efter 
planen skal anvendes i krisesituationer.

Or. cs

Begrundelse

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.

Ændringsforslag 144
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Forslag til afgørelse
Artikel 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Kommissionens generelle 

beredskabsopgaver
Kommissionen varetager følgende 
beredskabsopgaver:
(a) oprettelse og forvaltning af 
Katastrofeberedskabscentret, idet der 
sikres operationel kapacitet døgnet rundt 
og betjening af medlemsstaterne og 
Kommissionen for så vidt angår 
ordningen
(b) forvaltning af et fælles varslings- og 
informationssystem (CECIS) til 
kommunikation og udveksling af 
oplysninger mellem 
Katastrofeberedskabscentret og 
medlemsstaternes kontaktpunkter
(c) støtte til udviklingen af detektions- og 
tidlig varslings- og alarmsystemer for 
katastrofer for at muliggøre en hurtig 
indsats og fremme deres indbyrdes 
forbindelse og deres forbindelse til 
Katastrofeberedskabscentret og CECIS.  
Disse systemer skal tage hensyn til og 
bygge på de eksisterende og kommende 
informations-, overvågnings- og 
detektionskilder og informations-, 
overvågnings- og detektionssystemer
(d) tilvejebringelse og fastholdelse af 
kapacitet til at mobilisere og med kortest 
muligt varsel udsende mindre eksperthold 
med ansvar for:
at vurdere behov i en stat, som anmoder 
om bistand
om nødvendigt at fremme koordineringen 
af katastrofeindsatser på stedet og, hvor 
det er nødvendigt og hensigtsmæssigt, at 
være forbindelsesled til de ansvarlige 
myndigheder i det land, der anmoder om 
bistand
at støtte den anmodende stat med 
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ekspertise om forebyggelses-, beredskabs-
eller indsatsforanstaltninger
(e) tilvejebringelse og fastholdelse af en 
kapacitet til at yde logistisk støtte og 
bistand til eksperthold, moduler og anden 
indsatskapacitet, som indsættes under 
ordningen, samt til andre aktører på 
stedet
(f) hjælp til medlemsstaterne med 
oplagringen af indsatsressourcer i 
logistiske knudepunkter i Unionen
(g) iværksættelse af andre understøttende 
og supplerende foranstaltninger, som er 
nødvendige for ordningen for at opfylde 
de mål, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, 
litra b).

Or. de

Begrundelse

Artikel 196, stk. 1, giver ikke hjemmel for et sådant parallelt ansvar og parallel struktur for 
katastrofebeskyttelse, og de foreslåede foranstaltninger strider imod kravet om additionalitet i 
katastrofebeskyttelse samt mod nærhedsprincippet. 

Ændringsforslag 145
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) oprettelse og forvaltning af 
Katastrofeberedskabscentret, idet der sikres 
operationel kapacitet døgnet rundt og 
betjening af medlemsstaterne og 
Kommissionen for så vidt angår ordningen

(Vedrører ikke den danske tekst)

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en
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Ændringsforslag 146
Pavel Poc

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) oprettelse og forvaltning af 
Katastrofeberedskabscentret, idet der
sikres operationel kapacitet døgnet rundt 
og betjening af medlemsstaterne og 
Kommissionen for så vidt angår ordningen

a) oprettelse og forvaltning af 
Katastrofeberedskabscentret, som skal 
koordinere sine aktiviteter med de 
eksisterende nationale og regionale 
organer, og som sikres operationel 
kapacitet døgnet rundt og betjening af 
medlemsstaterne og Kommissionen for så 
vidt angår ordningen

Or. cs

Begrundelse

Når det gælder etableringen og forvaltningen af katastrofeberedskabscentre, skal det under 
alle omstændigheder sikres, at der ikke opstår parallelstrukturer og uklare indsatsprocedurer 
på EU-plan. I den forbindelse bør artikel 7 om katastrofeberedskabscentret i forslaget til 
afgørelse foreskrive, at der skal tages hensyn til de nationale og regionale strukturer samt at 
katastrofeberedskabscentret skal afstemmes med dem.

Ændringsforslag 147
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) forvaltning af et fælles varslings- og 
informationssystem (CECIS) til 
kommunikation og udveksling af 
oplysninger mellem 
Katastrofeberedskabscentret og 
medlemsstaternes kontaktpunkter

(Vedrører ikke den danske tekst)

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en
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Ændringsforslag 148
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) tilvejebringelse og fastholdelse af 
kapacitet til at mobilisere og med kortest 
muligt varsel udsende mindre eksperthold 
med ansvar for:

d) tilvejebringe kapacitet til at mobilisere 
og med kortest muligt varsel udsende 
eksperthold med ansvar for:

Or. it


