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Ændringsforslag 149
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – litra d – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 150
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) tilvejebringelse 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

Or. it

Ændringsforslag 151
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) tilvejebringelse og fastholdelse af en 
kapacitet til at yde logistisk støtte og 

e) tilvejebringelse og fastholdelse af en 
kapacitet til at yde logistisk støtte og 
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bistand til eksperthold, moduler og anden 
indsatskapacitet, som indsættes under 
ordningen, samt til andre aktører på stedet

bistand til eksperthold, moduler og anden 
indsatskapacitet, som indsættes under 
ordningen, som støtter og supplerer andre
aktørers indsats på stedet, herunder 
medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 152
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hjælp til medlemsstaterne med 
oplagringen af indsatsressourcer i 
logistiske knudepunkter i Unionen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 153
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hjælp til medlemsstaterne med 
oplagringen af indsatsressourcer i 
logistiske knudepunkter i Unionen

udgår

Or. de

Begrundelse

Det kan ikke tillades at overføre beføjelser på det operationelle område.

Ændringsforslag 154
Philippe Juvin, Maurice Ponga
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Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hjælp til medlemsstaterne med 
oplagringen af indsatsressourcer i 
logistiske knudepunkter i Unionen

f) hjælp til medlemsstaterne med 
oplagringen af indsatsressourcer og -
kapaciteter i logistiske knudepunkter i 
Unionen samt i regionerne i den yderste 
periferi og oversøiske lande og territorier, 
som er vigtige støttepunkter rundt om i 
verden

Or. fr

Ændringsforslag 155
Edite Estrela

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) støtter oprettelsen af frivillige peer 
review-evalueringsprogrammer for 
medlemsstaternes beredskabsstrategier 
baseret på forud fastlagte kriterier, som 
vil gøre det muligt at formulere 
henstillinger til styrkelse af Unionens 
beredskabsniveau

Or. pt

Ændringsforslag 156
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) ajourføring af retningslinjerne for 
støtte fra værtsnationen 
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i samarbejde med medlemsstaterne på 
basis af operationel erfaring 

Or. pl

Ændringsforslag 157
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 158
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

udgår

Or. de

Ændringsforslag 159
Philippe Juvin

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 160
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne arbejder for at udvikle 
moduler, der især skal opfylde højt 
prioriterede behov for indsatser eller støtte 
i henhold til ordningen.

1. De deltagende lande arbejder for at 
udvikle moduler, der især skal opfylde højt 
prioriterede behov for indsatser eller støtte 
i henhold til ordningen.

Or. it

Ændringsforslag 161
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Modulerne udgøres af en eller flere
medlemsstaters ressourcer.

Modulerne udgøres af en eller flere
deltagende landes ressourcer.

Or. it

Ændringsforslag 162
Oreste Rossi
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Forslag til afgørelse
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes generelle 
beredskabsopgaver

Deltagende landes generelle 
beredskabsopgaver.

(Dette ændringsforslag udskifter "medlemsstaterne" med "deltagende lande" i artikel 9, 
artikel 10, stk. 1, og artikel 11, 12, 18 og 29.)

Or. it

Ændringsforslag 163
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udpeger på forhånd 
eksperter, som kan udsendes i eksperthold, 
jf. artikel 7, litra d).

2. Medlemsstaterne udpeger på forhånd 
eksperter, som kan udsendes i eksperthold, 
jf. artikel 7, litra d), og forvalter - med 
støtte fra Kommissionen, såfremt de 
anmoder herom - mobiliseringen og 
udsendelsen af disse hold.

Or. it

Ændringsforslag 164
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De deltagende lande forvalter - med 
støtte fra Kommissionen, såfremt de 
anmoder herom - den logistiske støtte og 
bistand, der ydes, jf. artikel 7, litra e). 

Or. it
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Ændringsforslag 165
Matthias Groote

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne overvejer, alt efter den 
foreliggende situation, at stille anden 
indsatsstøtte til rådighed via de ansvarlige 
tjenester, såsom specialuddannet personel 
og specialudstyr til indsatser ved en særlig 
katastrofe, herunder med henblik på artikel
16, stk. 7, og at indsætte ressourcer fra 
ikke-statslige organisationer og andre 
relevante organer.

3. Medlemsstaterne overvejer, alt efter den 
foreliggende situation, at stille anden 
indsatsstøtte til rådighed via de ansvarlige 
tjenester, såsom specialuddannet personel 
og specialudstyr til indsatser ved en særlig 
katastrofe, herunder med henblik på artikel 
16, stk. 7, og at indsætte ressourcer fra 
ikke-statslige organisationer og andre 
relevante organer. Rådighedsretten over 
kapaciteter, der indsættes på en 
medlemsstat område, forbeholdes den 
pågældende medlemsstat. 

Or. de

Ændringsforslag 166
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne udpeger
kontaktpunkterne og underretter 
Kommissionen herom.

6. Medlemsstaterne udpeger
kontaktpunkter og underretter 
Kommissionen herom.

Or. en

Begrundelse

Nogle medlemsstater kan udmærket have flere kontaktpunkter, f.eks. på subnationalt niveau.
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Ændringsforslag 167
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Den enkelte medlemsstat fokuserer ved 
planlægningen og indsættelse af sine 
ressourcer på de risici, der er udpeget som 
henhørende under nationalt ansvar. Den 
tager højde for disse risici ved 
tilrådighedsstillelse af passende 
kapaciteter. Det primære nationale ansvar 
suppleres først af EU-foranstaltninger, 
når den berørte medlemsstat ikke er i 
stand til at håndtere situationen.

Or. de

Ændringsforslag 168
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og medlemsstaterne 
arbejder sammen om at forbedre 
planlægningen af indsatsforanstaltninger
under ordningen. I den forbindelse gælder 
følgende:

1. Kommissionen og medlemsstaterne 
arbejder sammen om at forbedre 
planlægningen af
katastrofeindsatsforanstaltninger under 
ordningen. I den forbindelse gælder 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 169
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Kommissionen udarbejder i samarbejde 
med medlemsstaterne referencescenarier 
for katastrofer i og uden for Unionen, idet 
der tages hensyn til de risikostyringsplaner, 
der er omhandlet i artikel 6

a) Kommissionen sikrer i samarbejde med 
medlemsstaterne, at der drages lære af 
erfaringerne fra katastrofer i og uden for 
Unionen, idet der, hvor det er relevant,
tages hensyn til de risikostyringsplaner, der 
er omhandlet i artikel 6

Or. en

Ændringsforslag 170
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Kommissionen udarbejder i samarbejde 
med medlemsstaterne referencescenarier 
for katastrofer i og uden for Unionen, idet 
der tages hensyn til de risikostyringsplaner, 
der er omhandlet i artikel 6

a) Kommissionen udarbejder i samarbejde 
med medlemsstaterne referencescenarier 
for katastrofer i og uden for Unionen, idet 
der tages hensyn til de risikostyringsplaner, 
der er omhandlet i artikel 6, samt de 
sandsynlige følger af klimaændringer

Or. en

Ændringsforslag 171
Rebecca Taylor

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Kommissionen etablerer kontakt med 
interesserede ikke-statslige 
civilbeskyttelsesaktører og registrerer så 
vidt muligt, hvilke kapaciteter de kan stille 
til rådighed til operationer under 
ordningen. 



PE496.668v03-00 12/53 AM\916468DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Ikke-statslige civilbeskyttelsesaktører er ofte villige til at deltage i operationer i Unionen og i 
tredjelande og ejer ofte selv civilbeskyttelsesressourcer. Hvis de er villige til at deltage, bør 
deres støtte bydes velkommen og om muligt inkorporeres på et tidligt stadium.

Ændringsforslag 172
Anna Rosbach

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 fremmer synergieffekt 
mellem bistand i form af naturalier og 
humanitær bistand fra Unionen og 
medlemsstaterne ved planlægning af 
indsatsforanstaltninger uden for Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 173
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 174
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes en europæisk 
katastrofeberedskabskapacitet i form af en 
frivillig pulje af medlemsstaternes på 
forhånd bevilgede indsatskapaciteter.

1. Der oprettes en europæisk 
katastrofeberedskabskapacitet i form af en 
frivillig pulje af medlemsstaternes på 
forhånd udpegede indsatskapaciteter.

Or. en

Ændringsforslag 175
Matthias Groote

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes en europæisk 
katastrofeberedskabskapacitet i form af en 
frivillig pulje af medlemsstaternes på 
forhånd bevilgede indsatskapaciteter.

1. Der oprettes en europæisk 
katastrofeberedskabskapacitet i form af en 
frivillig pulje af medlemsstaternes på 
forhånd bevilgede indsatskapaciteter, som 
medlemsstaterne kan gøre brug af.

Or. de

Ændringsforslag 176
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

34. Kommissionen fastlægger 
kvalitetskravene for de kapaciteter, der skal 
stilles til rådighed for den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet. Det påhviler 
medlemsstaterne at sikre kapaciteternes 

3. Kommissionen fastlægger i samarbejde 
med medlemsstaterne kvalitetskravene for 
de kapaciteter, der skal stilles til rådighed 
for den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet. Det påhviler 
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kvalitet. medlemsstaterne at sikre kapaciteternes 
kvalitet.

Or. ro

Ændringsforslag 177
Edite Estrela

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen fastlægger og forestår en 
procedure for certificering og registrering
af de kapaciteter, som medlemsstaterne 
stiller til rådighed for den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet.

4. Kommissionen fastlægger og forestår en 
procedure for certificering, registrering og
regelmæssig revision af de kapaciteter, 
som medlemsstaterne stiller til rådighed for 
den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet.

Or. pt

Ændringsforslag 178
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. De i den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet registrerede 
kapaciteter står til rådighed for 
katastrofeindsatser under ordningen, når
Katastrofeberedskabscentret har modtaget 
en anmodning om assistance og 
videresendt den til de deltagende lande. 
De deltagende lande informerer via det 
Katastrofeberedskabscentret hurtigst 
muligt Kommissionen om eventuelle 
tungtvejende grunde til, at de ikke har 
mulighed for at stille kapaciteterne til 
rådighed i en konkret katastrofesituation.

Or. it
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Ændringsforslag 179
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 180
Rebecca Taylor

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Der er mange omstændigheder, som forståeligt nok kan bevirke, at en medlemsstat ikke 
længere er i stand til at deltage i en frivillig pulje. Det forekommer derfor ikke urimeligt at 
forlange en kort forklaring på tungtvejende grunde, når sådanne opstår, hvilket vil kunne 
bidrage til Katastrofeberedskabscentrets levedygtighed.

Ændringsforslag 181
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis anmodningen om assistance 
omfatter en indsats hinsides Unionens og 
deltagende tredjelandes grænser, står de 
kapaciteter, der er registreret i den 
europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet, til 
rådighed på betingelse af, at det 
deltagende land, der forvalter dem, 
formelt har givet sit tilsagn, hvilket 
meddeles Kommissionen hurtigst muligt 
via Katastrofeberedskabscentret.

Or. it

Ændringsforslag 182
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. it

Begrundelse

Civilbeskyttelse tjener et ædelt formål og bør under ingen omstændigheder udnyttes i 
propagandaøjemed.

Ændringsforslag 183
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Forslag til afgørelse
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
Afhjælpning af kapacitetsmangler

1. Kommissionen overvåger de fremskridt, 
der gøres med at opfylde målene, og 
finder i samarbejde med medlemsstaterne 
frem til mangler i den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet.
2. Kommissionen bistår medlemsstaterne 
med at afhjælpe kapacitetsmanglerne på 
den mest hensigtsmæssige og 
omkostningseffektive måde, herunder 
ved:
a) at støtte de berørte medlemsstaters 
opbygning af indsatskapaciteter, som den 
europæiske katastrofeberedskabskapacitet 
ikke, eller ikke i tilstrækkeligt omfang, 
stiller til rådighed eller 
b) at opbygge indsatskapaciteter på EU-
niveau til imødegåelse af fælles risici, 
hvor det er mest omkostningseffektivt.
3. De kapaciteter, der opbygges i medfør 
af denne artikel, kontrolleres og forvaltes 
af de berørte medlemsstater. 
Kommissionen udarbejder modeller for 
aftaler mellem Kommissionen og de 
involverede medlemsstater. De 
medlemsstater, der forvalter 
kapaciteterne, er ansvarlig for, at de 
registreres i overensstemmelse med 
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nationale procedurer.
4. Kapaciteterne vil indgå i den 
europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet. De stilles 
til rådighed for katastrofeindsatser under 
ordningen, når Kommissionen anmoder 
derom via Katastrofeberedskabscentret. 
Når kapaciteterne ikke er indsat i 
operationer under ordningen, kan 
medlemsstaterne frit råde over dem til 
nationale formål. 
5. Medlemsstaterne og Kommission sikrer 
en passende synliggørelse af de 
kapaciteter, der opbygges i medfør af 
denne artikel.
6. Kommissionen underretter hvert andet 
år Europa-Parlamentet og Rådet om, 
hvilke fremskridt der gøres med at nå 
kapacitetsmålene, og hvilke mangler der 
fortsat består i den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet.
7. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte 
følgende bestemmelser om opbygning, 
forvaltning, opretholdelse og 
tilrådighedsstillelse af de pågældende 
kapaciteter til alle medlemsstater via 
ordningen:
a) bestemmelser om at støtte 
medlemsstaternes opbygning af 
indsatskapaciteter, som den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet ikke, eller 
ikke i tilstrækkeligt omfang, stiller til 
rådighed
b) bestemmelser om opbygning af 
indsatskapaciteter på EU-niveau til 
imødegåelse af fælles risici
c) bestemmelser om forvaltning og 
opretholdelse af de kapaciteter, der er 
omhandlet i litra a) og b) 
d) bestemmelser om, hvordan de 
kapaciteter, der er omhandlet i litra a) og 
b), skal stilles til rådighed for alle 
medlemsstater via ordningen.
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8. Gennemførelsesretsakterne vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 31, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 184
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen overvåger de fremskridt, 
der gøres med at opfylde målene, og finder 
i samarbejde med medlemsstaterne frem til 
mangler i den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet.

1. Kommissionen overvåger de fremskridt, 
der gøres med at opfylde målene. 
Medlemsstaterne har alene ansvaret for at 
afhjælpe manglerne i den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet.

Or. de

Ændringsforslag 185
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen bistår medlemsstaterne 
med at afhjælpe kapacitetsmanglerne på 
den mest hensigtsmæssige og 
omkostningseffektive måde, herunder 
ved:

udgår

a) at støtte de berørte medlemsstaters 
opbygning af indsatskapaciteter, som den 
europæiske katastrofeberedskabskapacitet 
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ikke, eller ikke i tilstrækkeligt omfang, 
stiller til rådighed eller 
b) at opbygge indsatskapaciteter på EU-
niveau til imødegåelse af fælles risici, 
hvor det er mest omkostningseffektivt.

Or. de

Begrundelse

Unionen har ikke beføjelse til at opbygge sine egne kapaciteter og opnå operationelle 
kompetencer. Desuden er det alene medlemsstaterne, der har ansvaret for at afhjælpe 
kapacitetsmangler.

Ændringsforslag 186
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen bistår medlemsstaterne 
med at afhjælpe kapacitetsmanglerne på 
den mest hensigtsmæssige og 
omkostningseffektive måde, herunder ved:

2. Kommissionen bistår medlemsstaterne, 
hvis de ønsker det, med at afhjælpe 
kapacitetsmanglerne på den mest 
hensigtsmæssige og omkostningseffektive 
måde, herunder ved:

Or. en

Ændringsforslag 187
Anna Rosbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) fremme adgang til eller udvikle
indsatskapaciteter på EU-niveau til 
imødegåelse af fælles risici, når det er 
mest omkostningseffektivt.

Or. en
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Ændringsforslag 188
Edite Estrela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at opbygge indsatskapaciteter på EU-
niveau til imødegåelse af fælles risici, hvor 
det er mest omkostningseffektivt, herunder 
horisontale kapaciteter til støtte af 
katastrofeindsatser i form af vurdering, 
logistik og koordinering samt 
indsatskapaciteter i tilfælde af katastrofer, 
som der er meget lille sandsynlighed for, 
men som i givet fald vil få omfattende 
konsekvenser.

Or. pt

Ændringsforslag 189
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kapaciteterne vil indgå i den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet. De stilles til 
rådighed for katastrofeindsatser under 
ordningen, når Kommissionen anmoder 
derom via Katastrofeberedskabscentret.
Når kapaciteterne ikke er indsat i 
operationer under ordningen, kan
medlemsstaterne frit råde over dem til 
nationale formål.

4. Kapaciteterne vil indgå i den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet. De stilles til 
rådighed for katastrofeindsatser under 
ordningen, når Katastrofeberedskabscentret
har modtaget en anmodning om 
assistance og videresendt den til de 
deltagende lande. Når kapaciteterne ikke 
er indsat i operationer under ordningen, 
kan de deltagende lande frit råde over dem 
til nationale formål.

Or. it
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Ændringsforslag 190
Rebecca Taylor

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Uden for rammerne af 
Katastrofeberedskabscentret opfordres 
medlemsstaterne til at anlægge en 
regional tilgang, hvor dette er muligt, og 
til at udnytte frivillige ressourcepuljer på 
deres område for at maksimere den 
faktiske udnyttelse af sparsomme 
ressourcer. Kommissionen stiller efter 
anmodning information, ekspertise og 
teknologi til rådighed, der kan fremme 
denne tilgang.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen agter at sammenligne risikoforvaltningsplaner og oprette en europæisk 
katastrofeberedskabskapacitet for at afhjælpe kapacitetsmangler rundt om i Den Europæiske 
Union. Det er muligt, at en EU-strategi for afhjælpning af disse mangler vil være for 
besværlig i nogle tilfælde, hvor regionale og lokale myndigheder arbejder sammen, og 
pooling af ressourcerne kan løse problemet. I overensstemmelse med nærhedsprincippet bør 
dette snarere tilskyndes eller dikteres.

Ændringsforslag 191
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne og Kommission sikrer 
en passende synliggørelse af de 
kapaciteter, der opbygges i medfør af 
denne artikel.

udgår

Or. it
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Begrundelse

Civilbeskyttelse tjener et ædelt formål og bør under ingen omstændigheder udnyttes i 
propagandaøjemed.

Ændringsforslag 192
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen varetager følgende 
opgaver inden for uddannelse, erfaringer 
og vidensdeling:

1. Kommissionen varetager i samarbejde 
med medlemsstaterne følgende opgaver 
inden for uddannelse, øvelser, erfaringer og 
vidensdeling:

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at 1: der er samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne om 
dette emne, og 2: at indføje øvelser, da dette bidrager til at forbedre medlemsstaternes 
katastrofeberedskabskapaciteter.

Ændringsforslag 193
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der i Unionen indtræffer, eller faren 
er overhængende for, at der indtræffer, en 
større katastrofe, som har, eller kan have, 
virkninger på tværs af grænserne, 
underretter den medlemsstat, hvor 
katastrofen er indtruffet eller sandsynligvis 
vil indtræffe, omgående Kommissionen og 
potentielt berørte medlemsstater.

1. Når der i Unionen indtræffer, eller faren 
er overhængende for, at der indtræffer, en 
større katastrofe, som har, eller kan have, 
virkninger på tværs af grænserne, 
underretter den medlemsstat, hvor 
katastrofen er indtruffet eller sandsynligvis 
vil indtræffe, omgående Kommissionen via 
Katastrofeberedskabscentret og potentielt 
berørte medlemsstater.

Or. it
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Ændringsforslag 194
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der i Unionen indtræffer, eller 
faren er overhængende for, at der 
indtræffer, en større katastrofe, som kan 
føre til en anmodning om bistand fra en 
eller flere medlemsstater, underretter den 
medlemsstat, hvor katastrofen er 
indtruffet, eller sandsynligvis vil 
indtræffe, omgående Kommissionen, når 
der kan forventes en anmodning om 
bistand via Katastrofeberedskabscentret, 
for at Kommissionen i nødvendigt omfang 
kan informere de øvrige medlemsstater og 
mobilisere de ansvarlige tjenestegrene.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 195
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der i Unionen indtræffer, eller faren 
er overhængende for, at der indtræffer, en 
større katastrofe, som kan føre til en 
anmodning om bistand fra en eller flere 
medlemsstater, underretter den 
medlemsstat, hvor katastrofen er indtruffet, 
eller sandsynligvis vil indtræffe, omgående 
Kommissionen, når der kan forventes en 

2. Når der i Unionen indtræffer, eller faren 
er overhængende for, at der indtræffer, en 
større katastrofe, som kan føre til en 
anmodning om bistand fra en eller flere 
medlemsstater, underretter den 
medlemsstat, hvor katastrofen er indtruffet, 
eller sandsynligvis vil indtræffe, omgående 
Kommissionen via 
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anmodning om bistand via 
Katastrofeberedskabscentret, for at
Kommissionen i nødvendigt omfang kan 
informere de øvrige medlemsstater og 
mobilisere de ansvarlige tjenestegrene.

Katastrofeberedskabscentret, for at
Katastrofeberedskabscentret i nødvendigt 
omfang kan informere de deltagende lande
og mobilisere de ansvarlige tjenestegrene.

Or. it

Ændringsforslag 196
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Denne artikel finder anvendelse 
mutatis mutandis på de i artikel 28, stk. 1, 
omtalte lande, som ønsker at kunne 
modtage bistand under ordningen.

Or. it

Ændringsforslag 197
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der i Unionen indtræffer, eller faren 
er overhængende for, at der indtræffer, en 
større katastrofe, kan en medlemsstat
anmode om bistand via 
Katastrofeberedskabscentret.
Anmodningen skal være så konkret som 
muligt.

1. Når der i Unionen indtræffer, eller faren 
er overhængende for, at der indtræffer, en 
større katastrofe, kan berørte 
medlemsstater anmode om bistand via 
Katastrofeberedskabscentret.
Anmodningen skal være så konkret som 
muligt.

Or. en
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Ændringsforslag 198
Pavel Poc

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der i Unionen indtræffer, eller faren 
er overhængende for, at der indtræffer, en
større katastrofe, kan en medlemsstat 
anmode om bistand via 
Katastrofeberedskabscentret.
Anmodningen skal være så konkret som 
muligt.

1. Når der i Unionen indtræffer, eller faren 
er overhængende for, at der indtræffer, en 
større katastrofe, kan en medlemsstat 
anmode om bistand via 
Katastrofeberedskabscentret.
Anmodningen skal være konkret og mindst 
gøre rede for:

a) den type større katastrofe, der er tale 
om
b) det område, der er berørt af 
katastrofen, samt de potentielle trusler, 
som den indebærer 
c) de finansielle ressourcer, tidsrammen 
og de materielle ressourcer, der er behov 
for for at kunne afhjælpe en 
overhængende eller allerede indtruffet 
større katastrofe.

Or. cs

Begrundelse

Med mere præcise oplysninger fra medlemsstaterne i tilfælde af en større katastrofe vil der 
kunne ydes en mere effektiv, målrettet og omkostningseffektiv indsats under ordningen, og 
desuden vil de ønskede mål kunne nås hurtigere, hvilket er yderst vigtigt i forbindelse med en 
katastrofeindsats.

Ændringsforslag 199
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I situationer med øget risiko kan en 
medlemsstat desuden anmode om bistand i 

2. Under exceptionelle omstændigheder
med øget risiko kan en medlemsstat 
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form af midlertidig oplagring af 
indsatskapaciteter.

desuden anmode om bistand i form af 
midlertidig oplagring af indsatskapaciteter.

Or. en

Ændringsforslag 200
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) videresende anmodningen til de øvrige 
medlemsstaters kontaktpunkter

a) videresende anmodningen til de
deltagende landes kontaktpunkter

Or. it

Ændringsforslag 201
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indsamle validerede oplysninger om 
katastrofen og formidle dem til
medlemsstaterne

b) indsamle validerede oplysninger om 
katastrofen og formidle dem til de 
deltagende lande

Or. it

Ændringsforslag 202
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foreslå en indsatsplan på grundlag af 
behovene på stedet og eksisterende 

c) sammen med den (de) anmodende 
medlemsstat(er) foreslå en indsatsplan på 
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nødplaner og opfordre medlemsstaterne til 
at indsætte bestemte kapaciteter fra den 
europæiske katastrofeberedskabskapacitet i 
overensstemmelse med planen

grundlag af behovene på stedet og 
eksisterende nødplaner og opfordre 
medlemsstaterne til at indsætte bestemte 
kapaciteter fra den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet i 
overensstemmelse med planen

Or. en

Ændringsforslag 203
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foreslå en indsatsplan på grundlag af 
behovene på stedet og eksisterende 
nødplaner og opfordre medlemsstaterne til 
at indsætte bestemte kapaciteter fra den 
europæiske katastrofeberedskabskapacitet i 
overensstemmelse med planen

c) foreslå en indsatsplan på grundlag af 
behovene på stedet og eksisterende 
nødplaner og via 
Katastrofeberedskabscentret opfordre de 
deltagende lande til at indsætte bestemte 
kapaciteter fra den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet i 
overensstemmelse med planen

Or. it

Ændringsforslag 204
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foreslå en indsatsplan på grundlag af 
behovene på stedet og eksisterende 
nødplaner og opfordre medlemsstaterne til 
at indsætte bestemte kapaciteter fra den 
europæiske katastrofeberedskabskapacitet 
i overensstemmelse med planen

c) foreslå en indsatsplan på grundlag af 
behovene på stedet og eksisterende 
nødplaner

Or. de
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Ændringsforslag 205
Alda Sousa

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme mobiliseringen af indsatshold, 
eksperter, moduler og anden indsatsbistand 
end den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitets

d) fremme en hurtig mobilisering af 
indsatshold, eksperter, moduler og anden 
indsatsbistand end den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitets

Or. en

Ændringsforslag 206
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) varetage yderligere opgaver, som er 
nødvendige for at nå det mål, der er 
nærmere angivet i artikel 3, stk. 1, litra c).

udgår

Or. de

Ændringsforslag 207
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Enhver medlemsstat, der anmodes om 
bistand, skal omgående tage stilling til, om
den er i stand til at yde den anmodende 
medlemsstat den ønskede bistand, og 
underrette denne herom, gennem CECIS 

4. Ethvert deltagende land, der anmodes 
om bistand, skal omgående tage stilling til, 
om det er i stand til at yde den anmodende 
medlemsstat den ønskede bistand, og 
underrette denne herom, gennem CECIS 
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med angivelse af omfanget af og
betingelserne for den bistand,
medlemsstaten kan yde.
Katastrofeberedskabscentret holder
medlemsstaterne informeret.

med angivelse af omfanget af og 
betingelserne for den bistand, det 
deltagende land kan yde.
Katastrofeberedskabscentret holder de 
deltagende lande informeret.

Or. it

Ændringsforslag 208
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den anmodende medlemsstat er 
ansvarlig for ledelsen af 
indsatsforanstaltningen. Myndighederne i 
den anmodende medlemsstat skal udstikke 
retningslinjer og om nødvendigt fastlægge 
grænserne for de opgaver, der overdrages 
til indsatsmodulerne eller andre 
kapaciteter. Enkelthederne vedrørende 
udførelsen af disse opgaver overlades til 
den ansvarlige person, der er udpeget af
den medlemsstat, der yder bistand. Den 
anmodende medlemsstat kan også anmode 
om, at der indsættes et eksperthold i 
vurderingsøjemed og for at fremme 
koordineringen på stedet (mellem
medlemsstaternes hold), yde teknisk 
rådgivning eller støtte ved at udføre andre 
opgaver, der måtte være behov for.

5. Den anmodende medlemsstat er 
ansvarlig for ledelsen af 
indsatsforanstaltningen. Myndighederne i 
den anmodende medlemsstat skal udstikke 
retningslinjer og om nødvendigt fastlægge 
grænserne for de opgaver, der overdrages 
til indsatsmodulerne eller andre 
kapaciteter. Enkelthederne vedrørende 
udførelsen af disse opgaver overlades til 
den ansvarlige person, der er udpeget af det 
deltagende land, der yder bistand. Den 
anmodende medlemsstat kan også anmode 
om, at der indsættes et eksperthold i 
vurderingsøjemed og for at fremme 
koordineringen på stedet (mellem de 
deltagende landes hold), yde teknisk 
rådgivning eller støtte ved at udføre andre 
opgaver, der måtte være behov for.

Or. it

Ændringsforslag 209
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Denne artikel finder anvendelse 
mutatis mutandis på de i artikel 28, stk. 1, 
omtalte lande, som ønsker at kunne 
modtage bistand under ordningen.

Or. it

Ændringsforslag 210
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En mere konsistent indsats ved større 
katastrofer uden for Unionen

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 211
Alda Sousa

Forslag til afgørelse
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af en større katastrofe uden for 
Unionen eller overhængende fare herfor, 
kan det berørte land, De Forenede Nationer 
og dets agenturer eller en relevant 
international organisation anmode om 
bistand gennem 
Katastrofeberedskabscentret.

1. I tilfælde af en større katastrofe uden for 
Unionen eller overhængende fare herfor, 
kan det berørte land, De Forenede Nationer 
og dets agenturer eller en relevant 
international humanitær og/eller civil
organisation anmode om bistand gennem 
Katastrofeberedskabscentret.

Or. en
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Ændringsforslag 212
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 16 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen bidrager til konsistensen 
i bistanden gennem følgende 
foranstaltninger:

2. Kommissionen bidrager via 
Katastrofeberedskabscentret til 
konsistensen i bistanden gennem følgende 
foranstaltninger:

Or. it

Ændringsforslag 213
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 16 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) løbende dialog med medlemsstaternes 
kontaktpunkter for gennem ordningen at 
sikre en effektivt og sammenhængende 
EU-katastrofeindsats som led i den 
samlede hjælpeaktion, især ved:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 214
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 16 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) løbende dialog med medlemsstaternes
kontaktpunkter for gennem ordningen at 
sikre en effektivt og sammenhængende 

a) løbende dialog med de deltagende 
landes kontaktpunkter for gennem 
ordningen at sikre en effektivt og 
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EU-katastrofeindsats som led i den 
samlede hjælpeaktion, især ved:

sammenhængende EU-katastrofeindsats 
som led i den samlede hjælpeaktion, især 
ved:

Or. it

Ændringsforslag 215
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 16 – stk. 2 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- omgående at underrette medlemsstaterne
om de fulde anmodninger om bistand

- omgående at underrette de deltagende 
lande om de fulde anmodninger om 
bistand

Or. it

Ændringsforslag 216
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 16 – stk. 2 – litra a – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- at fremlægge en oversigt over den 
bistand, som tilbydes af medlemsstaterne
og andre aktører

- at fremlægge en oversigt over den 
bistand, som tilbydes af de deltagende 
lande og andre aktører

Or. it

Ændringsforslag 217
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 16 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at foreslå en indsatsplan på grundlag af 
behovene på stedet og eksisterende 
nødplaner og opfordre medlemsstaterne til 
at indsætte bestemte kapaciteter fra den 
europæiske katastrofeberedskabskapacitet i 
overensstemmelse med planen

b) at foreslå en indsatsplan på grundlag af 
behovene på stedet og eksisterende 
nødplaner og opfordre de deltagende lande
til at indsætte bestemte kapaciteter fra den 
europæiske katastrofeberedskabskapacitet i 
overensstemmelse med planen

Or. it

Ændringsforslag 218
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Enhver medlemsstat, der modtager en 
anmodning om bistand, skal omgående 
tage stilling til, om den er i stand til at yde 
den ønskede bistand, og underrette 
Katastrofeberedskabscentret herom via 
CECIS med angivelse af omfanget af og 
betingelserne for den eventuelle bistand.
Katastrofeberedskabscentret holder
medlemsstaterne informeret.

5. Ethvert deltagende land, der modtager 
en anmodning om bistand, skal omgående 
tage stilling til, om det er i stand til at yde 
den ønskede bistand, og underrette 
Katastrofeberedskabscentret herom via 
CECIS med angivelse af omfanget af og 
betingelserne for den eventuelle bistand.
Katastrofeberedskabscentret holder de 
deltagende lande informeret.

Or. it

Ændringsforslag 219
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen kan, hvor det er 
relevant, i hvert enkelt tilfælde udføre 
yderligere operationelle opgaver for at 
sikre konsistens i bistanden.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 220
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 16 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Kommissionens rolle som omhandlet i 
denne artikel berører ikke
medlemsstaternes beføjelser og ansvar 
med hensyn til deres hold, moduler og 
anden bistand, herunder militære 
kapaciteter. Kommissionens støtte til at 
skabe konsistens må især ikke medføre, at 
der gives ordrer til medlemsstaternes hold, 
moduler og anden støtte, som udsendes på 
frivilligt grundlag i overensstemmelse med 
koordineringen i hovedkvarteret og på 
stedet.

10. Kommissionens rolle som omhandlet i 
denne artikel berører ikke de deltagende 
landes beføjelser og ansvar med hensyn til 
deres hold, moduler og anden bistand, 
herunder militære kapaciteter.
Kommissionens støtte til at skabe 
konsistens må især ikke medføre, at der 
gives ordrer til de deltagende landes hold, 
moduler og anden støtte, som udsendes på 
frivilligt grundlag i overensstemmelse med 
koordineringen i hovedkvarteret og på 
stedet.

Or. it

Ændringsforslag 221
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 16 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Medlemsstater, der yder 
katastrofebistand som omhandlet i stk. 1, 
holder Katastrofeberedskabscentret fuldt 
orienteret om deres aktiviteter.

12. Deltagende lande, der yder 
katastrofebistand som omhandlet i stk. 1, 
holder Katastrofeberedskabscentret fuldt 
orienteret om deres aktiviteter.

Or. it

Ændringsforslag 222
Oreste Rossi
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Forslag til afgørelse
Artikel 16 – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Medlemsstaternes hold og moduler på 
stedet, der deltager i indsatsen gennem 
ordningen, holder tæt kontakt til 
Katastrofeberedskabscentret og 
ekspertholdene på stedet, jf. stk. 2, litra a), 
andet led.

13. De deltagende landes hold og moduler 
på stedet, der deltager i indsatsen gennem 
ordningen, holder tæt kontakt til 
Katastrofeberedskabscentret og 
ekspertholdene på stedet, jf. stk. 2, litra a), 
andet led.

Or. it

Ændringsforslag 223
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan udvælge, udpege og 
udsende et eksperthold bestående af 
eksperter fra medlemsstaterne, 
Kommissionen og andre af EU’s 
tjenestegrene og agenturer, De Forenede 
Nationers Kontor for Koordination af 
Humanitære Anliggender eller andre 
internationale organisationer, alt afhængigt 
af hvor konkret missionen er, i tilfælde af 
en større katastrofe i Unionen, i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 5, 
eller i tilfælde af en anmodning om 
ekspertise på forebyggelses- og 
beredskabsområdet, jf. artikel 13. stk. 2.

1. Kommissionen kan udvælge, udpege og
udsende et eksperthold bestående af 
eksperter fra de deltagende lande, 
Kommissionen og andre af EU’s 
tjenestegrene og agenturer, De Forenede 
Nationers Kontor for Koordination af 
Humanitære Anliggender eller andre 
internationale organisationer, alt afhængigt 
af hvor konkret missionen er, i tilfælde af 
en større katastrofe i Unionen, i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 5, 
eller i tilfælde af en anmodning om 
ekspertise på forebyggelses- og 
beredskabsområdet, jf. artikel 13. stk. 2.

Or. it

Ændringsforslag 224
Oreste Rossi
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Forslag til afgørelse
Artikel 17 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Medlemsstaterne indstiller en række 
eksperter, som de har ansvaret for, og som 
kan udsendes som medlem af eksperthold.

a) De deltagende lande indstiller en række 
eksperter, som de har ansvaret for, og som 
kan udsendes som medlem af eksperthold.

Or. it

Ændringsforslag 225
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De udsendte eksperthold fremmer 
koordineringen mellem medlemsstaternes
indsatshold og fungerer som 
forbindelsesled til den anmodende 
medlemsstats kompetente myndigheder.
Katastrofeberedskabscentret holder tæt 
kontakt til ekspertholdene og yder dem 
vejledning, logistisk støtte og anden 
bistand.

4. De udsendte eksperthold fremmer 
koordineringen mellem de deltagende 
landes indsatshold og fungerer som 
forbindelsesled til den anmodende 
medlemsstats kompetente myndigheder.
Katastrofeberedskabscentret holder tæt 
kontakt til ekspertholdene og yder dem 
vejledning, logistisk støtte og anden 
bistand.

Or. it

Ændringsforslag 226
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan eventuelt yde 
logistisk støtte og indsatskapacitet med 
henblik på at bistå eksperthold, 
medlemsstaters moduler og andre 
indsatskapaciteter, som indsættes inden 

udgår
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for ordningens rammer.

Or. en

Ændringsforslag 227
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan eventuelt yde 
logistisk støtte og indsatskapacitet med 
henblik på at bistå eksperthold,
medlemsstaters moduler og andre 
indsatskapaciteter, som indsættes inden for 
ordningens rammer.

5. Kommissionen kan eventuelt yde 
logistisk støtte og indsatskapacitet med 
henblik på at bistå eksperthold, deltagende 
landes moduler og andre 
indsatskapaciteter, som indsættes inden for 
ordningens rammer.

Or. it

Ændringsforslag 228
Alda Sousa

Forslag til afgørelse
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at skaffe og udveksle oplysninger om 
udstyr og transportressourcer, som 
medlemsstaterne kan stille til rådighed med 
henblik på at fremme pooling af sådanne 
former for udstyr eller transportressourcer

a) at skaffe og udveksle oplysninger om
eksisterende udstyr og transportressourcer, 
som medlemsstaterne kan stille til rådighed 
med henblik på at fremme pooling af 
sådanne former for udstyr eller 
transportressourcer

Or. en

Ændringsforslag 229
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz
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Forslag til afgørelse
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan som supplement til 
den transport, som medlemsstaterne 
tilvejebringer, levere de 
transportressourcer, der er nødvendige for 
at sikre en hurtig indsats ved større 
katastrofer.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 230
Alda Sousa

Forslag til afgørelse
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

70 % af beløbet kommer fra udgiftsområde 
3 (Sikkerhed og unionsborgerskab) i den 
finansielle ramme og de resterende 30 % 
af beløbet fra udgiftsområde 4 (Det globale 
Europa).

Det beløb, der afsættes til dette redskab, 
skal forvaltes fleksibelt, således at der er 
plads for forhøjelser, hvis 
omstændighederne kræver det.

Or. en

Ændringsforslag 231
Rebecca Taylor

Forslag til afgørelse
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

276 000 000 EUR i løbende priser
kommer fra udgiftsområde 3 (Sikkerhed og 

55 % af beløbet kommer fra udgiftsområde 
3 (Sikkerhed og unionsborgerskab) i den 
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unionsborgerskab) i den finansielle ramme, 
og e 237 000 000 EUR i løbende priser fra 
udgiftsområde 4 (Det globale Europa).

finansielle ramme og 45 % af beløbet fra 
udgiftsområde 4 (Det globale Europa).

Or. en

Begrundelse

Den andel, Kommissionen foreslår for de to udgiftsområder, udgør henholdsvis 54 % og 46 
%. For nemheds skyld ændres disse procentsatser til 55 % og 45 %.

Ændringsforslag 232
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Af den samlede finansielle tildeling i 
første afsnit afsættes mindst 20 % til 
generelle foranstaltninger, jf. artikel 20. 

Or. en

Ændringsforslag 233
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende generelle foranstaltninger kan 
modtage finansiel bistand:

Følgende generelle foranstaltninger til 
fremme af forebyggelse, beredskab og 
effektiv indsats kan modtage finansiel 
bistand:

Or. en

Ændringsforslag 234
Edite Estrela
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Forslag til afgørelse
Artikel 20 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) oplysning af offentligheden, uddannelse 
og bevidstgørelsesforanstaltninger og 
lignende formidlingstiltag med henblik på 
at afbøde konsekvenserne af 
katastrofesituationer for EU-borgerne og 
hjælpe EU-borgerne med at beskytte sig 
mere effektivt

d) oplysning af offentligheden, uddannelse 
og bevidstgørelsesforanstaltninger og 
lignende formidlingstiltag med henblik på 
at inddrage borgerne og afbøde 
konsekvenserne af katastrofesituationer i 
EU og hjælpe EU-borgerne med at 
beskytte sig mere effektivt

Or. pt

Ændringsforslag 235
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Artikel 20 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) faglig bistand til opbygning af særlige 
instrumenter, der er nødvendige for 
tilrettelæggelsen af inddrivelsen. 

Or. en

Ændringsforslag 236
Edite Estrela

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt
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Ændringsforslag 237
Georgios Koumoutsakos

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) udarbejdelse af risikostyringsplaner og 
en oversigt over risici på EU-plan og 
samfinansiering af projekter, 
undersøgelser, workshopper og 
rundspørger

Or. en

Ændringsforslag 238
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) oparbejdning og opretholdelse af en 
spidsbelastningskapacitet i form af et 
netværk af uddannede eksperter fra 
medlemsstaterne, som med kort varsel kan 
stille sig til rådighed og bidrage til 
udførelsen af Katastrofeberedskabscentrets 
overvågnings-, informations- og 
koordineringsopgaver

c) oparbejdning og opretholdelse af et 
netværk af uddannede eksperter fra 
medlemsstaterne, som med kort varsel kan 
stille sig til rådighed og bidrage til 
udførelsen af Katastrofeberedskabscentrets 
overvågnings-, informations- og 
koordineringsopgaver

Or. en

Ændringsforslag 239
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) samarbejde med Den Europæiske 
Union om udvikling af integrerede 
strategier for inddrivelse, som tager højde 
for det interinstitutionelle samarbejde og 
den samordnede forvaltning af tekniske 
og økonomiske ressourcer

Or. en

Ændringsforslag 240
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – litra g – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU’s finansielle bidrag til foranstaltninger 
under dette litra skal have form af 
enhedsomkostninger, der fastsættes pr. 
kapacitetstype, og må ikke overstige 25 %
af de samlede støtteberettigede 
omkostninger

EU’s finansielle bidrag til foranstaltninger 
under dette litra skal have form af 
enhedsomkostninger, der fastsættes pr. 
kapacitetstype, og må ikke overstige 10 %
af de samlede støtteberettigede 
omkostninger

Or. en

Begrundelse

At anmoder EU om at betale op til 25 % af omkostningerne ved opretholdelse af ressourcer, 
som måske aldrig vil blive brugt, er for meget - og vil kunne bevirke, at omkostningerne bliver 
endnu større.

Ændringsforslag 241
Edite Estrela

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – litra g – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU’s finansielle bidrag til foranstaltninger EU’s finansielle bidrag til foranstaltninger 
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under dette litra skal have form af 
enhedsomkostninger, der fastsættes pr. 
kapacitetstype, og må ikke overstige 25 %
af de samlede støtteberettigede 
omkostninger

under dette litra skal have form af 
enhedsomkostninger, der fastsættes pr. 
kapacitetstype, og må ikke overstige 40 %
af de samlede støtteberettigede 
omkostninger

Or. pt

Ændringsforslag 242
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – litra h – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Foranstaltninger i henhold til dette litra 
skal bygge på en grundig behovs- og cost-
benefit-analyse pr. kapacitetstype, idet der 
tages hensyn til, hvor sandsynlige de 
pågældende risikoscenarier er, og hvilke 
konsekvenser, der i givet fald påregnes.
EU’s finansielle bidrag til foranstaltninger 
under dette litra må ikke overstige 50 % af 
de samlede støtteberettigede omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 243
Edite Estrela

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – litra h – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger i henhold til dette litra 
skal bygge på en grundig behovs- og cost-
benefit-analyse pr. kapacitetstype, idet der 
tages hensyn til, hvor sandsynlige de 
pågældende risikoscenarier er, og hvilke 
konsekvenser, der i givet fald påregnes.
EU’s finansielle bidrag til foranstaltninger 
under dette litra må ikke overstige 85 % af 

Foranstaltninger i henhold til dette litra 
skal bygge på en grundig behovs- og cost-
benefit-analyse pr. kapacitetstype, idet der 
tages hensyn til kapacitetens horisontale 
karakter, specialiseringsgrad og 
omkostninger samt, hvor sandsynlige de 
pågældende risikoscenarier er, og hvilke 
konsekvenser, der i givet fald påregnes.
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de samlede støtteberettigede omkostninger EU’s finansielle bidrag til foranstaltninger 
under dette litra må ikke overstige 90 % af 
de samlede støtteberettigede omkostninger

Or. pt

Ændringsforslag 244
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) sikring af, at den nødvendige logistiske
kapacitet til at yde teknisk bistand og
støtte til den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet,
eksperthold, andre moduler og andre 
indsatskapaciteter, som indsættes under 
ordningen, samt til andre aktører på stedet

i) sikring af, at den basale logistiske støtte 
til eksperthold, andre moduler og andre 
indsatskapaciteter, som indsættes under 
ordningen, samt til andre aktører på stedet

Or. en

Ændringsforslag 245
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) hjælp til medlemsstaterne med oplagring 
af indsatsressourcer i logistiske 
knudepunkter i Unionen.

j) hjælp til medlemsstaterne med oplagring 
af katastrofeindsatsressourcer i Unionen.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at oplagre ressourcerne i knudepunkter, eftersom det meste udstyr 
normalt også vil indgå i katastrofeindsatsen i de enkelte medlemsstater.
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Ændringsforslag 246
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 22 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indsættelse af de kapaciteter, der er 
omhandlet i artikel 21, litra g), h) og i), i 
tilfælde af større katastrofer, når 
Kommissionen anmoder om det gennem
Katastrofeberedskabscentret

b) indsættelse af de kapaciteter, der er 
omhandlet i artikel 21, litra g), h) og i), i 
tilfælde af større katastrofer som svar på 
en anmodning gennem 
Katastrofeberedskabscentret

Or. en

Ændringsforslag 247
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 22 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indsættelse af de kapaciteter, der er 
omhandlet i artikel 21, litra g), h) og i), i 
tilfælde af større katastrofer, når
Kommissionen anmoder om det gennem 
Katastrofeberedskabscentret

b) indsættelse af de kapaciteter, der er 
omhandlet i artikel 21, litra g), h) og i), i 
tilfælde af større katastrofer, når
Katastrofeberedskabscentret har modtaget 
en anmodning om assistance og 
videresendt den til de deltagende lande.

Or. it

Ændringsforslag 248
Alda Sousa

Forslag til afgørelse
Artikel 22 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) støtte til medlemsstaterne med henblik 
på adgang til udstyr, transportressourcer og 
den dertil hørende logistik, jf. artikel 23

c) støtte til medlemsstaterne med henblik 
på adgang til udstyr, transportressourcer og 
den dertil hørende logistik, jf. artikel 23, 
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idet der gives prioritet til medlemsstater, 
som ikke har udstyr og ressourcer til at 
reagere på naturlige eller menneskeskabte 
katastrofer

Or. en

Ændringsforslag 249
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Artikel 22 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) andre understøttende og supplerende 
foranstaltninger, som måtte være 
nødvendige for, at ordningen kan opfylde 
målene i artikel 3, stk. 1, litra c).

udgår

Or. de

Ændringsforslag 250
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 23 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilvejebringelse og udveksling af 
oplysninger om udstyr og 
transportressourcer, som medlemsstaterne
kan stille til rådighed, med henblik på at 
lette pooling af sådant udstyr eller 
transportressourcer

a) tilvejebringelse og udveksling af 
oplysninger om udstyr og 
transportressourcer, som medlemsstaterne
stiller til rådighed, med henblik på at lette 
pooling af sådant udstyr eller 
transportressourcer

Or. en

Ændringsforslag 251
Alda Sousa

Forslag til afgørelse
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 4 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- et anmodende land, De Forenede 
Nationer eller FN-agenturer eller en 
relevant international organisation har 
accepteret bistanden under ordningen

- et anmodende land, De Forenede 
Nationer eller FN-agenturer eller en 
relevant international, civil og/eller 
humanitær organisation har accepteret 
bistanden under ordningen

Or. en

Ændringsforslag 252
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 23 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU’s finansielle støtte til 
transportressourcer og den dertil hørende 
logistik må ikke overstige 85 % af de 
samlede støtteberettigede omkostninger.
EU’s finansielle støtte til 
transportressourcer og den dertil hørende 
logistik må dække maksimalt 100 % af de 
samlede støtteberettigede omkostninger, 
såfremt et af følgende kriterier er opfyldt:

2. EU’s finansielle støtte til 
transportressourcer og den dertil hørende 
logistik må ikke overstige 50 % af de 
samlede støtteberettigede omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 253
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 23 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningerne vedrører logistiske 
operationer i transportcentre (herunder 
bl.a. lastning og losning af gods og leje af 
lagerbygninger)

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 254
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 23 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) omkostningerne vedrører lokal 
transport og er nødvendige for at fremme 
poolingen af kapaciteter eller en 
koordineret levering af bistanden

udgår

Or. en

Ændringsforslag 255
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 23 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) omkostningerne vedrører transport af 
de kapaciteter, der opregnes i artikel 21, 
litra g), h) og i).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 256
Alda Sousa

Forslag til afgørelse
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan tildeles tilskud i medfør af denne
forordning til juridiske personer, uanset 
om de er underlagt privat- eller

Der kan tildeles tilskud i medfør af denne
afgørelse til juridiske personer, der er 
underlagt offentligretlig lovgivning.
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offentligretlig lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 257
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Forslag til afgørelse
Artikel 28 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tredjelandes deltagelse og internationale 
organisationer

Tredjelandes og oversøiske landes og 
territoriers deltagelse og internationale 
organisationer

Or. fr

Ændringsforslag 258
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Forslag til afgørelse
Artikel 28 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) De oversøiske lande og territorier, der 
er opført i bilag II til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde

Or. fr

Ændringsforslag 259
Alojz Peterle

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 

2. Finansiel bistand som omhandlet i 
artikel 20 og 21, litra a)-f), kan tildeles
kandidatlande og potentielle 
kandidatlande, der ikke deltager i 
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kandidatlande, der ikke deltager i 
ordningen.

ordningen, og lande, der er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik, for så vidt 
som denne bistand supplerer finansiering 
under instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand (IPA)og det 
europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI)

Or. sl

Begrundelse

Finansiering under EU-civilbeskyttelsesordningen bør være et supplement til finansiering fra 
andre kilder såsom IPA og ENPI, da dette vil sikre flere midler til 
civilbeskyttelsesforanstaltninger for kandidatlande og potentielle kandidatlande og lande, der 
er omfattet af naboskabspolitikken.

Ændringsforslag 260
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når et tredjeland forelægger et 
forslag, høres medlemsstaterne om alle de 
foranstaltninger, der påtænkes sammen 
med dem, og medlemsstaterne kan gøre 
indsigelse mod foranstaltninger sammen 
med tredjelande, som kan få indvirkning 
på deres nationale sikkerhedsinteresser.

Or. en

Ændringsforslag 261
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29a
Udøvelse af delegerede beføjelser
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1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 1a, stk. 2, indtil den 
31. december 2020.
3. Delegationen af beføjelser i artikel 1a, 
stk. 2, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. 
Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
nævnt i afgørelsen, til ophør. Den får 
virkning dagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende eller på 
et senere tidspunkt, der angives i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 1a, stk. 2, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Ovennævnte frist 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. it

Ændringsforslag 262
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Artikel 30 – stk. 1 – litra j a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) finansieringsansøgninger fra 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 263
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til denne bestemmelse, 
finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011 anvendelse. Afgiver udvalget 
ikke nogen udtalelse, vedtager 
Kommissionen ikke udkastet til 
gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, 
tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 
182/2011 anvendes.

2. Når der henvises til denne bestemmelse, 
finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011 anvendelse. Afgiver udvalget 
ikke nogen udtalelse, herunder om 
nationale sikkerhedsspørgsmål, vedtager 
Kommissionen ikke udkastet til 
gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, 
tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 
182/2011 anvendes.

Or. en


