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Ændringsforslag 24
Younous Omarjee

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, 
koordinere og supplere medlemsstaternes 
indsats på civilbeskyttelsesområdet for at 
gøre forebyggelsen, beredskabet og 
indsatsen i tilfælde af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer mere effektiv.
Det kan eventuelt være nødvendigt med 
en integreret tilgang for hvert havområde.

Or. fr

Ændringsforslag 25
Younous Omarjee

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

(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 
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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.

teknologiske ulykker, strålingsulykker,
industri- og miljøulykker, havforurening, 
epidemier 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. fr

Ændringsforslag 26
Nikos Chrysogelos

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 konsistent 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. en

Ændringsforslag 27
Manfred Weber

Forslag til afgørelse
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Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ordningen bør omfatte en generel 
politisk strategi for EU's katastroferisiko-
minimeringsindsats, 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 katastroferisiko-
minimeringsindsats, 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.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at meddele nationale risikostyringsplaner for at sikre et effektivt 
samarbejde inden for civilbeskyttelsesordningen. En anmodning om indsatshold via 
ordningen fremsættes også i fremtiden af den pågældende medlemsstat selv. Medlemsstaten 
skal i anmodningen anføre, på hvilke indsatsområder og i hvilket omfang den har behov for 
bistand. Det er ikke Kommissionens opgave at kontrollere dette eller tilpasse anmodningen i 
forhold til nationale risikostyringsplaner.

Ændringsforslag 28
Nikos Chrysogelos

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ordningen bør omfatte en generel 
politisk strategi for EU's katastroferisiko-
minimeringsindsats, 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. 

(6) Ordningen bør omfatte en generel 
politisk strategi for EU's katastroferisiko-
minimeringsindsats, 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. 
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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.

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. I 
forbindelse med ordningen bør der 
udarbejdes retningslinjer med henblik på 
at opnå sammenhæng og lette 
sammenligneligheden af 
medlemsstaternes forskellige 
risikostyringsplaner.

Or. en

Ændringsforslag 29
Luís Paulo Alves

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ordningen bør omfatte en generel 
politisk strategi for EU's katastroferisiko-
minimeringsindsats, 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 katastroferisiko-
minimeringsindsats, 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. Med 
hensyn til de risici, der skyldes 
klimaændringer, understreges det, at EU 
bør drage nytte af regionerne i den yderste 
periferi, der i denne forbindelse fungerer 
som førsteklasses naturlige laboratorier, i 
forskningsøjemed for at øge sin viden 
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inden for dette vigtige område.

Or. pt

Ændringsforslag 30
David Casa

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
forventes Unionens indsats at hjælpe
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.

Or. en

Ændringsforslag 31
Iosif Matula

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 
informationskilder og -systemer; 
understreger betydningen af et tættere 
samarbejde mellem Kommissionens 
Generaldirektorat for Humanitær Bistand 
og Civilbeskyttelse og de nationale 
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civilbeskyttelsestjenester.

Or. ro

Ændringsforslag 32
Markus Pieper

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 
uddannelsesnetværk på EU-plan, men 
primært i medlemsstaterne vedrørende 
forebyggelse, beredskab og indsats i 
tilfælde af katastrofer på lokalt plan, jf. 
Rådets konklusioner af 14. november 2008 
om europæiske uddannelsesordninger 
inden for katastrofehåndtering.

Or. de

Ændringsforslag 33
Markus Pieper

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det overvejes at udvikle moduler for 
civilbeskyttelsesindsatsen på EU-plan 
bestående af ressourcer fra en eller flere 
medlemsstater, som sigter mod at være 
fuldt ud interoperable, for at bidrage til 
udviklingen af en hurtig indsatskapacitet på 
civilbeskyttelsesområdet. Modulerne bør 
organiseres på medlemsstatsniveau og står 

(12) Det overvejes at udvikle moduler for 
civilbeskyttelsesindsatsen på EU-plan 
bestående af frivillige ressourcer fra en 
eller flere medlemsstater, som sigter mod 
at være fuldt ud interoperable, for at 
bidrage til udviklingen af en hurtig 
indsatskapacitet på 
civilbeskyttelsesområdet. Modulerne bør 
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under medlemsstaternes ledelse og 
kommando.

organiseres på medlemsstatsniveau og står 
under medlemsstaternes ledelse og 
kommando.

Or. de

Ændringsforslag 34
Patrice Tirolien

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det overvejes at udvikle moduler for 
civilbeskyttelsesindsatsen på EU-plan 
bestående af ressourcer fra en eller flere 
medlemsstater, som sigter mod at være 
fuldt ud interoperable, for at bidrage til 
udviklingen af en hurtig indsatskapacitet på 
civilbeskyttelsesområdet. Modulerne bør 
organiseres på medlemsstatsniveau og står 
under medlemsstaternes ledelse og 
kommando.

(12) Det overvejes at udvikle moduler for 
civilbeskyttelsesindsatsen på EU-plan 
bestående af ressourcer fra en eller flere 
medlemsstater, som sigter mod at være 
fuldt ud interoperable, for at bidrage til 
udviklingen af en hurtig indsatskapacitet på 
civilbeskyttelsesområdet. Modulerne bør 
organiseres på medlemsstatsniveau og står 
under medlemsstaternes ledelse og 
kommando. Særlig opmærksomhed skal i 
denne forbindelse rettes mod 
civilbeskyttelsesberedskabet i 
medlemsstaternes grænseområder og 
regioner i den yderste periferi.

Or. fr

Ændringsforslag 35
Markus Pieper

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 

(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
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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.

og 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.

Or. de

Ændringsforslag 36
Petru Constantin Luhan

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 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 ved at fremme eksempler på 
god praksis..
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Or. ro

Ændringsforslag 37
Iosif Matula

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 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, for 
standardisering af medlemsstaternes 
alarmeringssystemer og for udveksling af 
erfaringer i forbindelse med indsatserne.

Or. ro

Ændringsforslag 38
Iosif Matula

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Ordningen bør gøre det muligt at 
mobilisere og fremme koordinering af 
indsatsforanstaltninger. Det styrkede 

(13) Ordningen bør gøre det muligt at 
mobilisere og fremme koordinering af 
indsatsforanstaltninger. Det styrkede 
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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.

samarbejde bør bygge på en EU-struktur, 
som består af et 
katastrofeberedskabscenter, der er 
koordineret med de eksisterende 
nationale, regionale og lokale strukturer,
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.

Or. ro

Ændringsforslag 39
Markus Pieper

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at forbedre planlægningen af 
katastrofeindsatsen og sikre, at centrale 
kapaciteter er til rådighed, er det 
nødvendigt at udvikle referencescenarier 
for de overordnede former for katastrofer, 
kortlægge de vigtigste kapaciteter i 
medlemsstaterne, udarbejde 
beredskabsplaner for indsættelsen af 
kapaciteterne og udvikle en europæisk 
katastrofeberedskabskapacitet i form af 
en frivillig pulje af medlemsstaternes på 
forhånd bevilgede kapaciteter. 
Beredskabsplanlægningsøvelsen kunne 
også tjene til at konstatere, om der er 
mangler i katastrofeberedskabskapaciteten 
i medlemsstaterne, som måske kan 

(14) For at forbedre planlægningen af 
katastrofeindsatsen og sikre, at centrale 
kapaciteter er til rådighed, er det 
nødvendigt at udvikle referencescenarier 
for de overordnede former for katastrofer, 
kortlægge de vigtigste kapaciteter i 
medlemsstaterne og udvikle
beredskabsplaner. 
Beredskabsplanlægningsøvelsen kunne 
også tjene til at konstatere, om der er 
mangler i katastrofeberedskabskapaciteten 
i medlemsstaterne, som måske kan 
afhjælpes med nationale eller regionale
kapaciteter.
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afhjælpes med kapaciteter, der udvikles 
med EU-støtte, og som hele Unionen 
kunne have gavn af.

Or. de

Ændringsforslag 40
Iosif Matula

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at forbedre planlægningen af 
katastrofeindsatsen og sikre, at centrale 
kapaciteter er til rådighed, er det 
nødvendigt at udvikle referencescenarier 
for de overordnede former for katastrofer, 
kortlægge de vigtigste kapaciteter i 
medlemsstaterne, udarbejde 
beredskabsplaner for indsættelsen af 
kapaciteterne og udvikle en europæisk 
katastrofeberedskabskapacitet i form af en 
frivillig pulje af medlemsstaternes på 
forhånd bevilgede kapaciteter. 
Beredskabsplanlægningsøvelsen kunne 
også tjene til at konstatere, om der er 
mangler i katastrofeberedskabskapaciteten 
i medlemsstaterne, som måske kan 
afhjælpes med kapaciteter, der udvikles 
med EU-støtte, og som hele Unionen 
kunne have gavn af.

(14) For at forbedre planlægningen af 
katastrofeindsatsen og sikre, at centrale 
kapaciteter er til rådighed, er det 
nødvendigt at udvikle referencescenarier 
for de overordnede former for katastrofer, 
kortlægge de vigtigste kapaciteter i 
medlemsstaterne, udarbejde 
beredskabsplaner for indsættelsen af 
kapaciteterne og udvikle en europæisk 
katastrofeberedskabskapacitet i form af en 
frivillig pulje af medlemsstaternes på 
forhånd bevilgede kapaciteter. 
Beredskabsplanlægningsøvelsen kunne 
også tjene til at konstatere, om der er 
mangler i katastrofeberedskabskapaciteten 
i medlemsstaterne med hensyn til 
koordineringen mellem de 
grænseoverskridende regioner, som 
måske kan afhjælpes med kapaciteter, der 
udvikles med EU-støtte, og som hele 
Unionen kunne have gavn af.

Or. ro

Ændringsforslag 41
Petru Constantin Luhan

Forslag til afgørelse
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Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Regionerne ved EU's ydre grænser 
og de fjerntliggende regioner bør 
tillægges særlig opmærksomhed på grund 
af den øgede risiko for naturkatastrofer 
og menneskeskabte katastrofer og på 
grund af den kendsgerning, at 
beredskabsindsatsen i disse regioner er 
vanskeligere end i andre regioner, hvorfor 
der ofte vil være behov for bistand fra 
tredjelande.

Or. ro

Ændringsforslag 42
Nuno Teixeira

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 hurtig 
adgang til hensigtsmæssige 
transportmidler og transportinfrastruktur
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.

Or. pt

Ændringsforslag 43
Petru Constantin Luhan

Forslag til afgørelse
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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 adgang til 
transport i alle EU's regioner og 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.

Or. ro

Ændringsforslag 44
Markus Pieper

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.

Or. de

Ændringsforslag 45
Iosif Matula

Forslag til afgørelse
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Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Indsatsen bør være underlagt fuld 
koordinering på stedet for at gøre den så 
effektiv som mulig og sikre adgang til 
nødstedte mennesker. Kommissionen bør 
yde hensigtsmæssig logistisk støtte til de 
udsendte eksperthold.

(17) Indsatsen bør være underlagt fuld 
koordinering på stedet for at gøre den så 
effektiv som mulig og sikre adgang til 
nødstedte mennesker. Kommissionen bør 
yde hensigtsmæssig logistisk støtte til de 
udsendte eksperthold og til den logistiske 
udsendelse af frivillige hold i tilfælde af 
nødsituationer i isolerede eller 
utilgængelige områder.

Or. ro

Ændringsforslag 46
Nuno Teixeira

Forslag til afgørelse
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) EU's bistand og støtte i forbindelse 
med forebyggelse, afhjælpning og indsats 
i tilfælde af katastrofer er særligt vigtig i 
isolerede eller fjerntliggende regioner 
med permanente vanskeligheder i form af 
tilgængelighed og disponible materielle og 
menneskelige ressourcer, og som har 
større risiko for at blive udsat for 
naturkatastrofer, og hvor virkningerne af 
disse forværres, hvilket er tilfældet med 
regionerne i den yderste periferi.

Or. pt

Ændringsforslag 47
Patrice Tirolien

Forslag til afgørelse
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Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) På grund af deres geostrategiske 
beliggenhed som anført i Kommissionens 
meddelelse af 26. maj 2004 "Et styrket 
partnerskab for regionerne i EU's yderste 
periferi" og i Michel Barniers rapport 
"Europe Aid" fra januar 2006 bør 
regionerne i EU's yderste periferi 
fremtræde tydeligt i medlemsstaternes 
risikostyringsplaner og prioriteres ved 
etableringen af moduler til forberedelse 
og samordning af beskyttelsesindsatsen i 
deres geografiske område.

Or. fr

Ændringsforslag 48
Nikos Chrysogelos

Forslag til afgørelse
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) 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, samt FN's retningslinjer for 
anvendelse af internationale militære og 
civile midler til katastrofehjælp 
(Osloretningslinjerne af 2007) vedrørende 
civilbeskyttelsesordningens adgang til 
militære kapaciteter, som er relevante for 
beskyttelsen af civilbefolkningen.

Or. en
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Ændringsforslag 49
Markus Pieper

Forslag til afgørelse
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) Hvis en større katastrofe overstiger 
den berørte medlemsstats indsatskapacitet, 
bør denne stat kunne anmode ordningen 
om at supplere dens egne 
civilbeskyttelsesressourcer og andre 
katastrofeindsatsressourcer. Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne afgørelse ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Or. de

Ændringsforslag 50
Nikos Chrysogelos

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 

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

Or. en

Ændringsforslag 51
Giommaria Uggias

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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.

2. Ordningen ændrer ikke ved 
medlemsstaternes ansvar for at beskytte 
mennesker, miljø og ejendom på deres eget 
område mod katastrofer. Den skal supplere 
medlemsstaternes finansiering med det 
formål 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.

Or. it

Ændringsforslag 52
Younous Omarjee

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 teknologiske ulykker, 
strålingsulykker, industri- og miljøulykker, 
havforurening, epidemier og akutte 
folkesundhedskriser, som opstår i eller 
uden for Unionen.
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Or. fr

Ændringsforslag 53
Markus Pieper

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 
tabet af menneskeliv og de materielle tab.

Or. de

Ændringsforslag 54
Nikos Chrysogelos

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 og ressourcer til, at 
de på passende og konsistent vis kan 
håndtere og være beredte på katastrofer af 
en størrelse og art, som med rimelighed 
kan forventes.

Or. en
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Ændringsforslag 55
Markus Pieper

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 primære 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.

Or. de

Ændringsforslag 56
Giommaria Uggias

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 6

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.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 57
Younous Omarjee

Forslag til afgørelse
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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 de 
særlige behov, der gør sig gældende for 
isolerede og meget afsidesliggende 
regioner eller øer og grænseområder i 
Unionen i tilfælde af en katastrofe. I disse 
regioner kan det være nødvendigt med en 
integreret tilgang for hvert havområde for 
at opnå de bedst mulige synergier.

Or. fr

Ændringsforslag 58
Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at opnå et højt niveau af beskyttelse mod 
katastrofer ved at forebygge eller reducere 
deres konsekvenser og ved at fremme en 
forebyggelseskultur

a) at opnå et højt niveau af beskyttelse mod 
katastrofer ved at forebygge eller reducere 
deres virkninger og ved at fremme en 
forebyggelseskultur samt ved at forbedre 
samarbejdet mellem 
civilbeskyttelsestjenesterne og andre 
kompetente tjenester

Or. en

Ændringsforslag 59
Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremskidt med at forbedre 
katastrofeindsatsen målt efter, hvor hurtig
indsatsen under ordningen er, i hvilken 

c) fremskidt med at forbedre 
katastrofeindsatsen målt efter, hvor hurtige
indsatsen og tjenesterne under ordningen 
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grad den er koordineret, og hvor 
hensigtsmæssig bistanden er i forhold til 
behovene på stedet.

er, i hvilken grad den er koordineret, og 
hvor hensigtsmæssig bistanden er i forhold 
til behovene på stedet.

Or. en

Ændringsforslag 60
Giommaria Uggias

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. it

Ændringsforslag 61
Markus Pieper

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – punkt 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": en 
elementarbegivenhed, som på grund af sit 
usædvanlige omfang har medført en 
trussel mod liv og ejendom, eller hvor en 
sådan trussel er umiddelbart forestående, 
og den berørte medlemsstat ikke har 
tilstrækkelige ressourcer til at håndtere 
dette, og som kan føre til en anmodning om 
bistand i henhold til ordningen

Or. de
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Ændringsforslag 62
Giommaria Uggias

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – punkt 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 eller 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

Or. it

Ændringsforslag 63
Nikos Chrysogelos

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "indsats": enhver foranstaltning i 
henhold til ordningen, som gennemføres 
under eller efter en katastrofe for at 
imødegå de umiddelbare skadelige 
konsekvenser

3. "indsats": enhver foranstaltning i 
henhold til ordningen, som på bæredygtig 
vis gennemføres under eller efter en 
katastrofe for at imødegå de umiddelbare 
skadelige konsekvenser

Or. en

Ændringsforslag 64
Giommaria Uggias

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "indsats": enhver foranstaltning i 
henhold til ordningen, som gennemføres 
under eller efter en katastrofe for at 

3. "indsats": enhver foranstaltning i 
henhold til ordningen, som gennemføres 
under eller efter en katastrofe eller større 
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imødegå de umiddelbare skadelige 
konsekvenser

katastrofe for at imødegå de umiddelbare 
skadelige konsekvenser

Or. it

Ændringsforslag 65
Markus Pieper

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. "modul": en selvstændig og autonom 
ordning for medlemsstaternes kapacitet, 
der er baseret på forud definerede opgaver 
og behov, eller en mobil operationel 
gruppe fra medlemsstaterne, der 
kombinerer menneskelige og materielle 
ressourcer, og som kan karakteriseres ud 
fra dens indsatskapacitet eller de opgaver, 
den kan udføre

7. "modul": en selvstændig og autonom 
ordning for medlemsstaternes frivillige
kapacitet, der er baseret på forud 
definerede opgaver og behov, eller en 
mobil operationel gruppe fra 
medlemsstaterne, der kombinerer 
menneskelige og materielle ressourcer, og 
som kan karakteriseres ud fra dens 
indsatskapacitet eller de opgaver, den kan 
udføre

Or. de

Ændringsforslag 66
Manfred Weber

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – punkt 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 

udgår
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forskellige sektorspecifikke eller 
risicispecifikke risikostyringsinstrumenter 
i en fælles overordnet plan

Or. de

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at meddele nationale risikostyringsplaner for at sikre et effektivt 
samarbejde inden for civilbeskyttelsesordningen. En anmodning om indsatshold via 
ordningen fremsættes også i fremtiden af den pågældende medlemsstat selv. Medlemsstaten 
skal i anmodningen anføre, på hvilke indsatsområder og i hvilket omfang den har behov for 
bistand. Det er ikke Kommissionens opgave at kontrollere dette eller tilpasse anmodningen i 
forhold til nationale risikostyringsplaner.

Ændringsforslag 67
Nikos Chrysogelos

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – punkt 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 udarbejder for at forudse risici 
og vurdere deres konsekvenser samt for at 
udvikle, udvælge og gennemføre
bæredygtige 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

Ændringsforslag 68
Iosif Matula

Forslag til afgørelse
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Artikel 5 – stk. 1 – 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 om katastroferisici og fremme
samarbejdet og udvekslingen af viden, 
bedste praksis og oplysninger

Or. ro

Ændringsforslag 69
Nikos Chrysogelos

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

træffe foranstaltninger til at forbedre 
videnbasen om katastroferisici og fremme 
udvekslingen af viden, bedste praksis og 
oplysninger, både på europæisk plan og i 
medlemsstaterne på makro- eller 
subregionalt niveau, når områderne står 
over for ensartede katastroferisici

Or. en

Ændringsforslag 70
Manfred Weber

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 – 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

udgår

Or. de
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Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at meddele nationale risikostyringsplaner for at sikre et effektivt 
samarbejde inden for civilbeskyttelsesordningen. En anmodning om indsatshold via 
ordningen fremsættes også i fremtiden af den pågældende medlemsstat selv. Medlemsstaten 
skal i anmodningen anføre, på hvilke indsatsområder og i hvilket omfang den har behov for 
bistand. Det er ikke Kommissionens opgave at kontrollere dette eller tilpasse anmodningen i 
forhold til nationale risikostyringsplaner.

Ændringsforslag 71
Iosif Matula

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 – 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, 
koordineringen og gennemførelsen af 
medlemsstaternes risikostyringsplaner, 
herunder ved retningslinjer for deres 
indhold, og eventuelt skabe det nødvendige 
incitament

Or. ro

Ændringsforslag 72
Nikos Chrysogelos

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 – 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 sammenhæng og 
sammenlignelighed, og eventuelt skabe det 
nødvendige incitament

Or. en
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Ændringsforslag 73
Nikos Chrysogelos

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) skabe større opmærksomhed om 
betydningen af risikominimering og hjælpe 
medlemsstaterne med oplysning af 
offentligheden, uddannelse og 
bevidstgørelse

e) skabe større opmærksomhed om 
betydningen af risikominimering og hjælpe 
medlemsstaterne og de regionale og lokale 
myndigheder med oplysning af 
offentligheden, uddannelse og 
bevidstgørelse

Or. en

Ændringsforslag 74
Iosif Matula

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) skabe større opmærksomhed om 
betydningen af risikominimering og hjælpe 
medlemsstaterne med oplysning af 
offentligheden, uddannelse og 
bevidstgørelse

e) skabe større opmærksomhed om 
betydningen af risikominimering og hjælpe 
medlemsstaterne med oplysning af 
offentligheden, uddannelse, 
opmærksomhedsskabelse og 
bevidstgørelse

Or. ro

Ændringsforslag 75
Nikos Chrysogelos

Forslag til afgørelse
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Artikel 5 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fremme anvendelsen af Unionens 
midler til bæredygtig 
katastrofeforebyggelse og opfordre 
medlemsstaterne og regionerne til at 
udnytte disse finansieringsmuligheder

Or. en

Ændringsforslag 76
Younous Omarjee

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) tage hensyn til den særlige sårbarhed, 
der kendetegner regionerne som nævnt i 
traktatens artikel 349

Or. fr

Ændringsforslag 77
Manfred Weber

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 
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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

Det er ikke nødvendigt at meddele nationale risikostyringsplaner for at sikre et effektivt 
samarbejde inden for civilbeskyttelsesordningen. En anmodning om indsatshold via 
ordningen fremsættes også i fremtiden af den pågældende medlemsstat selv. Medlemsstaten 
skal i anmodningen anføre, på hvilke indsatsområder og i hvilket omfang den har behov for 
bistand. Det er ikke Kommissionens opgave at kontrollere dette eller tilpasse anmodningen i 
forhold til nationale risikostyringsplaner.

Ændringsforslag 78
Oldřich Vlasák

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 skal stille de ikke-
følsomme dele af deres risikovurderinger 
og deres risikostyringsplaner til rådighed
for Kommissionen senest i 2016 for at 
sikre en effektiv og sammenhængende 
tilgang til katastrofeforebyggelse og 
beredskab ved at udveksle oplysninger og 
bedste praksis inden for EU-ordningen.

Or. en

Ændringsforslag 79
Luís Paulo Alves

Forslag til afgørelse
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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, efter at have 
hørt deres offentlige kompetente 
myndigheder, herunder de regionale og 
lokale myndigheder, Kommissionen deres 
risikostyringsplaner for at sikre et effektivt 
samarbejde inden for ordningen. Man bør i 
denne forbindelse være opmærksom på 
regionerne i den yderste periferi, 
øregionerne, de grænseoverskridende 
regioner samt bjergregionerne, som ofte 
ikke råder over passende midler til at yde 
hurtig nødhjælp i tilfælde af katastrofer.

Or. pt

Ændringsforslag 80
Oldřich Vlasák

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 vigtigste risici for naturkatastrofer 
og menneskeskabte katastrofer, der er 
blevet undersøgt i de nationale 
risikovurderinger, og for andre relevante
risici på nationalt eller passende 
subnationalt niveau og hænge sammen 
med andre relevante planer, som gælder i
medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 81
Younous Omarjee

Forslag til afgørelse
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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. fr

Ændringsforslag 82
Nikos Chrysogelos

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. en

Ændringsforslag 83
Iosif Matula

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.
Medlemsstaterne skal udvikle en strategi 
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til koordinering af 
risikostyringsplanlægningen i de 
grænseoverskridende regioner.

Or. ro

Ændringsforslag 84
Giommaria Uggias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at sikre en effektiv deltagelse af 
alle de offentlige myndigheder, der er 
involveret i miljøbeskyttelse, skal 
medlemsstaterne være forpligtet til at 
medtage en udgiftspost, der er særligt 
øremærket til "omkostninger til 
forebyggelse af naturfænomener og 
naturkatastrofer" i alle generelle eller 
specifikke nationale, regionale og lokale 
operationelle programmer.
Kommissionen anerkender behovet for at 
omformulere de operationelle 
programmer, som medlemsstaterne har 
vedtaget på området.

Or. it

Ændringsforslag 85
Oldřich Vlasák

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.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 86
Younous Omarjee

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – 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 i samordning 
med de eksisterende nationale og 
regionale strukturer, idet der sikres 
operationel kapacitet døgnet rundt og 
betjening af medlemsstaterne og 
Kommissionen for så vidt angår ordningen

Or. fr

Ændringsforslag 87
Iosif Matula

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) støtte til udviklingen af detektions- og 
tidlig varslings- og alarmsystemer for 
katastrofer samt til standardisering af 
alarmkoderne 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

Or. ro
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Ændringsforslag 88
Nuno Teixeira

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – litra d – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at vurdere behov i en stat, som anmoder 
om bistand

– at vurdere behov i en stat og i en region, 
som anmoder om bistand

Or. pt

Ændringsforslag 89
Nuno Teixeira

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – 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

– om nødvendigt at fremme koordineringen 
af katastrofeindsatser på stedet og, hvor det 
er nødvendigt og hensigtsmæssigt, at være 
forbindelsesled til de ansvarlige nationale 
eller regionale myndigheder i det land, der 
anmoder om bistand

Or. pt

Ændringsforslag 90
Iosif Matula

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – 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 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
og til grupper af frivillige i isolerede eller 
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utilgængelige områder.

Or. ro

Ændringsforslag 91
Markus Pieper

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

Or. de

Ændringsforslag 92
Markus Pieper

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 
medlemsstaters ressourcer, som er stillet 
frivilligt til rådighed.

Or. de

Ændringsforslag 93
Manfred Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Kommissionen udarbejder i samarbejde 
med medlemsstaterne referencescenarier 

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

for katastrofer i og uden for Unionen

Or. de

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at meddele nationale risikostyringsplaner for at sikre et effektivt 
samarbejde inden for civilbeskyttelsesordningen. En anmodning om indsatshold via 
ordningen fremsættes også i fremtiden af den pågældende medlemsstat selv. Medlemsstaten 
skal i anmodningen anføre, på hvilke indsatsområder og i hvilket omfang den har behov for 
bistand. Det er ikke Kommissionens opgave at kontrollere dette eller tilpasse anmodningen i 
forhold til nationale risikostyringsplaner.

Ændringsforslag 94
Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Medlemsstaterne indkredser og 
kortlægger den nøglekapacitet, som kan 
stilles til rådighed for indsatsen under 
ordningen for disse scenarier, og 
underretter Kommissionen herom

b) Medlemsstaterne indkredser og 
kortlægger i samarbejde med deres 
regioner den nøglekapacitet, som kan 
stilles til rådighed for indsatsen under 
ordningen for disse scenarier, og 
underretter Kommissionen herom

Or. en

Ændringsforslag 95
Patrice Tirolien

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 

2. Kommissionen og medlemsstaterne 
indkredser og sikrer synergieffekt mellem 
bistand i form af naturalier og humanitær 



AM\912151DA.doc 39/50 PE494.850v01-00

DA

bistand fra Unionen og medlemsstaterne 
ved planlægning af indsatsforanstaltninger 
uden for Unionen.

bistand fra Unionen og medlemsstaterne 
ved planlægning af indsatsforanstaltninger 
uden for Unionen og inddrager i væsentlig 
grad regionerne i den yderste periferi, når 
disse planer er rettet mod deres 
territoriale område.

Or. fr

Ændringsforslag 96
Markus Pieper

Forslag til afgørelse
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de

Ændringsforslag 97
Oldřich Vlasák

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 98
Oldřich Vlasák
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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 i 
samarbejde med medlemsstaterne en 
procedure for certificering og registrering 
af de kapaciteter, som medlemsstaterne 
stiller til rådighed for den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 99
Oldřich Vlasák

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kapaciteter, der indsættes, forbliver 
under medlemsstaternes kommando og 
ledelse. Kommissionen koordinerer de 
forskellige kapaciteter gennem 
Katastrofeberedskabscentret. Kapaciteter, 
der ikke er indsat i operationer under 
ordningen, kan medlemsstaterne råde over 
til nationale formål.

7. Indsatskapacitet, som medlemsstaterne 
stiller til rådighed for den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet kan 
medlemsstaterne til enhver tid råde over til 
nationale formål.

Or. en

Ændringsforslag 100
Markus Pieper

Forslag til afgørelse
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de
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Ændringsforslag 101
Petru Constantin Luhan

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) bistand til medlemsstaterne til at 
forbedre tilgængeligheden i de regioner, 
der er mest udsat for nødsituationer

Or. ro

Ændringsforslag 102
Iosif Matula

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro
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Ændringsforslag 103
Nikos Chrysogelos

Forslag til afgørelse
Artikel 13 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) hensyntagen til medlemsstaternes 
behov og interesser på makro- eller 
subregionalt niveau, når områderne står 
over for ensartede katastroferisici

Or. en

Ændringsforslag 104
Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 105
Markus Pieper

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det finansielle referencegrundlag til Det finansielle referencegrundlag til 



AM\912151DA.doc 43/50 PE494.850v01-00

DA

gennemførelse af denne afgørelse er for 
perioden 2014-2020 på 513 000 000 EUR i 
løbende priser.

gennemførelse af denne afgørelse er for 
perioden 2014-2020 på 400 000 000 EUR i 
løbende priser.

Or. de

Ændringsforslag 106
Karin Kadenbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det finansielle referencegrundlag til 
gennemførelse af denne afgørelse er for 
perioden 2014-2020 på 513 000 000 EUR i 
løbende priser. Budgetmidlerne til 
operationer inden for såvel som uden for 
EU vil blive fastsat inden for denne 
ramme i overensstemmelse med de 
opståede behov.

Or. en

Ændringsforslag 107
Markus Pieper

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 237 000 000 EUR i løbende priser fra 
udgiftsområde 4 (Det globale Europa).

200 000 000 EUR i løbende priser kommer 
fra udgiftsområde 3 (Sikkerhed og 
unionsborgerskab) i den finansielle ramme, 
og 200 000 000 EUR i løbende priser fra 
udgiftsområde 4 (Det globale Europa).

Or. de
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Ændringsforslag 108
Nikos Chrysogelos

Forslag til afgørelse
Artikel 20 – stk. 1 – 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 afbøde konsekvenserne af 
katastrofesituationer for EU-borgerne og 
hjælpe EU-borgerne med at beskytte sig 
mere effektivt og bæredygtigt

Or. en

Ændringsforslag 109
Nuno Teixeira

Forslag til afgørelse
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

alle generelle foranstaltninger bør for 
regionerne i den yderste periferis 
vedkommende være støtteberettigede

Or. pt

Ændringsforslag 110
Manfred Weber

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de
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Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at meddele nationale risikostyringsplaner for at sikre et effektivt 
samarbejde inden for civilbeskyttelsesordningen. En anmodning om indsatshold via 
ordningen fremsættes også i fremtiden af den pågældende medlemsstat selv. Medlemsstaten 
skal i anmodningen anføre, på hvilke indsatsområder og i hvilket omfang den har behov for 
bistand. Det er ikke Kommissionens opgave at kontrollere dette eller tilpasse anmodningen i 
forhold til nationale risikostyringsplaner.

Ændringsforslag 111
Markus Pieper

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 112
Markus Pieper

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) oprettelse og opretholdelse af den 
europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet, jf. artikel 
11.

udgår

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

Or. de
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Ændringsforslag 113
Markus Pieper

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) identificering af mangler i den 
europæiske katastrofeberedskabskapacitet 
og udbedring af dem, jf. artikel 12.

udgår

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

Or. de

Ændringsforslag 114
Markus Pieper

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – stk. 1 – 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 nødvendige logistiske 
kapacitet til at yde teknisk bistand og 
støtte, eksperthold, andre moduler og andre 
indsatskapaciteter, som indsættes under 
ordningen, samt til andre aktører på stedet

Or. de

Ændringsforslag 115
Markus Pieper
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Forslag til afgørelse
Artikel 22 – stk. 1 – 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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 116
Nuno Teixeira

Forslag til afgørelse
Artikel 22 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) andre understøttende og supplerende 
foranstaltninger, som måtte være 
nødvendige for, at ordningen kan opfylde 
målene i artikel 3, stk. 1, litra c), i 
regionerne i den yderste periferi, og som 
indebærer behov for samarbejde med 
tredjelande.

Or. pt

Ændringsforslag 117
Markus Pieper

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.

2. EU's finansielle støtte til 
transportressourcer og den dertil hørende 
logistik må ikke overstige 85 % af de 
samlede støtteberettigede omkostninger.
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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:

Or. de

Ændringsforslag 118
Markus Pieper

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

Or. de

Ændringsforslag 119
Markus Pieper

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. de

Ændringsforslag 120
Markus Pieper

Forslag til afgørelse
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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. de

Ændringsforslag 121
Nuno Teixeira

Forslag til afgørelse
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, som modtager finansiel 
bistand i henhold til denne afgørelse, må 
ikke modtage bistand fra EU's øvrige 
finansielle instrumenter.

Foranstaltninger, som modtager finansiel 
bistand i henhold til denne afgørelse, må 
ikke modtage bistand fra EU's øvrige 
finansielle instrumenter, med undtagelse af 
støtteforanstaltninger i tilfælde af 
katastrofer i regionerne i den yderste 
periferi og i regioner, som lider under 
geografiske eller demografiske 
begrænsninger, f.eks. øregioner, 
bjergregioner og regioner med lav 
befolkningstæthed.

Or. pt

Ændringsforslag 122
Giommaria Uggias

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 

udgår
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kandidatlande, der ikke deltager i 
ordningen.

Or. it

Ændringsforslag 123
Markus Pieper

Forslag til afgørelse
Artikel 30 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) retningslinjer for detektion af mangler 
i den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet og 
udbedring af dem, jf. artikel 12

udgår

Or. de


