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KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag til en afgørelse om en EU-civilbeskyttelsesordning er et dokument af høj 
standard, der tager hensyn til Den Europæiske Unions krav til forebyggelse og indsats på 
dette område. Ordføreren glæder sig over Kommissionens plan om at kombinere 
civilbeskyttelsesordningen og det finansielle instrument i et enkelt dokument, herunder dens 
gennemførelse, der blev fremlagt som et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse. 
Han glæder sig især over en række af de foreslåede ændringer, der indfører forenklede regler 
og procedurer for aktivering af mekanismen, hvilket vil styrke effektiviteten og 
sammenhængen i EU's katastrofeberedskab.

Set ud fra Regionaludviklingsudvalgets synspunkt fokuserer ændringsforslagene primært på 
behovet for tættere inddragelse af regioner, byer og lokalsamfund, da disse uafhængige 
myndigheder spiller en central rolle i både katastrofeforebyggelse og -indsats og må ikke 
ignoreres. Der lægges endvidere vægt på de specifikke behov i grænseregionerne, hvor der 
især i reaktionsfasen er et stort potentiale for at gennemføre et styrket fælles 
katastrofeberedskab. For så vidt angår EU-midler, anmodes der også om en mere effektiv 
sammenkædning af civilbeskyttelsesordningen og Solidaritetsfonden, hvor der i øjeblikket 
synes at være en manglende fleksibilitet i anvendelsen. 

Ordføreren anbefaler også, at artikel 11, hvori Kommissionen foreslår at oprette en 
"europæisk katastrofeberedskabskapacitet", og artikel 12, der følger op på dette, tages op til 
revision, bl.a. fordi dette udtryk intetsteds defineres i forslaget. Hvad angår brugen af et 
modulsystem eller en europæisk kapacitet, som medlemsstaterne stiller til rådighed, kan 
ordføreren ikke se nogen reel forskel, bortset fra spørgsmålet om hvorvidt medlemsstaterne 
kan eller skal sende nationale ressourcer til det ramte område. I Lissabontraktaten fremgår det 
entydigt, at Unionen kun har beføjelser til at træffe foranstaltninger, hvis den støtter, 
koordinerer eller supplerer medlemsstaternes foranstaltninger, men sådanne foranstaltninger 
påkræves i artikel 11, stk. 6. Dette faktum medfører også en række sikkerhedsmæssige og 
finansielle aspekter, herunder behovet for at forklare, hvordan og i hvilket omfang disse 
"europæiske kapaciteter" vil blive støttet økonomisk af Unionen. Af disse grunde synes det 
mere hensigtsmæssigt at bevare det eksisterende modulsystem, der giver medlemsstaterne 
mulighed for at beslutte på frivillig basis, hvornår og hvor de vil bidrage til indsatsen i 
katastrofesituationer uden for deres territorium, og hvornår Kommissionen støtter samarbejdet 
mellem medlemsstaterne eller koordinerer det ved hjælp af monitorerings- og 
informationscentret, som fungerer glimrende.

Et andet specifikt problem er spørgsmålet om forelæggelse af nationale kriseplaner, hvor 
ordføreren er bekymret over en stor stigning i bureaukrati og risikoen for usikker behandling 
af følsomme sikkerhedsoplysninger. Derfor foreslår han, at medlemsstaterne, i stedet for at 
tilkendegive deres kriseplaner eller nogen anden form for planer, der er omfattet af 
sikkerhedsklassificering, tilsender Kommissionen en liste over nationale risici og deres 
system af foranstaltninger til at forebygge og reagere på disse risici.

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

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Den beskyttelse, som skal sikres med EU-
civilbeskyttelsesordningen, bør primært 
omfatte beskyttelse af mennesker, men 
også miljø og ejendom, herunder kulturarv, 
mod alle naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer, herunder 
terrorhandlinger, teknologiske ulykker, 
strålingsulykker, miljøulykker, 
havforurening og akutte 
folkesundhedskriser, som opstår i eller 
uden for Unionen. Civilbeskyttelsesbistand 
og anden katastrofebistand kan blive 
nødvendig i alle disse katastrofesituationer 
som supplement til det berørte lands egen 
indsats og dets kompetente offentlige 
myndigheder, herunder de regionale og 
lokale myndigheder, som er tættest på at 
behandle problemerne.

Or. cs

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordningen bør omfatte en generel politisk 
strategi for EU's 
katastroferisikominimeringsindsats, som 
har til formål at sikre et højt niveau af 
beskyttelse og modstandskraft over for 
katastrofer ved at forhindre eller mindske 
deres konsekvenser og ved at skabe en 

Ordningen bør omfatte en generel politisk 
strategi for EU's 
katastroferisikominimeringsindsats, som 
har til formål at sikre et højt niveau af 
beskyttelse og modstandskraft over for 
katastrofer ved at forhindre eller mindske 
deres konsekvenser og ved at skabe en 
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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.

forebyggelseskultur. Det er vigtigt for at 
sikre en integreret tilgang til 
katastrofehåndtering, hvor der knyttes en 
forbindelse mellem risikominimering, 
beredskab og indsatsforanstaltninger, at 
udarbejde lister over risici og til at foreslå 
foranstaltninger til at løse dem. Ordningen 
bør derfor omfatte en generel strategi for 
meddelelsen og gennemførelsen af disse 
planer.

Or. cs

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andre forberedende foranstaltninger består 
i at samle oplysninger vedrørende 
nødvendige medicinske ressourcer og øge 
brugen af nye teknologier. I henhold til
traktatens artikel 346 er ingen medlemsstat 
forpligtet til at meddele oplysninger, hvis 
udbredelse efter dens opfattelse ville stride 
mod dens væsentlige sikkerhedsinteresser.

Andre forberedende foranstaltninger består 
i at samle oplysninger vedrørende 
nødvendige medicinske ressourcer og øge 
brugen af nye teknologier. I henhold til
artikel 346, stk. 1, litra a), i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde
er ingen medlemsstat forpligtet til at 
meddele oplysninger, hvis udbredelse efter 
dens opfattelse ville stride mod dens 
væsentlige sikkerhedsinteresser.

Or. cs

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overvejes at udvikle moduler for 
civilbeskyttelsesindsatsen på EU-plan 
bestående af ressourcer fra en eller flere 
medlemsstater, som sigter mod at være 

Det overvejes at udvikle moduler for 
civilbeskyttelsesindsatsen på EU-plan 
bestående af ressourcer fra en eller flere 
medlemsstater, som sigter mod at være 
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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.

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.

Or. cs

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

udgår

Or. cs
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Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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 identificere risici og 
fastlægge de nødvendige foranstaltninger 
til at tackle dem. Registreringen af risici 
kan også tjene til at konstatere, om der er 
mangler i katastrofeberedskabskapaciteten 
i medlemsstaterne.

Or. cs

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Der skal i højere grad være rådighed over 
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.
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Or. cs

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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

Or. cs

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal også tages hensyn til behovet for 
at yde en hurtig og fleksibel bistand i 
tilfælde af katastrofer, der overstiger 
beredskabskapaciteten i den ramte 
medlemsstat eller dens regionale eller 
lokale myndigheder. I denne forbindelse 
bør der lægges vægt på muligheden af at 
trække på finansielle ressourcer fra 
Solidaritetsfonden, hvis bistand er 
beregnet til medlemsstater og tiltrædende 
lande, der er ramt af en større 
naturkatastrofe, og hvis gennemførelse 
bør knyttes mere effektivt til driften af 
civilbeskyttelsesordningen. 
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Or. cs

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Det grundlæggende princip for
civilbeskyttelse bør være at tackle 
problemer på det lavest mulige niveau. I 
tilfælde af mere omfattende operationer 
kan målene for denne afgørelse imidlertid
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.

Or. cs

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den beskyttelse, som skal sikres med 2. Den beskyttelse, som skal sikres med 
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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.

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

Or. cs

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Denne afgørelse finder ikke anvendelse 
på foranstaltninger, som gennemføres i 
medfør af [forordning (EF) nr. 1717/2006,
forordning (EF) nr. 1257/96 forordning
(EF) nr. 1406/2002 [og EU-lovgivning 
vedrørende handlingsprogrammer inden for 
sundhed, indre anliggender og retlige 
anliggender].

7. Denne afgørelse finder ikke anvendelse 
på foranstaltninger, som gennemføres i 
medfør af [forordning (EF) nr. 1717/2006,
forordning (EF) nr. 1257/96, forordning
(EF) nr. 1406/2002 [og EU-lovgivning 
vedrørende handlingsprogrammer inden for 
sundhed, indre anliggender og retlige 
anliggender] samt anden ubeslægtet EU-
lovgivning.

Or. cs

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. "risikostyringsplan": det
planlægningsinstrument, som en 
medlemsstat udarbejder for at forudse risici 
og vurdere deres konsekvenser samt for at 

9) "risikoliste og indsatsforanstaltninger":
et planlægningsinstrument, som en 
medlemsstat udarbejder for at forudse risici 
og vurdere deres konsekvenser samt for at 
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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

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 liste over risici og 
indsatsforanstaltninger

Or. cs

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) støtte udarbejdelsen af medlemsstaternes
risikolister og indsatsforanstaltninger, 
herunder ved retningslinjer for deres 
indhold

Or. cs

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Risikostyringsplaner Risikolister og indsatsforanstaltninger

Or. cs
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Ændringsforslag 16

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 forelægger
Kommissionen en liste over nationale 
risici og foranstaltninger til at reagere på 
disse for at sikre et effektivt samarbejde 
inden for ordningen.

Or. cs

Ændringsforslag 17

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.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse 
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. cs
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Ændringsforslag 19

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 Unionen, idet der tages 
hensyn til de risikolister og 
indsatsforanstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 6.

Or. cs

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse 
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet

udgår

1. Der oprettes en europæisk 
katastrofeberedskabskapacitet i form af 
en frivillig pulje af medlemsstaternes på 
forhånd bevilgede indsatskapaciteter.
2. På grundlag af referencescenarier 
fastlægger Kommissionen i samarbejde 
med medlemsstaterne, hvor mange 
kapaciteter af hvilken type den 
europæiske katastrofeberedskabskapacitet 
har brug for ("kapacitetsmål").
3. Kommissionen fastlægger 
kvalitetskravene for de kapaciteter, der 
skal stilles til rådighed for den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet. Det 
påhviler medlemsstaterne at sikre 
kapaciteternes kvalitet.
4. Kommissionen fastlægger og forestår 
en procedure for certificering og 
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registrering af de kapaciteter, som 
medlemsstaterne stiller til rådighed for 
den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet.
5. Medlemsstaterne identificerer og 
registrerer på frivillig basis kapaciteter, 
som de giver tilsagn om at stille til 
rådighed for den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet. Samtlige 
berørte medlemsstater registrerer i 
fællesskab de multinationale moduler, 
som to eller flere medlemsstater stiller til 
rådighed.
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.
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.
8. Medlemsstaterne og Kommission sikrer 
en passende synliggørelse af den 
europæiske 
katastrofeberedskabskapacitets indsats.

Or. cs
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Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse 
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afhjælpning af kapacitetsmangler udgår
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 
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 
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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.
8. Gennemførelsesretsakterne vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 31, stk. 2.

Or. cs
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Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Det finansielle referencegrundlag til 
gennemførelse af denne afgørelse er for 
perioden 2014-2020 på 455 000 000 EUR i 
løbende priser.

Or. cs

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse 
Artikel 21 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. cs


