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(6) Der er behov for at styrke den 

kollektive evne til at berede sig og reagere 

på katastrofer, navnlig via gensidig støtte i 

Europa. Ud over at styrke de muligheder, 

der allerede findes under den europæiske 

katastrofeberedskabskapacitet ("EERC" 

eller "den frivillige pulje"), som der 

herefter henvises til som "den europæiske 

civilbeskyttelsespulje", bør Kommissionen 

også oprette rescEU. RescEU' bør omfatte 

katastrofeberedskabskapacitet til 

imødegåelse af naturbrande, omfattende 

oversvømmelser og jordskælv samt et 

felthospital og lægehold i 

overensstemmelse med 

Verdenssundhedsorganisationens normer, 

der hurtigt kan sættes ind. 

(6) Der er behov for at styrke den 

kollektive evne til at berede sig og reagere 

på katastrofer, navnlig via gensidig støtte i 

Europa. Ud over at styrke de muligheder, 

der allerede findes under den europæiske 

katastrofeberedskabskapacitet ("EERC" 

eller "den frivillige pulje"), som der 

herefter henvises til som "den europæiske 

civilbeskyttelsespulje", bør Kommissionen 

også oprette rescEU. RescEU bør omfatte 

katastrofeberedskabskapacitet til 

imødegåelse af de risici, der har de mest 

alvorlige konsekvenser for EU-borgeres 

liv, sundhed og ejendom. I denne 

henseende bør de regionale og lokale 

myndigheder på passende vis inddrages i 

de aktiviteter, der gennemføres i henhold 

til denne afgørelse, da de er de første til at 

reagere på en katastrofe. 

Or. en 
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a) udarbejde risikovurderinger på 

nationalt eller relevant subnationalt niveau 

og stille dem til rådighed for 

Kommissionen senest 22. december 2018 

og derefter hvert tredje år 

a) udarbejde risikovurderinger på 

nationalt eller relevant subnationalt niveau 

og stille en sammenfatning af de relevante 

dele heraf til rådighed for Kommissionen 

senest den 22. december 2018 og derefter 

hvert femte år, jf. dog artikel 346 i TEUF, 

der garanterer, at ingen medlemsstat er 

forpligtet til at meddele oplysninger, hvis 

udbredelse efter dens opfattelse ville stride 

mod dens væsentlige sikkerhedsinteresser 

Or. en 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 
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Artikel 12 – stk. 2 
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2. RescEU omfatter følgende 

kapaciteter: 

2. RescEU omfatter kapaciteter, der 

supplerer dem, der allerede forefindes i 

medlemsstaterne, og som skal fastsættes 

ud fra anerkendte og behørigt anerkendte 

mangler, hvad angår imødegåelse af de 

katastroferisici, der har de mest alvorlige 

konsekvenser for EU-borgeres liv, 

sundhed og ejendom. På grundlag af de 

konstaterede mangler skal rescEU mindst 

indeholde følgende muligheder: 

Or. en 
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 9a)  I artikel 13 indføjes følgende 

stykke: 

 2a.  Ved udførelsen af de opgaver, der 

er anført i stk. 1, sikrer Kommissionen og 

medlemsstaterne, at kønsaspektet er 

integreret i uddannelses- og 

kvalifikationsforløb samt håndbøger om 

katastrofeforebyggelse og -beredskab med 

særligt fokus på forebyggelse og 

bekæmpelse af vold mod kvinder og piger. 

Or. en 
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j) oprettelse, forvaltning og 

vedligeholdelse af rescEU i 

overensstemmelse med artikel 12 

j) oprettelse, forvaltning og 

vedligeholdelse af rescEU i 

overensstemmelse med artikel 12, forudsat 

at: 

 i) behovet for rescEU-kapaciteter 

bekræftes af risikovurderinger 

 ii) processen med identificering af 

mangler i artikel 12 viser, at disse 

kapaciteter ikke er til rådighed i 

medlemsstaterne 

 iii) der er udarbejdet en 

konsekvensanalyse af rescEU inden 

iværksættelsen 

 iv) finansieringen af disse kapaciteter er 

omkostningseffektiv. 

Or. en 

 

 


