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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-
civilbeskyttelsesmekanisme
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2019)0125),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 196, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C8-0114/2019),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af 19. juni 20191  fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg,

– efter høring af Regionsudvalget,

– der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om klima- og miljøkrisen2,

– der henviser til Sendairammen for katastrofeforebyggelse 2015-2030,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelse fra Udviklingsudvalget,

– der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A9-0080/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0078.
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til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Klimaændringer fører til en 
stigning i hyppigheden, intensiteten og 
kompleksiteten af naturkatastrofer på 
verdensplan, og udviklingslandene, 
navnlig de mindst udviklede lande og små 
udviklingsøstater, er særligt sårbare på 
grund af på den ene side deres 
begrænsede evne til at tilpasse sig til og 
afbøde konsekvenserne af 
klimaændringer og til at reagere på 
klimarelaterede katastrofer og på den 
anden side deres geografiske eksponering 
for oversvømmelser, tørke og skovbrande.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse om 
ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU har 
til formål at styrke den kollektive evne til 
at berede sig og reagere på katastrofer ved 
at styrke de muligheder, som findes i den 
europæiske civilbeskyttelsespulje. Det 
indebærer, at der oprettes en reserve af 
civilbeskyttelseskapaciteter til brug i EU-
operationer ("rescEU"), og at de 
foranstaltninger, der finder anvendelse 
inden for forebyggelse, styrkes.

(2) Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse om 
ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU har 
til formål at styrke den kollektive evne til 
at berede sig og reagere hensigtsmæssigt 
og omgående på katastrofer ved at styrke 
de muligheder, som findes i den 
europæiske civilbeskyttelsespulje. Det 
indebærer, at der oprettes en reserve af 
civilbeskyttelseskapaciteter til brug i EU-
operationer ("rescEU"), og at de 
foranstaltninger, der finder anvendelse 
inden for forebyggelse, parathed og 
håndtering i tilfælde af naturkatastrofer 
og menneskeskabte katastrofer og 
humanitære kriser, styrkes.
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Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Europa rammes hvert år af 
skovbrande, der ødelægger mange tusind 
hektar skov og liv. I 2017 blev EU's 
Civilbeskyttelsesmekanisme aktiveret 18 
gange for at håndtere skovbrande i 
Europa. Portugal, Italien, Montenegro, 
Frankrig og Albanien har modtaget 
bistand til bekæmpelse af skovbrande 
gennem mekanismen. Den blev også 
aktiveret efter anmodning fra den 
chilenske regering. Unionen var i stand til 
at hjælpe Chile med at håndtere en af de 
værste skovbrande i sin historie gennem 
støtte fra Portugal, Spanien og Frankrig 
sammen med et EU-civilbeskyttelsesteam 
bestående af ni eksperter. I 2019 blev EU-
civilbeskyttelsesmekanismen aktiveret fem 
gange for at håndtere skovbrande i 
Europa. Der kom to anmodninger fra 
Sverige og en fra henholdsvis Portugal, 
Grækenland og Letland. Samlet set 
omfattede Unionens indsats fem fly, seks 
helikoptere, mere end 400 brandmænd og 
besætningsmedlemmer og 69 køretøjer.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) EU-civilbeskyttelsesmekanismen 
og medlemsstaterne bør gøre brug af 
Unionens infrastrukturer såsom Galileo. 
Galileo er den første globale infrastruktur 
til satellitbaseret navigering og 
positionsbestemmelse, der er rettet 
specifikt mod civile formål i Europa og på 
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verdensplan, og kan anvendes på andre 
områder som f.eks. katastrofeberedskab, 
herunder hurtige varslingssystemer. De 
relevante Galileo-tjenester vil omfatte en 
beredskabstjeneste, som udsender signaler 
med advarsler om naturkatastrofer eller 
andre nødsituationer i bestemte områder. 
Medlemsstaterne bør opfordres til at 
anvende denne tjeneste, da den kan 
bidrage til en bedre beskyttelse af deres 
borgere. Hvis de beslutter at anvende den, 
bør de med henblik på validering af 
systemet udpege og give Kommissionen 
meddelelse om de nationale myndigheder, 
der er bemyndiget til at anvende den 
pågældende beredskabstjeneste.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) Skovbrande udgør ikke kun en 
trussel mod eller udrydder liv, 
livsgrundlag og biodiversitet, men fører 
også til frigivelse af store mængder 
kulstofemissioner og er årsag til, at 
planetens evne til at absorbere kulstof 
mindskes, hvilket yderligere forværrer 
klimaændringerne. Situationer, hvor 
primærskov ødelægges ved brande, som 
det for nylig var tilfældet i visse 
ækvatoriale regioner, er særligt 
bekymrende. Stigningen i klimarelaterede 
katastrofer, herunder skovbrande, kræver 
en styrkelse af operationerne under EU's 
civilbeskyttelsesmekanisme uden for 
Unionen.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Der er behov for at optrappe de 
deltagende staters forebyggelses- og 
forberedelsesindsats, herunder gennem 
tilskyndelse til at forbedre forskningen i 
forebyggelse af katastrofer og 
forberedelse til dem og til at forbedre 
kvaliteten af de tilgængelige oplysninger 
om katastrofer og tilgængeligheden af 
disse oplysninger.

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Sikring af vandressourcer er 
afgørende for modstandsdygtighed over 
for klimaændringer. Medlemsstaterne bør 
kortlægge eksisterende vandressourcer for 
at lette deres tilpasning til 
klimaændringer og øge deres befolknings 
modstandsdygtighed over for 
klimarelaterede trusler som tørke, brande 
eller oversvømmelser.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Unionen og dens medlemsstater 
bør være i stand til at yde bistand, hvor 
det er nødvendigt, for at beskytte 
menneskeliv og naturressourcer. For at 
støtte medlemsstaterne i at levere denne 
bistand bør den europæiske 
civilbeskyttelsespulje derfor styrkes 
yderligere ved at samfinansiere de 
operationelle omkostninger ved den 
bevilgede kapacitet i henhold til de samme 
regler for indsættelse både i og uden for 
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Unionen.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der er behov for tilstrækkelige 
finansielle bevillinger til at oprette, 
indsætte og drive rescEU-kapaciteter.

(4) Der er behov for tilstrækkelige 
finansielle bevillinger til at oprette, 
indsætte og drive rescEU-kapaciteter. 
Under henvisning til artikel 349 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og i betragtning af de 
territoriale begrænsninger i regionerne i 
EU's yderste periferi bør der lægges 
særlig vægt på beløbet til de rescEU-
finansielle forpligtelser, der er øremærket 
til disse regioner, for at hjælpe dem med 
at købe udstyr.

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Indførelsen af en særlig reserve af 
indsatskapaciteter samler en række 
nødhjælpshold, eksperter og udstyr, som 
medlemsstaterne altid holder på standby 
til EU's civilbeskyttelsesmissioner. Disse 
hold skal opfylde strenge kvalitets- og 
pålidelighedskriterier, der muliggør 
interoperabilitet. 

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Unionen bør have mulighed for at 
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styrke sin kapacitet til at håndtere 
truslerne fra stigningen i hyppigheden af 
de ekstreme vejrudsigter, som Det 
Europæiske Miljøagentur (EEA) forudser 
i sin rapport "The European environment 
- state and outlook 2020" (SOER 2020). 
Det er afgørende, at de finansielle 
ressourcer anvendes optimalt og 
gennemsigtigt.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Den finansieringsramme, der er 
fastlagt i artikel 19 i afgørelse nr. 
1313/2013/EU, skal ajourføres og erstattes 
af de nye tal, der er fastsat i 
Kommissionens forslag til den flerårige 
finansielle ramme for 2021-202711.

(6) For at gøre det muligt at 
finansiere EU-
civilbeskyttelsesmekanismen i den 
periode, der er dækket af den næste 
flerårige finansieringsramme, bør den 
finansieringsramme, der er fastlagt i artikel 
19 i afgørelse nr. 1313/2013/EU, ajourføres 
og erstattes af de nye tal, der er fastsat i 
Kommissionens forslag til den flerårige 
finansielle ramme for 2021-202711.

_________________ _________________
11 COM(2018) 321 final. 11 COM(2018) 321 final.

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Denne afgørelse bør give mulighed 
for, at indirekte forvaltning kan anvendes 
som en metode til budgetgennemførelse, 
når arten og indholdet af det pågældende 
tiltag berettiger det, for at øge 
fleksibiliteten og opnå en optimal 
budgetgennemførelse.
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Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Unionen bør være i stand til at 
støtte medlemsstaterne gennem 
samfinansiering af udviklingen af 
rescEU-kapaciteter, herunder gennem 
leje, leasing eller erhvervelse af disse. 
Dette vil øge EU-
civilbeskyttelsesmekanismens effektivitet 
betragteligt, idet der sikres disponibel 
kapacitet i de tilfælde, hvor der ellers ikke 
kan garanteres en effektiv 
katastrofeindsats, navnlig ved katastrofer 
med vidtrækkende konsekvenser, der 
berører et betydeligt antal medlemsstater. 
Fælles indkøb af kapacitet bør gøre det 
muligt at opnå stordriftsfordele og bedre 
koordinering, når medlemsstater 
håndterer katastrofer. Når Kommissionen 
tilrettelægger og gennemfører en fælles 
udbudsprocedure til gavn for 
medlemsstaterne, får den ikke selv 
retmæssigt ejerskab til de kapaciteter, der 
indkøbes i fællesskab.

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Bilag I til afgørelse nr. 
1313/2013/EU er ikke tilstrækkeligt 
fleksibelt til, at Unionen kan justere 
investeringerne inden for forebyggelse, 
beredskab og indsats ordentligt. De 
investeringsniveauer, der skal tildeles de 
forskellige faser af 
katastroferisikostyringscyklussen, skal 
fastsættes på forhånd. Det forhindrer 
Unionen i at være i stand til at reagere på 
katastrofernes uforudsigelige karakter.

udgår
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Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) For at have velfungerende 
rescEU-kapaciteter er der stillet 
supplerende finansielle bevillinger til 
rådighed til at finansiere tiltag under EU-
civilbeskyttelsesmekanismen. Det er 
vigtigt at give Unionen den nødvendige 
fleksibilitet til at kunne reagere effektivt 
på den uforudsigelige karakter af 
katastrofer og samtidig bevare en vis 
forudsigelighed med hensyn til 
opfyldelsen af de mål, der er opstillet i 
denne afgørelse. Det er vigtigt at opnå den 
nødvendige balance i opfyldelsen af disse 
mål. For at opdatere de procentsatser, der 
er fastsat i bilag I, i overensstemmelse 
med prioriteterne i den reformerede EU-
civilbeskyttelsesmekanisme bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Der bør foretages en væsentlig 
tildeling af midler til forebyggelses- og 
beredskabsforanstaltninger for at 
garantere fortsatte investeringer, styrkede 
bestræbelser og langsigtet bæredygtighed 
i disse faser af 
katastrofehåndteringsforløbet.

Ændringsforslag 18
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Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Unionens civilbeskyttelsesordning 
er forankret i fremme af solidaritet 
mellem medlemsstaterne. Når der opstår 
uforudsigelige katastrofer i forbindelse 
med klimaændringer, giver mekanismen 
mulighed for forvaltning af midler til 
håndtering af operationelle udfordringer 
og krav. Den nye specifikke reserve af 
indsatskapaciteter og dens operationelle 
baser vil derfor skulle decentraliseres i 
forskellige medlemsstater, afhængigt af de 
behov og de katastrofer, som disse 
medlemsstater er mest udsat for. Med 
andre ord bør de medlemsstater, der er 
mest berørt af klimaændringer, og dermed 
af den øgede hyppighed og intensitet af 
katastrofer, være på forkant med 
overvejelserne, når der træffes 
beslutninger om, hvor disse reserver skal 
placeres, således at der sikres en mere 
effektiv og hurtigere reaktion.

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Unionen, der er medlem af 
Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udviklings komité for 
Udviklingsbistand (OECD DAC), bør 
fortsat overholde OECD DAC's regler for 
officiel udviklingsbistand, også når den 
gennemfører relevante aktiviteter gennem 
Unionens civilbeskyttelsesmekanisme.

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Medlemsstaterne bør styrke den 
fælles pulje af ressourcer, der er 
organiseret inden for rammerne af det 
europæiske lægekorps for håndtering af 
brandkatastrofer med mange brandofre.

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I artikel 3, stk. 1, indsættes 
følgende litra:
"da) "at optimere aktiviteterne under 
opmærksomhedsfasen, den forudgående 
alarmeringsfase, alarmeringsfasen og 
krisefasen under hensyntagen til den 
bedste risikostyringspraksis;"

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) I artikel 4 tilføjes følgende nummer:
"10a. "akuthjælpere": de fagfolk, der er 
de første til at komme ind på 
katastrofeområdet med henblik på at yde 
direkte støtte i forbindelse med reaktions- 
og genopretningstiltag og omfatter, men 
er ikke begrænset til, katastrofestyring, 
offentligt sundhedspersonale, brandmænd 
og offentligt ansatte;"
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Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 b (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 9 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b) I artikel 9 indsættes følgende 
stykke:
"9a. Når den beredskabstjeneste, der 
leveres af Galileo, bliver stillet til 
rådighed, kan enhver medlemsstat 
anvende den. 
Hvis en medlemsstat beslutter at anvende 
den i første afsnit omhandlede 
beredskabstjeneste, udpeger den den 
nationale myndighed, der er bemyndiget 
til at anvende den pågældende 
beredskabstjeneste, og giver 
Kommissionen meddelelse herom."

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 c (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 9 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1c) I artikel 9 indsættes følgende 
stykke:
"10a. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
akuthjælperne er tilstrækkeligt udstyret 
og forberedt til at reagere på enhver form 
for katastrofesituation som omhandlet i 
artikel 1."

Begrundelse

Hvis akuthjælpere ikke er beskyttede, kan de blive ofre for katastrofer og/eller angreb, og det 
kan kompromittere deres evne til at behandle deres ofre tilstrækkeligt.
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Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 d (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1d) Artikel 12, stk. 3, afsnit 1, affattes 
således:

rescEU-kapaciteter opbevares af de 
medlemsstater, som erhverver, lejer eller 
leaser disse kapaciteter Til dette formål 
kan Kommissionen yde direkte tilskud til 
medlemsstaterne uden indkaldelse af 
forslag. Når Kommissionen anskaffer 
rescEU-kapaciteter på medlemsstaternes 
vegne, finder den fælles udbudsprocedure 
anvendelse. Finansiel bistand fra 
Unionen tildeles i overensstemmelse med 
Unionens finansielle regler.

”RescEU-kapaciteter erhverves, lejes eller 
leases af medlemsstaterne. Til dette formål 
kan Kommissionen yde direkte tilskud til 
medlemsstaterne uden indkaldelse af 
forslag. Finansiel bistand fra Unionen 
tildeles i overensstemmelse med Unionens 
finansielle regler. I lyset af 
Kommissionens ret til at træffe afgørelse 
om indsættelse og demobilisering af 
rescEU-kapaciteter i henhold til denne 
artikels stk. 6 finder bestemmelserne om 
fælles udbudsprocedurer i artikel 165 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 
tilsvarende anvendelse."
_____________
* Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget, 
om ændring af forordning (EU) nr. 
1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 
1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 
1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 
223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse 
nr. 541/2014/EU og om ophævelse af 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
(EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.”

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 e (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1e) I artikel 12, stk. 3, indsættes 
følgende afsnit efter første afsnit:
"Når Kommissionen anvender den fælles 
udbudsprocedure, er den ikke selv 
forpligtet til at erhverve, leje eller lease de 
kapaciteter, der indkøbes i fællesskab."

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 f (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1f) Artikel 12, stk. 3, andet afsnit, 
affattes således:

rescEU-kapaciteter opbevares af de 
medlemsstater, som erhverver, lejer eller 
leaser disse kapaciteter. I tilfælde af fælles 
indkøb opbevares rescEU-kapaciteterne af 
de medlemsstater, på hvis vegne de er 
anskaffet.

”RescEU-kapaciteter opbevares af de 
medlemsstater, som erhverver, lejer eller 
leaser disse kapaciteter. Når der anvendes 
fælles indkøb opbevares rescEU-
kapaciteterne af de medlemsstater, der 
nyder godt af, de er anskaffet.”

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 g (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 13 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1g) I artikel 13, stk. 1, tilføjes følgende 
litra:
"fa) skabe kapacitet til særlig 
beredskabsekspertise, som kan anvendes i 
tilfælde af katastrofer, der påvirker 
kulturarv."

Begrundelse

Mere fokus på beskyttelse af kulturarv under katastrofer. Kulturarvssteder og monumenter 
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skal behandles på en særlig måde. Ellers er der risiko for at gøre mere skade end godt i 
forbindelse med nødhjælp Netværket bør sikre, at kulturarvsspecialister medtages i 
uddannelses- og beredskabsforanstaltningerne.

Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Stk. 1 affattes således: udgår 

"1. Finansieringsrammen til 
gennemførelse af EU-mekanismen 
fastsættes for perioden 2021-2027 til 
1 400 000 000 EUR i løbende priser".

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Følgende stykke indsættes:
"1a. Finansieringsrammen til 
gennemførelse af EU-mekanismen 
fastsættes for perioden 2021-2027 til 
1 400 000 000 EUR i løbende priser."

Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a b (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ab) Stk. 3, første afsnit, affattes 
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således:
Det rammebeløb, der er omhandlet i stk. 1, 
kan tillige dække omkostninger, der 
vedrører forberedelse, overvågning, 
kontrol, revision og evaluering, som er 
nødvendig for forvaltningen af EU-
mekanismen og opfyldelsen af dens mål.

Det rammebeløb, der er omhandlet i stk. 1 
og 1a, kan tillige dække omkostninger, der 
vedrører forberedelse, overvågning, 
kontrol, revision og evaluering, som er 
nødvendig for forvaltningen af EU-
mekanismen og opfyldelsen af dens mål."

Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 4, 5 og 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 4, 5 og 6 udgår. udgår

Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 4

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ba) Stk. 4 affattes således:
4. Finansieringsrammen i stk. 1, 
tildeles i perioden 2014-2020 i 
overensstemmelse med de procentsatser og 
principper, der er fastlagt i bilaget.

“4. Finansieringsrammen i stk. 1, 
tildeles i perioden 2014-2020 i 
overensstemmelse med de procentsatser, 
der er fastlagt i bilaget, og de principper, 
der er fastlagt i punkt 3 i nævnte bilag."

Ændringsforslag 34

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b b (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Følgende stykke indsættes:
"4a. Finansieringsrammen i stk. 1a 
tildeles i perioden 2021-2027 i 
overensstemmelse med de procentsatser, 
der er fastlagt i punkt 2 i bilag 1, og de 
principper, der er fastlagt i punkt 3 i 
nævnte bilag."

Ændringsforslag 35

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b c (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 5

Gældende ordlyd Ændringsforslag

bc) Stk. 5 affattes således:
5. Kommissionen reviderer 
fordelingen i bilag I under hensyn til 
resultatet af den foreløbige 
evalueringsrapport, som er omhandlet i 
artikel 34, stk. 2, litra a). Kommissionen 
tillægges beføjelser til, såfremt det er 
nødvendigt henset til resultaterne af 
denne revision, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
30 med henblik på at tilpasse hvert af 
tallene i bilag I med over 8 procentpoints 
og op til 16 procentpoints. Disse 
delegerede retsakter vedtages senest den 
30. juni 2017.

"5. Kommissionen reviderer 
fordelingen i bilag I under hensyn til 
resultatet af den evalueringsrapport, som er 
omhandlet i artikel 34, stk. 3. 
Kommissionen tillægges beføjelser til, om 
nødvendigt i lyset af uventede hændelser, 
der påvirker gennemførelsen af budgettet, 
eller i lyset af oprettelsen af rescEU-
kapaciteter, at vedtage delegerede retsakter 
i overensstemmelse med artikel 30 med 
henblik på at ændre bilag I for at tilpasse 
hvert af tallene i punkt 1 og 2 i bilag I 
med over 10 procentpoint." 

Ændringsforslag 36

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b d (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 6
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

bd) Stk. 6 affattes således:
6. Såfremt der i tilfælde af en 
nødvendig revision af de budgetmidler, der 
står til rådighed for indsatsforanstaltninger, 
i særligt hastende tilfælde er behov herfor, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter med henblik 
på, inden for de til rådighed stående 
budgetbevillinger og efter proceduren i 
artikel 31, at tilpasse hvert af tallene i bilag 
I med over 8 procentpoints og op til 16 
procentpoints.

"6. Såfremt der i tilfælde af en 
nødvendig revision af de budgetmidler, der 
står til rådighed for indsatsforanstaltninger, 
i særligt hastende tilfælde er behov herfor, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 30 med 
henblik på ændre bilag I for at tilpasse 
hvert af tallene i punkt 1 og 2 i bilag I med 
over 10 procentpoint, inden for de til 
rådighed stående budgetbevillinger og 
efter proceduren i artikel 31."

Ændringsforslag 37

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 20a – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder en 
kommunikationsstrategi med henblik på at 
synliggøre de konkrete resultater af de 
tiltag, der er gennemført under EU-
mekanismen, for borgerne.

Kommissionen udarbejder en 
kommunikationsstrategi med henblik på at 
synliggøre de konkrete resultater af de 
tiltag, der er gennemført under EU-
mekanismen, for borgerne. Kommissionen 
udvikler også foranstaltninger sammen 
med lokale myndigheder, idet der tages 
hensyn til indsamlingen af input til 
forbedring af EU-mekanismens 
aktiviteter.

Ændringsforslag 38

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 20a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag



RR\1200959DA.docx 23/39 PE644.941v02-00

DA

2a. Kommissionen iværksætter i 
partnerskab med medlemsstaterne og i 
samarbejde med de lokale myndigheder 
foranstaltninger til bevidstgørelse og 
forebyggelse til gavn for 
lokalbefolkningen. Disse aktiviteter bør 
udføres regelmæssigt med henblik på at 
sætte befolkningen i stand til straks at 
reagere i tilfælde af en katastrofe.

Ændringsforslag 39

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 23 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2a) Artikel 23, stk. 2, affattes således:
2. Unionens finansielle bistand til 
kapaciteter, der på forhånd er stillet til 
rådighed for Den Europæiske 
Civilbeskyttelsespulje, må ikke overstige 
75 % af omkostningerne ved driften af 
kapaciteterne, herunder transport, i tilfælde 
af en katastrofe eller en overhængende fare 
for en katastrofe i Unionen eller en 
deltagende stat.

"2. Unionens finansielle bistand til 
kapaciteter, der på forhånd er stillet til 
rådighed for Den Europæiske 
Civilbeskyttelsespulje, må ikke overstige 
75 % af omkostningerne ved driften af 
kapaciteterne, herunder transport, i tilfælde 
af en katastrofe eller en overhængende fare 
for en katastrofe i eller uden for Unionen 
eller en deltagende stat, herunder 
oversøiske lande og territorier (OLT'er).”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Ændringsforslag 40

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Artikel 23, stk. 3, udgår.
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Begrundelse

Ændringsforslag 5 er nødvendigt for at undgå eventuelle uoverensstemmelser som følge af 
den mulige vedtagelse af ændringsforslag 4 om finansiel bistand til kapaciteter, der på 
forhånd er stillet til rådighed for den europæiske civilbeskyttelsespulje i tilfælde af en 
katastrofe uden for Unionen.

Ændringsforslag 41

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 25 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2c) Artikel 25, stk. 1, affattes således:
1. Kommissionen yder EU’s 
finansielle bistand i overensstemmelse 
med forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/2012.

"1. Kommissionen gennemfører 
Unionens finansielle støtte ved direkte 
forvaltning i overensstemmelse med 
forordningen (EU, Euratom) 2018/1046 
eller ved indirekte forvaltning med de 
organer, der er omhandlet i artikel 62, stk. 
1, litra c), i denne forordning. Ved valget 
af den måde, hvorpå den finansielle støtte 
skal gennemføres, skal der gives prioritet 
til direkte forvaltning. Hvis arten og 
indholdet af den pågældende 
foranstaltning berettiger det, kan 
Kommissionen anvende indirekte 
forvaltning. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
30 med henblik på at fastsætte tiltag der 
gennemføres under EU-mekanismen, og 
som kan gennemføres ved indirekte 
forvaltning."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Ændringsforslag 42

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
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Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Stk. 2 udgår udgår

Ændringsforslag 43

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

aa) Stk. 2 affattes således:
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 19, stk. 5 og 6, 
tillægges Kommissionen indtil den 31. 
december 2020.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 19, stk. 5 og 6, 
tillægges Kommissionen indtil den 31. 
december 2027.

Ændringsforslag 44

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i artikel 21, stk. 3, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
It shall not affect the validity of any 
delegated acts already in force.

4. Den i artikel 19, stk. 5 og 6, artikel 
21, stk. 3, og artikel 25, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
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Ændringsforslag 45

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra c
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
artikel 21, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

En delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
artikel 19, stk. 5 og 6, artikel 21, stk. 3, og 
artikel 25, stk. 1, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Bilag I udgår. udgår

Ændringsforslag 47

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Bilag I

Gældende ordlyd Ændringsforslag

4a) Bilag I affattes således:
Bilag I "Bilag I 

Procentsatser og principper for tildeling 
af finansieringsrammen med henblik på 
gennemførelse af EU-mekanismen 
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omhandlet i artikel 19, stk. 1 og 1a
Procentsatser for tildeling af 
finansieringsrammen med henblik på 
gennemførelse af EU-mekanismen 
omhandlet i artikel 19, stk. 1

1. Procentsatser for tildeling af 
finansieringsrammen med henblik på 
gennemførelse af EU-mekanismen 
omhandlet i artikel 19, stk. 1, for perioden 
2014-2020

Forebyggelse 20 % +/- 8 procentpoints Forebyggelse: 10 % +/- 10 procentpoint

Beredskab 50 % +/- 8 procentpoints Beredskab: 65 % +/- 10 procentpoint

Indsats 30 % +/- 8 procentpoints Indsats: 25 % +/- 10 procentpoint

2. Procentsatser for tildeling af 
finansieringsrammen med henblik på 
gennemførelse af EU-mekanismen 
omhandlet i artikel 19, stk. 1a, for 
perioden 2021-2027
Forebyggelse: 8 % +/- 10 procentpoint
Beredskab: 80 % +/- 10 procentpoint
Indsats: 12 % +/- 10 procentpoint

Principper 3. Principper

Ved gennemførelsen af denne afgørelse 
prioriterer Kommissionen 
foranstaltninger, hvis frist i henhold til 
afgørelsen ligger inden for perioden frem 
til udløbet af denne frist, med det formål 
at overholde den pågældende frist.

Ved gennemførelsen af denne afgørelse 
prioriterer Kommissionen foranstaltninger, 
hvis frist i henhold til afgørelsen ligger 
inden for perioden frem til udløbet af 
denne frist, med det formål at overholde 
den pågældende frist.
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BEGRUNDELSE

Et af de tydeligste udtryk for klimaændringerne er den stigende hyppighed af ekstreme 
vejrfænomener med konsekvenser, som for et par år siden ville have været utænkelige, og 
som koster mange menneskeliv hvert år. 

De oversvømmelser, der før i tiden fandt sted i Europa én enkelt gang i et helt århundrede, 
finder nu sted med højst ti års mellemrum. Skovbrande har ødelagt hundredtusindvis af hektar 
jord i Sydeuropa og krævede i 2017 og 2018 over 200 menneskeliv i Portugal og Grækenland. 
Problemet manifesterer sig imidlertid ikke længere kun i de sydlige lande. I 2018 forårsagede 
den udbredte tørke i Nordeuropa usædvanlig omfattende skovbrande i de baltiske lande, 
Sverige og Tyskland. Orkaner gav anledning til udbredte skader i mange dele af verden, bl.a. i 
visse medlemsstaters oversøiske territorier. 

Den Europæiske Union har ikke forholdt sig passiv over for denne trussel. I 2013 oprettede 
EU den europæiske civilbeskyttelsesmekanisme for at hjælpe medlemsstaterne med at 
håndtere de stadig hyppigere naturkatastrofer. Formålet med denne mekanisme var navnlig at 
samordne ressourcerne i de medlemsstater, der har behov for bistand, og de medlemsstater, 
der er i stand til at levere arbejdskraft og udstyr gennem den frivillige pulje. 

EU-mekanismen havde imidlertid kun begrænsede ressourcer og begrænset kapacitet til at 
reagere på bestemte typer naturkatastrofer. Det største problem var, at intet land var villigt til 
at stille penge til rådighed til det meget dyre udstyr og materiale, der var nødvendigt for at 
reagere på visse relativt sjældne situationer. Samtidig oversteg behovene sædvanligvis de 
ressourcer, der var til rådighed, når det drejede sig om katastrofer såsom sommerskovbrande 
eller oversvømmelser, som generelt afhænger af vejret og sandsynligvis vil forekomme i mere 
end én medlemsstat på et hvilket som helst tidspunkt.

Efter sommeren 2017 stod det klart, at mekanismen i sin nuværende udformning ikke kunne 
leve op til de udfordringer, der meldte sig. Som Kommissionens formand, Jean-Claude 
Juncker, allerede havde bebudet i sin tale om Unionens tilstand i september 2017, foreslog 
Kommissionen derfor en væsentligt udbygget mekanisme til at sikre, at "Europa kan beskytte 
sine borgere effektivt og ikke kun kondolerer ofrene".

I overensstemmelse med de nye retlige rammer fra marts 2019 oprettede man ud over den 
frivillige pulje af nationale ressourcer rescEU, en paneuropæisk reserve af brandslukningsfly 
og -helikoptere, specialiserede medicinske forsyninger og udstyr samt andre ressourcer. Disse 
elementer vil blive erhvervet af medlemsstaterne, og Kommissionen vil dække mellem 80 % 
og 90 % af de samlede udgifter til indkøb og vedligeholdelse. I visse tilfælde kan 
finansieringen nå op på op til 100 %. Medlemsstaterne vil frit kunne bruge disse ressourcer til 
deres egne formål, men de vil ikke have mulighed for at tilbageholde dem, hvis der er behov 
for dem andre steder i Europa for at hjælpe andre lande, der har behov for det. 

Af forebyggelseshensyn stilles der stadig krav om indberetning af hovedpunkterne i den 
nationale risikovurdering og i rapporten om den nationale risikoindsatskapacitet. Desuden får 
Kommissionen ret til at kontrollere forebyggelsesplanerne i de lande, der ofte gør brug af 
mekanismen, og om nødvendigt foreslå ændringer eller yderligere foranstaltninger. 
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I dette forslag til retsakt forsøger ordføreren at sikre, at mekanismen, der fungerer som et 
redskab til fremme af solidaritet mellem medlemsstaterne, har den nødvendige finansiering og 
institutionelle ramme til at fungere effektivt inden for den næste FFR fra 2021 til 2027. 

For at opnå dette mener ordføreren, at finansieringen mindst bør svare til det beløb på 
1,4 mia. EUR, som Kommissionen oprindelig foreslog. I løbet af denne periode vil alt nyt 
rescEU-udstyr samt alle nye rescEU-materialer og -ressourcer, der i vid udstrækning kræver 
ekstremt store investeringer, blive erhvervet. Bortset fra brandslukningsfly og -helikoptere er 
det blevet besluttet at købe særligt medicinsk udstyr, idet 100 % af udgifterne hertil dækkes 
over EU-budgettet. Mekanismen skal også kunne reagere på både naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer. Af alle disse årsager bør den foreslåede finansiering til den nye 
programmeringsperiode opretholdes på de nuværende niveauer. 

For at sikre større gennemsigtighed med hensyn til anvendelsen af denne finansiering foreslår 
ordføreren at genindsætte det bilag, hvis bestemmelser specificerer de procentsatser, der skal 
tildeles til forebyggelse, beredskab og indsats. I betragtning af den store forandring, der 
afspejler sig i sidste års revision, og det forhold, at projekter til forebyggelse af 
naturkatastrofer såsom oversvømmelser og skovbrande hovedsagelig finansieres via andre 
EU-instrumenter, foreslås det, at der sker en omfordeling af midlerne, således at et væsentligt 
større beløb kanaliseres over til beredskab, herunder køb af rescEU-aktiver. Det betyder også, 
at Kommissionen får større fleksibilitet til at foretage de nødvendige ændringer i løbet af de 
næste syv år. 

Ordføreren er også enig i, at de samme finansieringsregler bør gælde for indsættelsen af 
aktiver fra den frivillige pulje, hvad enten det sker i eller uden for Unionen. Klimaændringer 
er en global udfordring, hvis virkninger manifesterer sig overalt. Europa skal også være i 
stand til at bistå tredjelande, når de anmoder om det, eller hjælpe med at håndtere skader, der 
forårsages af orkaner, eller ødelæggelsen af tropiske skovarealer med konsekvenser for hele 
planeten.

Ordføreren mener også, at det er nødvendigt at anvende alle de ressourcer, der er til rådighed 
for Den Europæiske Union til beskyttelse af borgerne i en hvilken som helst medlemsstat, 
herunder Galileo-satellitsystemet til anmeldelse af nødsituationer, hvis der er fare for 
menneskeliv. Medlemsstaterne bør ikke undlade at udnytte denne mulighed. Udsendelse af 
information og vejledning gennem Galileo-systemet kan være afgørende for at forebygge eller 
begrænse tab af menneskeliv. 

Afslutningsvis ønsker ordføreren at understrege, at finansieringen af EU-
civilbeskyttelsesmekanismen og rescEU er en investering i fremtiden, der kan bidrage til at 
sikre, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater er forberedte og i stand til effektivt at 
håndtere følgerne af klimaændringer og mere ekstreme vejrfænomener. 
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19.2.2020

UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-Parlamentets 
og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

Ordfører for udtalelse: Lukas Mandl

KORT BEGRUNDELSE

Efter Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2019/420 af 13. marts 2019, som i 
væsentlig grad ændrede afgørelse 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme, har 
dette udkast til udtalelse fra Udviklingsudvalget et begrænset anvendelsesområde. Det har til 
formål at fremhæve tre vigtige aspekter af mekanismen i den næste flerårige finansielle 
ramme for 2021-2027, når den tages i brug uden for Unionen og i forbindelse med 
humanitære kriser.

For det første understreges det i udkastet til udtalelse, at det er nødvendigt at styrke 
mekanismens kapacitet i forbindelse med klimarelaterede naturkatastrofer, navnlig 
skovbrande, som udviklingslandene er særligt sårbare over for.

For det andet søger forslaget at øge EU's finansielle bistand til de kapaciteter, der på forhånd 
er stillet til rådighed for den europæiske civilbeskyttelsespulje, når de anvendes til at reagere 
på katastrofer uden for Unionen. I overensstemmelse med både Rådets holdning og udkastet 
til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed foreslås det, at op 
til 75 % af udgifterne til drift af kapaciteterne, herunder transport, finansieres af Unionen – 
det samme niveau som ved ibrugtagning inden for Unionen.

For det tredje indføres der et krav om høring af humanitære aktører forud for indsatser i 
forbindelse med menneskeskabte katastrofer eller komplekse nødsituationer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som 
er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:
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Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Klimaændringer fører til en 
stigning i hyppigheden, intensiteten og 
kompleksiteten af naturkatastrofer på 
verdensplan, og udviklingslandene, 
navnlig de mindst udviklede lande og små 
udviklingsøstater, er særligt sårbare på 
grund af på den ene side deres 
begrænsede evne til at tilpasse sig til og 
afbøde konsekvenserne af 
klimaændringer og til at reagere på 
klimarelaterede katastrofer og på den 
anden side deres geografiske eksponering 
for oversvømmelser, tørke og skovbrande.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse om 
ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU har 
til formål at styrke den kollektive evne til 
at berede sig og reagere på katastrofer ved 
at styrke de muligheder, som findes i den 
europæiske civilbeskyttelsespulje. Det 
indebærer, at der oprettes en reserve af 
civilbeskyttelseskapaciteter til brug i EU-
operationer ("rescEU"), og at de 
foranstaltninger, der finder anvendelse 
inden for forebyggelse, styrkes.

(2) Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse om 
ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU har 
til formål at styrke den kollektive evne til 
at berede sig og reagere hensigtsmæssigt 
og omgående på katastrofer ved at styrke 
de muligheder, som findes i den 
europæiske civilbeskyttelsespulje. Det 
indebærer, at der oprettes en reserve af 
civilbeskyttelseskapaciteter til brug i EU-
operationer ("rescEU"), og at de 
foranstaltninger, der finder anvendelse 
inden for forebyggelse, styrkes.
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Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Skovbrande udgør ikke kun en 
trussel mod eller udrydder liv, 
livsgrundlag og biodiversitet, men fører 
også til frigivelse af store mængder 
kulstofemissioner og er årsag til, at 
planetens evne til at absorbere kulstof 
mindskes, hvilket yderligere forværrer 
klimaændringerne. Situationer, hvor 
primærskov ødelægges ved brande, som 
det for nylig var tilfældet i visse 
ækvatoriale regioner, er særligt 
bekymrende. Stigningen i klimarelaterede 
katastrofer, herunder skovbrande, kræver 
en styrkelse af operationerne under EU's 
civilbeskyttelsesmekanisme uden for 
Unionen.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) For at maksimere 
gennemsigtigheden og ansvarligheden 
over for Unionens borgere, herunder 
hvad angår måling af Unionens 
fremskridt hen imod målet om 0,7 % i 
offentlig udviklingsbistand (ODA), bør 
Kommissionen udstikke retningslinjer for 
den andel af udgifterne, som den 
anbefaler at gennemføre via den ændrede 
EU-civilbeskyttelsesmekanisme, og som 
bør betragtes som ODA. Disse 
retningslinjer bør nøje afspejle og fuldt ud 
overholde OECD's Komité for 
Udviklingsbistands (DAC's) regler for 
ODA og angive, hvorvidt der bør 
anvendes metoder såsom det 
internationale initiativ vedrørende 
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gennemsigtighed i bistanden (IATI).

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Unionen, der er medlem af OECD 
DAC, bør fortsat overholde OECD DAC's 
regler for officiel udviklingsbistand, også 
når den gennemfører relevante aktiviteter 
gennem Unionens 
civilbeskyttelsesmekanisme.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 16 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1) Artikel 16, stk. 2, affattes således:
2. Indsatser i henhold til denne artikel 
kan gennemføres enten som en selvstændig 
bistand eller som et bidrag til en indsats, 
der ledes af en international organisation. 
EU-koordineringen integreres fuldt ud i 
den overordnede koordinering, som 
varetages af De Forenede Nationers Kontor 
for Koordination af Humanitære 
Anliggender (OCHA) og respekterer dets 
ledende rolle. I tilfælde af menneskeskabte 
katastrofer eller komplekse nødsituationer 
skal Kommissionen sikre sammenhæng 
med den europæiske konsensus om 
humanitær bistand (*) og overholdelse af 
de humanitære principper.

2. Indsatser i henhold til denne artikel 
kan gennemføres enten som en selvstændig 
bistand eller som et bidrag til en indsats, 
der ledes af en international organisation. 
EU-koordineringen integreres fuldt ud i 
den overordnede koordinering, som 
varetages af De Forenede Nationers Kontor 
for Koordination af Humanitære 
Anliggender (OCHA) og respekterer dets 
ledende rolle. I tilfælde af menneskeskabte 
katastrofer eller komplekse nødsituationer 
skal Kommissionen høre humanitære 
aktører forud for indsatsen og sikre 
sammenhæng med den europæiske 
konsensus om humanitær bistand (*) og 
overholdelse af de humanitære principper.
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Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 23 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2a) Artikel 23, stk. 2, affattes således:
2. Unionens finansielle bistand til 
kapaciteter, der på forhånd er stillet til 
rådighed for Den Europæiske 
Civilbeskyttelsespulje, må ikke overstige 
75 % af omkostningerne ved driften af 
kapaciteterne, herunder transport, i tilfælde 
af en katastrofe eller en overhængende fare 
for en katastrofe i Unionen eller en 
deltagende stat.

2. Unionens finansielle bistand til 
kapaciteter, der på forhånd er stillet til 
rådighed for Den Europæiske 
Civilbeskyttelsespulje, må ikke overstige 
75 % af omkostningerne ved driften af 
kapaciteterne, herunder transport, i tilfælde 
af en katastrofe eller en overhængende fare 
for en katastrofe i eller uden for Unionen.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Artikel 23, stk. 3, udgår.

Begrundelse

Ændringsforslag 5 er nødvendigt for at undgå eventuelle uoverensstemmelser som følge af 
den mulige vedtagelse af ændringsforslag 4 om finansiel bistand til kapaciteter, der på 
forhånd er stillet til rådighed for den europæiske civilbeskyttelsespulje i tilfælde af en 
katastrofe uden for Unionen.
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Titel Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-
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Referencer COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD)

Korresponderende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI
14.3.2019

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE
14.3.2019
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Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, 
Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, 
Bernhard Zimniok

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere

Caroline Roose

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere (forretningsordenens art. 
209, stk. 7)

Lukas Mandl, László Trócsányi
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SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Pascal Canfin
Formand
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
BRUXELLES

Om: Udtalelse om forslag til beslutning af Younous Omarjee om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-
civilbeskyttelsesmekanisme(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – (2019/0070 
(COD)), jf. forretningsordenens artikel 143 (COD))

I forbindelse med ovennævnte forslag er Regionaludviklingsudvalget blevet anmodet om at 
afgive en udtalelse til Deres udvalg. Udvalget har besluttet at sende denne udtalelse i form af 
en skrivelse. Udtalelsen blev vedtaget på udvalgets møde den 21. januar 2020 (for: 35; imod: 
0; hverken/eller: 0)1.

Kommissionens forslag er af teknisk karakter og vedrører kun budgetbestemmelserne i artikel 
19 i afgørelse nr. 1313/2013/EU, som skal ajourføres og erstattes af de nye tal, der er fastsat i 
den flerårige finansielle ramme for 2021-2027.

Alle de budgetmæssige konsekvenser er i overensstemmelse med de ændringer, der blev 
foreslået af REGI-udvalget i dets udtalelse af 26. april 2018. Udvalget støtter navnlig målet om 
at styrke medlemsstaternes og EU's evne til at reagere på katastrofer gennem oprettelsen af en 
dedikeret beredskabsreserve (rescEU), oprettelse af et vidensnetværk vedrørende 
civilbeskyttelse og styrkelse af samarbejdet med naboskabslandene.

I betragtning af den betydning, som EU-civilbeskyttelsesmekanismen har for 
katastroferisikostyringen, og behovet for at styrke mekanismen for programmeringsperioden 
2021-2027 har Regionaludviklingsudvalget derfor ingen indvendinger mod Kommissionens 
forslag, der tilvejebringer de nødvendige budgetmidler til at støtte mekanismen.

Med venlig hilsen

Younous OMARJEE

1 Følgende medlemmer deltog i afstemningen: François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-
Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Daniel Buda, Andrea Cozzolino, 
Corina Crețu, Josianne Cutajar, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, 
Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, John Howarth, Manolis Kefalogiannis, Constanze 
Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Bronis Ropė, 
André Rougé, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez.
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