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Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at forbedre planlægningen med 
henblik på forebyggelse og beredskab bør 
Unionen fortsat slå til lyd for investering i 
katastrofeforebyggelse på tværs af sektorer 
og omfattende risikostyringsstrategier, der 
understøtter forebyggelse og beredskab, 
under hensyntagen til en samlet 
risikotilgang, en økosystembaseret tilgang 
og de sandsynlige virkninger af 
klimaændringerne, i tæt samarbejde med 
de relevante videnskabelige samfund og 
centrale økonomiske aktører. Med henblik 
herpå skal en tilgang på tværs af sektorer 
og en samlet risikotilgang sættes i forreste 
række og baseres på Unionens mål for 
modstandsdygtighed, der indgår i en 
referencedefinition af kapaciteter og 
beredskab. Kommissionen arbejder 
sammen med medlemsstaterne ved 
fastlæggelsen af Unionens mål for 
modstandsdygtighed.

(6) For at forbedre 
modstandsdygtigheden og planlægningen 
med henblik på forebyggelse og beredskab 
bør Unionen styrke investering i 
katastrofeforebyggelse på tværs af grænser 
og sektorer, herunder de katastrofer der 
opstår som følge af seismisk aktivitet, 
såsom jordskælv, eller oversvømmelser 
som følge af hydrogeologisk ustabilitet, 
såsom jordskred, og i omfattende 
risikostyringsstrategier, der understøtter 
forebyggelse og beredskab, under 
hensyntagen til en samlet risikotilgang, en 
økosystembaseret tilgang og de 
sandsynlige virkninger af 
klimaændringerne, i tæt samarbejde med 
de relevante videnskabelige samfund, 
centrale økonomiske aktører og regionale 
og lokale myndigheder, som er centrale 
aktører i katastrofehåndteringscyklussen, 
samt den tredje sektor og frivillige 
organisationer, der arbejder inden for 
dette område, og må ikke bringe de 
etablerede EU-mekanismer for 
koordinering i fare. Med henblik herpå 
skal en tilgang på tværs af sektorer og 
grænser og en samlet risikotilgang sættes i 
forreste række og baseres på Unionens mål 
for modstandsdygtighed, der indgår i en 
referencedefinition af kapaciteter og 
beredskab. Kommissionen skal arbejde 
sammen med medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet ved fastlæggelsen af 
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Unionens mål for modstandsdygtighed og 
tage hensyn til enhver operationel 
beredskabsplan, der allerede måtte findes 
på nationalt, regionalt eller lokalt plan.

Or. en
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(6 a) De regionale og lokale 
myndigheders rolle i forbindelse med 
katastrofeforebyggelse og -styring er af 
stor betydning, og deres indsatskapaciteter 
skal inddrages i hensigtsmæssigt omfang i 
alle koordinerings- og 
indsættelsesaktiviteter, der gennemføres i 
henhold til denne afgørelse, i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
institutionelle og retlige rammer med 
henblik på at minimere overlapninger og 
fremme interoperabilitet. Disse 
myndigheder kan spille en vigtig 
forebyggende rolle, og de er også de første 
til at reagere i kølvandet på en katastrofe 
sammen med deres frivilliges kapaciteter. 
Der er derfor et klart behov for løbende 
samarbejde på lokalt, regionalt og 
grænseoverskridende plan med henblik på 
at etablere fælles varslingssystemer for 
hurtig intervention inden mobiliseringen 
af rescEU samt regelmæssige offentlige 
informationskampagner om indledende 
beredskabsforanstaltninger.

Or. en


