
AM\1212901DA.docx PE655.423v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

10.9.2020 A9-0148/90

Ændringsforslag 90
Jens Gieseke, Markus Pieper, Christian Doleschal, Angelika Niebler, Ralf Seekatz, Peter 
Jahr, Andreas Schwab, Markus Ferber, Axel Voss, Ivan Štefanec, Christian Ehler, Lena 
Düpont, Daniel Caspary, Rainer Wieland, Dennis Radtke, Sven Schulze, Sven Simon, 
Siegfried Mureşan, Traian Băsescu, Norbert Lins, Christine Schneider, Christophe 
Hansen, Petri Sarvamaa, Marion Walsmann, Riho Terras, Michael Gahler, Andrey 
Kovatchev, Pascal Arimont, Tom Berendsen, Tamás Deutsch, Andor Deli, Pernille 
Weiss, Antonius Manders, Edina Tóth, Andrea Bocskor, Daniel Buda, Stefan Berger, 
Niclas Herbst, Lukas Mandl, Marlene Mortler

Betænkning A9-0148/2020
Nikos Androulakis
Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
(2020/0097(COD))

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at have den operationelle 
kapacitet til at reagere hurtigt på en 
omfattende nødsituation eller en hændelse 
med lav sandsynlighed og store 
konsekvenser som f.eks. covid-19-
pandemien bør Unionen have mulighed for 
at erhverve, leje, lease eller indgå kontrakt 
om rescEU-kapaciteter med henblik på at 
være i stand til at bistå medlemsstater, der 
er overvældet af omfattende nødsituationer, 
på linje med den understøttende 
kompetence på civilbeskyttelsesområdet og 
med særligt fokus på sårbare personer. 
Disse kapaciteter skal være placeret på 
forhånd i logistiske knudepunkter i 
Unionen eller, af strategiske grunde, via 
pålidelige netværk af knudepunkter som 
f.eks. FN-nødlagre til humanitær bistand.

(10) For at sikre, at medlemsstaterne 
har den operationelle kapacitet, der sætter 
dem i stand til at reagere hurtigt på en 
omfattende nødsituation eller en hændelse 
med lav sandsynlighed og store 
konsekvenser som f.eks. covid-19-
pandemien, bør Unionen fortsat have 
mulighed for at støtte medlemsstaters 
erhvervelse, leje eller leasing af rescEU-
kapaciteter med henblik på at være i stand 
til at bistå medlemsstater, der er overvældet 
af omfattende nødsituationer, på linje med 
den understøttende kompetence på 
civilbeskyttelsesområdet og med særligt 
fokus på sårbare personer. Disse 
kapaciteter skal være placeret på forhånd i 
logistiske knudepunkter i Unionen eller, af 
strategiske grunde, via pålidelige netværk 
af knudepunkter som f.eks. FN-nødlagre til 
humanitær bistand.
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