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KORT BEGRUNDELSE 

Ordføreren glæder sig over forslaget om at ændre den nuværende EU-

civilbeskyttelsesmekanisme med henblik på at sikre, at EU kan yde en bedre krisestøtte og 

nødhjælp til borgerne i og uden for Europa, herunder gennem en øget indsats til forebyggelse 

af katastrofer. Han minder om, at EU-civilbeskyttelsesmekanismen er et af de mest konkrete 

udtryk for EU's kerneværdier om solidaritet.  

Ordføreren understreger, at investering i forebyggelse og katastrofeberedskab er den bedste 

form for beskyttelse, ikke kun fordi den har det største potentiale til at redde liv og forebygge 

menneskelige lidelser, men også fordi det kan hindre, at der påløber store omkostninger til 

afhjælpende foranstaltninger, når katastrofen rammer. Ifølge Kommissionens egne 

beregninger sparer man med 1 EUR brugt på katastrofeberedskab op til 7 EUR i nødhjælp. 

Ordføreren er overbevist om, at der skulle have være foretaget en revision af den nuværende 

ordning for længe siden. Manglerne ved den nuværende frivillige ordning har været smerteligt 

udstillet i EU's reaktion på en række nylige katastrofer, navnlig som følge af manglen på 

disponible aktiver under perioderne med skovbrande i 2016 og 2017, hvor kun 10 af 17 

anmodninger om bistand til skovbrande kunne imødekommes, og selv disse ofte efter en 

betydelig forsinkelse, hvilket medførte et tab på over 100 menneskeliv. Desuden har en række 

rapporter påpeget de eksisterende mangler med hensyn til tilgængeligheden af visse vigtige 

indsatskapaciteter, navnlig med hensyn til skovbrandslukning, husly og eventuelt andre typer 

ressourcer.  

Ordføreren er af den opfattelse, at den foreslåede struktur med to søjler, der er afstemt efter 

hinanden, og som på den ene side består af en europæisk civilbeskyttelsespulje af 

medlemsstaternes indsatskapaciteter, der på forhånd er stillet til rådighed, og på den anden 

side den såkaldte "rescEU", en særlig reserve af indsatskapaciteter med kommando og kontrol 

på EU-plan, der skal fungere som en sidste udvej, er den mest relevante og effektive måde at 

overvinde begrænsningerne i den nuværende ramme. Ved at samle ressourcerne bedst muligt 

og skabe stordriftsfordele vil den styrkede EU-civilbeskyttelsesmekanisme også medføre 

betydelige besparelser for medlemsstaterne. 

Ordføreren minder om, at de samlede omkostninger, der er forbundet med Kommissionens 

forslag, anslås til 280 mio. EUR for perioden 2018-2020, heraf 256,9 mio. EUR under 

udgiftsområde 3 "Sikkerhed og EU-borgerskab", 6,3 mio. EUR under udgiftsområde 4 "Et 

globalt Europa" og 16,9 mio. EUR under udgiftsområde 5 "Administrationsomkostninger". 

54 % af de foreslåede driftsudgifter skal gå til beredskab, herunder erhvervelse eller leasing af 

rescEU-aktiver, 37 % til indsatsforanstaltninger og 9 % til forebyggende foranstaltninger. 

Forslaget medfører også ansættelse af 100 yderligere medarbejdere i løbet af tre år. 

Ordføreren mener, at disse forslag står i et rimeligt forhold til omfanget af og formålet med 

revisionen.  

Ordføreren glæder sig over den foreslåede anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til at dække 

størstedelen (88 %) af de nødvendige yderligere midler. Han er dog stærkt imod den 

foreslåede omfordeling af midlerne fra eksisterende programmer i udgiftsområde 3 og 4 for et 

beløb af 31,3 mio. EUR. Som det er blevet understreget af Budgetudvalget ved mange 

lejligheder, bør væsentlige nye politiske forslag ledsages af nye midler. Dertil kommer, at 

mange af de berørte programmer såsom programmerne om rettigheder, ligestilling og 
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unionsborgerskab og retfærdighed kan rose sig af fremragende udnyttelsesgrader og har været 

underfinansieret i årevis. Ordføreren foreslår derfor at finansiere det fulde beløb af de 

yderligere ressourcer, der er behov for under udgiftsområde 3 og 4, via 

fleksibilitetsinstrumentet, som nærmere beskrevet i et nyt bilag I. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 

udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. opfordrer Kommissionen til at afstå 

fra at gøre brug af omfordelinger for at 

finansiere nye politiske prioriteter, der 

kommer til i løbet af en igangværende 

flerårig finansiel ramme, da dette 

uundgåeligt vil have en negativ 

indvirkning på gennemførelsen af andre 

af Unionens vigtigste aktiviteter. 

Begrundelse 

Nye politiske forslag bør ledsages af nye midler. Ordføreren afviser på det kraftigste 

anvendelsen af enhver omfordeling på bekostning af vellykkede, kronisk underfinansierede 

programmer såsom programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og 

programmet for retfærdighed. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning  

Punkt 2 b (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2b. opfordrer Kommissionen til at sikre 

tilstrækkelig finansiering til EU-

civilbeskyttelsesmekanismen i den næste 

flerårige finansielle ramme, der begynder 

i 2021, med udgangspunkt i denne 
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revision. 

Begrundelse 

For at kunne bygge videre på den igangværende revision af EU-civilbeskyttelsesmekanismen, 

der styrker både politikken og finansieringen, vil det være vigtigt for Kommissionen, når den 

skal fremsætte nye forslag til den næste flerårige finansielle ramme, at foreslå en ambitiøs 

finansiel ramme for EU-civilbeskyttelsesmekanismen efter 2020. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Unionen bør være i stand til at støtte 

medlemsstaterne i de tilfælde, hvor den 

disponible kapacitet er utilstrækkelig til at 

sikre en effektiv katastrofeindsats, ved at 

bidrage til finansieringen af leasing- eller 

lejeordninger for at sikre hurtig adgang til 

sådan kapacitet eller ved at finansiere 

erhvervelsen deraf. Dette vil øge EU-

mekanismens effektivitet betragteligt, i og 

med at der sikres disponibel kapacitet i de 

tilfælde, hvor der ellers ikke kan sikres en 

effektiv katastrofeindsats, navnlig ved 

katastrofer med vidtrækkende 

konsekvenser, der berører et betydeligt 

antal medlemsstater. Anskaffelsen af 

kapacitet på EU-niveau vil kunne give 

stordriftsfordele og bedre koordination, når 

der skal reageres på katastrofer. 

(7) Unionen bør være i stand til at støtte 

medlemsstaterne i de tilfælde, hvor den 

disponible kapacitet er utilstrækkelig til at 

sikre en effektiv katastrofeindsats, ved at 

bidrage til finansieringen af leasing- eller 

lejeordninger for at sikre hurtig adgang til 

sådan kapacitet eller ved at finansiere 

erhvervelsen deraf. Dette vil øge EU-

mekanismens effektivitet og 

anvendelighed betragteligt, i og med at der 

sikres en hurtig disponibel kapacitet i de 

tilfælde, hvor der ellers ikke kan sikres en 

effektiv katastrofeindsats, navnlig ved 

katastrofer med vidtrækkende 

konsekvenser, der berører et betydeligt 

antal medlemsstater. Anskaffelsen af 

kapacitet på EU-niveau vil kunne give 

stordriftsfordele og bedre koordination, når 

der skal reageres på katastrofer. Der bør 

sikres en optimal og gennemsigtig 

anvendelse af de finansielle ressourcer. 

Begrundelse 

Ved mobilisering af kapaciteter via EU-civilbeskyttelsesmekanismen er hastighed af 

allerstørste betydning, således som det ses af de tragiske konsekvenser af den forsinkede 

indsættelse af brandslukningsfly under de seneste skovbrande i Sydeuropa. EU's 

medfinansiering bør altid gives under fuld åbenhed og ansvarlighed. 
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Ændringsforslag  4 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 10 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) For at sikre, at rescEU-kapaciteten er 

velfungerende, bør der stilles supplerende 

finansielle bevillinger til rådighed til at 

finansiere tiltag under EU-mekanismen. 

(10) For at sikre, at rescEU-kapaciteten er 

velfungerende, bør der stilles supplerende 

finansielle bevillinger til rådighed til at 

finansiere tiltag under EU-mekanismen, 

men ikke på bekostning af de 

rammebeløb, der er afsat til andre vigtige 

EU-politikker såsom dem, der skal 

fremme rettigheder, ligestilling og 

unionsborgerskab, retfærdighed eller 

menneskelig udvikling på verdensplan. 

Begrundelse 

Ved mobilisering af kapaciteter via EU-civilbeskyttelsesmekanismen er hastighed af 

allerstørste betydning, således som det ses af de tragiske konsekvenser af den forsinkede 

indsættelse af brandslukningsfly under de seneste skovbrande i Sydeuropa. EU's 

medfinansiering bør altid gives under fuld åbenhed og ansvarlighed. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 10 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Der bør sikres separat finansiering 

og separate budgetbevillinger til den 

reviderede EU-

civilbeskyttelsesmekanisme. I betragtning 

af at det er nødvendigt at undgå enhver 

negativ indvirkning på finansieringen af 

eksisterende multinationale programmer, 

bør den øgede finansiering med henblik 

på den målrettede revision af EU-

civilbeskyttelsesmekanismen i årene 2018, 

2019 og 2020 udelukkende hidrøre fra 

alle tilgængelige midler under Rådets 

forordning (EU, Euratom) 
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nr. 1311/20131a og med særlig brug af 

fleksibilitetsinstrumentet. 

 ___________________ 

 1a Rådets forordning (EU, Euratom) 

nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om 

fastlæggelse af den flerårige finansielle 

ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 

af 20.12.2013, s. 884). 

Begrundelse 

Nye politiske forslag bør ledsages af nye midler. Ordføreren afviser på det kraftigste 

anvendelsen af enhver omfordeling på bekostning af vellykkede, kronisk underfinansierede 

programmer såsom programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og 

programmet for retfærdighed. I stedet bør alle yderligere nødvendige midler mobiliseres ved 

at anvende fleksibilitetsbestemmelserne i FFR-forordningen. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 12a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen underretter hvert andet år 

Europa-Parlamentet og Rådet om, hvilke 

operationer der er udført, og hvilke 

fremskridt der er gjort i henhold til artikel 

11 og 12." 

Kommissionen underretter hvert år 

Europa-Parlamentet og Rådet om, hvilke 

operationer der er udført, og hvilke 

fremskridt der er gjort i henhold til artikel 

11 og 12." 

Begrundelse 

For at sikre fuld parlamentarisk kontrol og tilsyn med proceduren og for at opdage mulige 

ændringer med budgetmæssige konsekvenser så tidligt som muligt, foreslås det, at 

Parlamentet og Rådet modtager ajourførte oplysninger om fremskridt med hensyn til 

styrkelsen af EU-civilbeskyttelsesmekanismen på årsbasis, herunder obligatoriske 

oplysninger om budget- og udgiftsudvikling. 

 



 

PE616.826v02-00 8/12 AD\1150237DA.docx 

DA 

Ændringsforslag  7 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 12a – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Disse oplysninger skal omfatte en oversigt 

over budget- og udgiftsudviklingen med 

en detaljeret teknisk og økonomisk 

vurdering, præcise informationer om 

omkostningsstigninger og ændringer i 

typer af nødvendige beredskabskapaciteter 

og eventuelle kvalitetskrav til disse 

kapaciteter samt årsagerne til sådanne 

stigninger eller ændringer." 

Begrundelse 

For at sikre fuld parlamentarisk kontrol og tilsyn med proceduren og for at opdage mulige 

ændringer med budgetmæssige konsekvenser så tidligt som muligt, foreslås det, at 

Parlamentet og Rådet modtager ajourførte oplysninger om fremskridt med hensyn til 

styrkelsen af EU-civilbeskyttelsesmekanismen på årsbasis, herunder obligatoriske 

oplysninger om budget- og udgiftsudviklingen. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 De nødvendige bevillinger til EU-

mekanismen godkendes løbende af 

Europa-Parlamentet og Rådet inden for 

rammerne af den årlige budgetprocedure 

under behørig hensyntagen til alle 

tilgængelige midler under Rådets 

forordning (EU, Euratom) 

nr. 1311/2013*og med særlig brug af 

fleksibilitetsinstrumentet, jf. bilag I." 

 ____________________ 
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 * Rådets forordning (EU, Euratom) 

nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om 

fastlæggelse af den flerårige finansielle 

ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 

af 20.12.2013, s. 884). 

Begrundelse 

Nye politiske forslag bør ledsages af nye midler. Ordføreren afviser på det kraftigste 

anvendelsen af enhver omfordeling på bekostning af vellykkede, kronisk underfinansierede 

programmer såsom programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og 

programmet for retfærdighed. I stedet bør alle yderligere nødvendige midler mobiliseres ved 

at anvende fleksibilitetsbestemmelserne i FFR-forordningen. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til afgørelse 

Bilag I (nyt) 

 

Kommissionens forslag 

  

Ændringsforslag 

BILAG I 

VEJLEDENDE SUPPLERENDE FINANSIELLE BEVILLINGER FOR PERIODEN 

2018-2020 

  2018 2019 2020 I ALT 

Samlede 

supplerende 

bevillinger under 

udgiftsområde 3* 

FB 19 157 115 2 122 497 256 854 

 BB 11 56 56 115 395 182 955 

Samlede 

supplerende 

bevillinger under 

udgiftsområde 4* 

FB 2 2 2 284 6 284 

 BB 0,8 1,8 2 014 4 614 

Samlede 

supplerende 

bevillinger under 

udgiftsområde 3* og 

4* samlet 

FB 21 157 117 2 124 781 263 138 



 

PE616.826v02-00 10/12 AD\1150237DA.docx 

DA 

 BB 11 8 58 36 117 409 187 569 

(mio. EUR) 

* Det fulde beløb skal stilles til rådighed gennem fleksibilitetsinstrumentet. 

Begrundelse 

Den yderligere finansiering, der er nødvendig for denne revision af EU-

civilbeskyttelsesmekanismen i årene 2018-2020, bør defineres nærmere i selve beslutningen, 

gennem et særskilt, detaljeret bilag I. Alle yderligere midler, der er nødvendige for at 

finansiere denne revision af EU-civilbeskyttelsesmekanismen, bør mobiliseres ved at anvende 

fleksibilitetsbestemmelserne i FFR-forordningen. 
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