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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over forslaget om en målrettet revision af den nuværende lovgivning 
om EU-civilbeskyttelsesmekanismen med det formål at sikre, at Unionen og medlemsstaterne 
er bedre forberedte på fremtidige kriser. Ordføreren minder om, at EU-mekanismen er et af de 
mest konkrete udtryk for EU's kerneværdi solidaritet. Den aktuelle covid-19-krise har 
imidlertid med al tydelighed afsløret begrænsningerne i den nuværende ordning, hvor 
mekanismen ikke har været i stand til at reagere i fuldt omfang på størstedelen af 
anmodningerne om bistand fra medlemsstater, deltagende lande og tredjelande. Derfor er 
ordføreren overbevist om, at vi på EU-plan er nødt til at forberede os bedre på risici af 
grænseoverskridende karakter og på store katastrofer, som kan påvirke flere medlemsstater 
samtidig, og som har stor indvirkning og betydeligt disruptionspotentiale.

Ordføreren er af den faste overbevisning, at der er behov for en ambitiøs finansiel ramme for 
at matche ambitionsniveauet for den nyligt reviderede EU-civilbeskyttelsesmekanisme, 
navnlig oprettelsen af "rescEU", den dedikerede reserve af indsatskapaciteter med kommando 
og kontrol på EU-plan. Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om for perioden 
2021-2027 at trække 1 268 282 000 EUR fra udgiftsområde 5 "Modstandsdygtighed, 
sikkerhed og forsvar" og 2 187 620 000 EUR (i løbende priser) fra et nyt EU-
genopretningsinstrument, der skal anvendes som eksterne formålsbestemte indtægter på 
grundlag af en beføjelse, der tillægges i henhold til den nye afgørelse om egne indtægter. 
Forslaget indebærer også ansættelse af yderligere 134 medarbejdere, heraf 30 i henhold til 
denne afgørelse.

Ordføreren mener, at den foreslåede finansieringsramme, som næsten er en tredobling i 
forhold til det oprindelige forslag fra maj 2018, og bemandingen står i et rimeligt forhold til 
formålet med og omfanget af denne målrettede revision. Han antager, at det i lyset af den 
nuværende mekanismes manglende evne til at reagere på medlemsstaternes behov for bistand 
og den yderligere finansiering, der er mobiliseret til opbygning af medicinske lagre og 
hjemsendelsesflyvninger under covid-19-krisen, er blevet klart selv for Rådet, at en reduktion 
af midlerne til EU-civilbeskyttelsesmekanismen i den næste FFR ikke er et realistisk scenarie. 
Det skal også bemærkes, at det vil føre til betydelige besparelser for medlemsstaternes 
nationale budgetter, hvis man samler ressourcerne optimalt og skaber stordriftsfordele ved 
hjælp af intelligente investeringer på EU-plan.

Ordføreren glæder sig over en række forslag om budgetforenkling og øget budgetfleksibilitet, 
f.eks. tilføjelsen af den indirekte forvaltningsmetode og den automatiske fremførsel af 
uudnyttede bevillinger til indsatsforanstaltninger i år N+1. Derimod er ordføreren uenig i, at 
opdelingen af udgifterne pr. søjle i bilag I skal udgå, fordi det er vigtigt for medlovgiverne at 
holde rede på den relative fordeling af udgifterne på forebyggelse, beredskab og indsats. Der 
er sikret tilstrækkelig fleksibilitet, i og med at det er muligt at ændre bilaget ved hjælp af en 
delegeret retsakt.

Ordføreren glæder sig over muligheden for, at ERCC og medlemsstaterne kan benytte 
Unionens ruminfrastrukturer såsom Copernicus, Galileo, vidensystemet om situationen i 
rummet og GOVSATCOM, som er vigtige redskaber på EU-plan til at reagere på interne og 
eksterne nødsituationer. Synergierne mellem de forskellige redskaber bør udnyttes fuldt ud, 
og medlemsstaterne bør aktivt tilskyndes til at benytte denne tjeneste. 
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Ordføreren ønsker at understrege, at det er vigtigt at sikre en god geografisk dækning ved den 
forlods placering af rescEU-kapaciteterne i logistiske knudepunkter i Unionen, således at alle 
medlemsstater på ligelig vis og effektivt og hurtigt kan drage fordel af brugen af disse aktiver.

Ordføreren påpeger, at det er vigtigt at kontrollere kvaliteten af medicinsk udstyr og andet 
udstyr, der indkøbes under mekanismen. Covid-19-krisen har klart vist, at kontrol er 
nødvendig, navnlig i forbindelse med indkøbene hos producenter uden for Unionen. 

Ordføreren understreger også, at det er nødvendigt at beskytte Unionens finansielle interesser 
på passende vis, navnlig i betragtning af den påtænkte anvendelse af den indirekte 
forvaltningsmetode. Han ønsker at fremhæve den vigtige rolle, som Den Europæiske 
Anklagemyndighed ("EPPO") skal spille i denne henseende.

Endelig glæder ordføreren sig over de styrkede bestemmelser i artikel 20a om synligheden af 
EU's bistand gennem EU-civilbeskyttelsesmekanismen og ønsker at fremhæve behovet for 
proaktiv offentlig kommunikation fra medlemsstaterne om operationer, der finansieres under 
EU-mekanismen.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at øge fleksibiliteten og opnå 
en optimal budgetgennemførelse bør 
indirekte forvaltning medtages som en 
metode til gennemførelse af budgettet.

(17) 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 til det, for at øge 
fleksibiliteten og opnå en optimal 
budgetgennemførelse.

Or. en

Begrundelse

Direkte forvaltning ved Kommissionen, herunder EU-delegationer, bør så vidt muligt 
foretrækkes. Indirekte forvaltning bør kun anvendes, når det klart kan påvises, at dette er en 
mere effektiv måde at gennemføre den pågældende foranstaltning på.
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Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) I overensstemmelse med artikel 
155 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/10461a 
("finansforordningen") bør de enheder, 
der er opført i artikel 62, stk. 1, litra c), i 
nævnte forordning og i artikel 25, stk. 2, i 
denne afgørelse, opfylde deres 
rapporteringsforpligtelser hvert år. 
Rapporteringskravene til disse enheder er 
fastsat i den i finansforordningens artikel 
130, stk. 3, omhandlede 
verificeringsaftale.
____________________
1a 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).

Or. en

Begrundelse

Da indirekte forvaltning er en ny gennemførelsesmåde under EU-
civilbeskyttelsesmekanismen, er det vigtigt at minde om rapporteringsforpligtelserne for 
enheder, der opererer under indirekte forvaltning som fastsat i finansforordningens artikel 
155.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
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Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Bilag I til afgørelse nr. 
1313/2013/EU er ikke tilstrækkeligt 
fleksibelt til, at Unionen kan foretage en 
korrekt tilpasning af investeringer i 
forebyggelse, beredskab og indsats og 
derfor udgår det. De investeringsniveauer, 
der skal tildeles de forskellige faser af 
katastroferisikostyringscyklussen, skal 
fastsættes på forhånd. Denne mangel på 
fleksibilitet forhindrer Unionen i at kunne 
reagere på katastrofers uforudsigelige 
karakter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Medlovgiverne bør holde rede på den relative fordeling af finansieringen pr. søjle 
(forebyggelse, beredskab og indsats). Der er sikret tilstrækkelig fleksibilitet, i og med at det er 
muligt at ændre bilaget ved hjælp af en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen eller medlemsstaterne 
erhverver, lejer, leaser og/eller indgår på 
anden vis kontrakt om rescEU-kapaciteter. 
Kommissionen kan erhverve, leje, lease 
eller på anden måde indgå kontrakt om 
rescEU-kapaciteter med henblik på 
opbygning af lagre og distribution af 
forsyninger eller leverancer af 
tjenesteydelser til medlemsstaterne via 
udbudsprocedurer i overensstemmelse med 
Unionens finansielle regler. Hvis 
medlemsstaterne erhverver, lejer, leaser 
eller på anden vis indgår kontrakt om 

Kommissionen eller medlemsstaterne 
erhverver, lejer, leaser og/eller indgår på 
anden vis kontrakt om rescEU-kapaciteter. 
Kommissionen kan erhverve, leje, lease 
eller på anden måde indgå kontrakt om 
rescEU-kapaciteter med henblik på 
opbygning af lagre og distribution af 
forsyninger af høj kvalitet eller leverancer 
af tjenesteydelser til medlemsstaterne via 
udbudsprocedurer i overensstemmelse med 
Unionens finansielle regler. Hvis 
medlemsstaterne erhverver, lejer, leaser 
eller på anden vis indgår kontrakt om 
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rescEU-kapaciteter, kan Kommissionen 
yde direkte tilskud til medlemsstaterne 
uden indkaldelse af forslag.

rescEU-kapaciteter, kan Kommissionen 
yde direkte tilskud til medlemsstaterne 
uden indkaldelse af forslag.

Or. en

Begrundelse

Covid-19-krisen har klart vist, at det er vigtigt at kontrollere kvaliteten af medicinsk udstyr og 
udstyr, især når det er købt uden for Unionen.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra d
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 5 og 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Stk. 5 og 6 udgår. d) Stk. 5 og 6 affattes således:
"5. Kommissionen reviderer 
fordelingen i bilag I under hensyntagen 
til resultatet af den evalueringsrapport, 
som er omhandlet i artikel 34, stk. 3. 
Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt det er nødvendigt henset til 
uventede hændelser, der påvirker 
gennemførelsen af budgettet, eller henset 
til 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 bilag I med over 10 
procentpoint.
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 at ændre 
bilag I for at tilpasse hvert af tallene i 
bilag I med over 10 procentpoint, inden 
for de til rådighed stående 
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budgetbevillinger og efter proceduren i 
artikel 31."

Or. en

Begrundelse

Medlovgiverne bør holde rede på den relative fordeling af finansieringen pr. søjle 
(forebyggelse, beredskab og indsats). Der er sikret tilstrækkelig fleksibilitet, i og med at det er 
muligt at ændre bilaget ved hjælp af en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra d c (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) I artikel 19 indsættes som stk. 6a:
6a) Europa-Parlamentet og Rådet 
godkender de disponible bevillinger for 
hvert regnskabsår, dog uden at dette 
tilsidesætter bestemmelserne i Rådets 
forordning (EU, Euratom) ..../... om den 
flerårige finansielle ramme for årene 
2021-2027 og i den interinstitutionelle 
aftale af ... 2020 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig 
økonomisk forvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 a – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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De foranstaltninger, der er nævnt i artikel 2 
i forordning [ERI], gennemføres i henhold 
til nærværende afgørelse ved hjælp af de 
beløb, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, litra 
a), nr. iv, i nævnte forordning, jf. dog dens 
artikel 4, stk. 4 og 8.

De foranstaltninger, der er nævnt i artikel 2 
i forordning [ERI], gennemføres i henhold 
til nærværende afgørelse med et beløb på 
2 187 620 000 EUR i løbende priser som 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. iv), 
i nævnte forordning, jf. dog dens artikel 4, 
stk. 4 og stk. 8.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden og gennemsigtigheden foretrækkes, at det nøjagtige beløb, der 
afsættes til EU-civilbeskyttelsesmekanismen via genopretningsinstrumentet, opføres i 
retsgrundlaget for EU-civilbeskyttelsesmekanismen.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører 
Unionens finansielle støtte i 
overensstemmelse med finansforordningen 
ved direkte forvaltning eller ved indirekte 
forvaltning med de organer, der er nævnt i 
finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra 
c).

2. Kommissionen gennemfører 
Unionens finansielle støtte ved direkte 
forvaltning i overensstemmelse med 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 eller 
ved indirekte forvaltning med de organer, 
der er nævnt i artikel 62, stk. 1, litra c), i 
den 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 til det, kan 
Kommissionen anvende indirekte 
forvaltning. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
30 med henblik på at supplere denne 
afgørelse ved at fastlægge 
foranstaltninger, der gennemføres under 
EU-mekanismen, og som kan 
gennemføres ved indirekte forvaltning.
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Or. en

Begrundelse

Direkte forvaltning ved Kommissionen, herunder EU-delegationer, bør så vidt muligt 
foretrækkes. Indirekte forvaltning bør kun anvendes, når det klart kan påvises, at dette er en 
mere effektiv måde at gennemføre den pågældende foranstaltning på.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra a
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 6, stk. 5 og 3, og artikel 
21, stk. 3, andet afsnit, tillægges 
Kommissionen indtil den 31. december 
2027."

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 6, stk. 5, artikel 19, stk. 
5 og 6, artikel 21, stk. 3, andet afsnit, og 
artikel 25, stk. 2, tillægges Kommissionen 
indtil den 31. december 2027.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23) Bilag I udgår. udgår

Or. en

Begrundelse

Medlovgiverne bør holde rede på den relative fordeling af finansieringen pr. søjle 
(forebyggelse, beredskab og indsats). Der er sikret tilstrækkelig fleksibilitet, i og med at det er 
muligt at ændre bilaget ved hjælp af en delegeret retsakt.


