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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:

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 
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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.

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 
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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 
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.
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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.

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.
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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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