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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 
1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0220),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 196, stk. 2, og artikel 322, stk. 1, litra a), i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0160/2020),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af … ,

– der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om klima- og miljøkrisen1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A9-0000/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) EU-mekanismen fremmer i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i 

(2) EU-mekanismen og navnlig 
rescEU fremmer i overensstemmelse med 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0078.
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traktaten om Den Europæiske Union 
solidariteten mellem medlemsstaterne, men 
samtidig anerkendes det, at 
medlemsstaterne har det primære ansvar 
for forebyggelse, beredskab og indsats i 
tilfælde af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer.

artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Union solidariteten mellem 
medlemsstaterne ved at supplere 
medlemsstaternes eksisterende kapacitet 
og dermed muliggøre et mere effektivt 
beredskab og en mere effektiv indsats, når 
kapaciteten på nationalt plan ikke er 
tilstrækkelig, men samtidig anerkendes 
det, at medlemsstaterne fortsat har det 
primære ansvar for forebyggelse, 
beredskab og indsats i tilfælde af 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Erfaringerne med covid-19-krisen 
har vist, at EU og medlemsstaterne ikke er 
tilstrækkeligt forberedt på en pandemi af 
denne størrelsesorden. I betragtning af 
behovet for at øge Unionens kompetencer 
og indsats inden for sundhed og 
civilbeskyttelse er det af afgørende 
betydning, at rescEU bliver styrket, og at 
medlemsstaterne giver tilstrækkelige 
oplysninger om deres forebyggelse af og 
beredskab til at håndtere nødsituationer.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) EU-mekanismen bør benytte (9) EU-mekanismen bør benytte 
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Unionens ruminfrastrukturer såsom det 
europæiske jordovervågningsprogram 
(Copernicus), Galileo, vidensystemet om 
situationen i rummet og GOVSATCOM, 
som er vigtige redskaber på EU-plan til at 
reagere på interne og eksterne 
nødsituationer. Copernicus-
Beredskabsstyringstjenesten yder støtte til 
ERCC i de forskellige beredskabsfaser fra 
tidlig varsling og forebyggelse til 
katastrofe og genopretning. 
GOVSATCOM har til opgave at 
tilvejebringe sikker satellitbaseret 
kommunikation, der er skræddersyet til de 
statslige brugeres behov i forbindelse med 
håndtering af nødsituationer. Galileo er den 
første globale infrastruktur til 
satellitbaseret navigation og 
positionsbestemmelse, der er udformet 
specifikt til civile formål i Europa og på 
verdensplan, og kan anvendes på andre 
områder som f.eks. håndtering af 
nødsituationer, herunder tidlig varsling. 
Galileos relevante tjenester vil omfatte en 
beredskabstjeneste, som udsender signaler 
med advarsler om naturkatastrofer eller 
andre nødsituationer i bestemte områder. 
Medlemsstaterne bør kunne benytte denne 
tjeneste. Hvis de beslutter at anvende den, 
bør de med henblik på validering af 
systemet udpege og give Kommissionen 
meddelelse om de nationale myndigheder, 
der er bemyndiget til at anvende den 
pågældende beredskabstjeneste.

Unionens ruminfrastrukturer såsom det 
europæiske jordovervågningsprogram 
(Copernicus), Galileo, vidensystemet om 
situationen i rummet og GOVSATCOM, 
som er vigtige redskaber på EU-plan til at 
reagere på interne og eksterne 
nødsituationer. Copernicus-
Beredskabsstyringstjenesten yder støtte til 
ERCC i de forskellige beredskabsfaser fra 
tidlig varsling og forebyggelse til 
katastrofe og genopretning. 
GOVSATCOM har til opgave at 
tilvejebringe sikker satellitbaseret 
kommunikation, der er skræddersyet til de 
statslige brugeres behov i forbindelse med 
håndtering af nødsituationer. Galileo er den 
første globale infrastruktur til 
satellitbaseret navigation og 
positionsbestemmelse, der er udformet 
specifikt til civile formål i Europa og på 
verdensplan, og kan anvendes på andre 
områder som f.eks. håndtering af 
nødsituationer, herunder tidlig varsling. 
Galileos relevante tjenester vil omfatte en 
beredskabstjeneste, som udsender signaler 
med advarsler om naturkatastrofer eller 
andre nødsituationer i bestemte områder. 
Medlemsstaterne bør fuldt ud opfordres til 
at benytte denne tjeneste i betragtning af 
dens potentiale til at redde liv. Hvis de 
beslutter at anvende den, bør de med 
henblik på validering af systemet udpege 
og give Kommissionen meddelelse om de 
nationale myndigheder, der er bemyndiget 
til at anvende den pågældende 
beredskabstjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) EU-mekanismen og rescEU bør 
udvikles på en måde, der sætter Unionen i 
stand til at reagere effektivt på en lang 
række nødsituationer. Klimaændringerne 
fører til en stigning i antallet, intensiteten 
og kompleksiteten af naturkatastrofer i 
Unionen og på verdensplan. Hvert år 
bliver mange europæiske lande hærget af 
skovbrande, der ødelægger tusindvis af 
hektar og koster mange liv. Det er derfor 
af afgørende betydning, at EU-
mekanismen også omfatter tilstrækkelig 
kapacitet til at gribe ind, når der opstår 
skovbrande og andre naturkatastrofer.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Kommissionen kunne under covid-
19-pandemien på grundlag af de 
eksisterende bestemmelser i afgørelse 
1313/2013/EU i rescEU medtage 
opbygning af et medicinsk 
beredskabslager, der består af medicinske 
modforanstaltninger såsom medicinsk 
udstyr til intensiv behandling, personlige 
værnemidler, laboratorieartikler, vacciner 
og terapeutika, med henblik på beredskab 
og indsats over for en alvorlig 
grænseoverskridende sundhedstrussel. 
Fra dette medicinske beredskabslager blev 
der leveret personlige værnemidler til 
medlemsstaterne og kandidatlandene. 
Eftersom det kun er medlemsstaterne, der 
kan erhverve, leje eller lease rescEU-
kapaciteter, gik der ikke desto mindre over 
en måned fra vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakten om opbygningen 
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af det ovennævnte beredskabslager til den 
første anvendelse af de(t) pågældende 
medicinske udstyr og artikler.

Or. en

Ændringsforslag 6

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 have den operationelle 
kapacitet til at reagere hurtigt og effektivt 
på omfattende nødsituationer eller 
hændelser 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. 
Disse kapaciteter skal være placeret på 
forhånd i logistiske knudepunkter i 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Man bør i forbindelse med EU-
mekanismens aktiviteter være særlig 
opmærksom på beskyttelsen af sårbare 
personer.
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Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) rescEU-kapaciteter, som 
medlemsstaterne har erhvervet, lejet, leaset 
eller indgået kontrakt om på anden vis, kan 
anvendes til nationale formål, men kun når 
de ikke anvendes eller er nødvendige i 
forbindelse med indsatsforanstaltninger 
under EU-mekanismen.

(11) rescEU-kapaciteter, som 
medlemsstaterne eller Kommissionen har 
erhvervet, lejet, leaset eller indgået 
kontrakt om på anden vis, kan anvendes til 
nationale formål af de medlemsstater, der 
opbevarer kapaciteterne, men kun når de 
ikke anvendes eller er nødvendige i 
forbindelse med indsatsforanstaltninger 
under EU-mekanismen.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Med henblik på at støtte 
medlemsstaterne i at yde assistancen bør 
Den Europæiske Civilbeskyttelsespulje 
styrkes yderligere gennem samfinansiering 
af de operationelle omkostninger i 
forbindelse med de kapaciteter, der stilles 
til rådighed, når de indsættes uden for 
Unionen.

(13) Med henblik på at støtte 
medlemsstaterne i at yde assistancen, også 
uden for Unionen, bør Den Europæiske 
Civilbeskyttelsespulje styrkes yderligere 
gennem samfinansiering af de 
operationelle omkostninger i forbindelse 
med de kapaciteter, der stilles til rådighed, 
på samme niveau, uanset om de indsættes 
i eller uden for Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 17



PR\1206755DA.docx 11/33 PE652.637v01-00

DA

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 det, for at øge 
fleksibiliteten og opnå en optimal 
budgetgennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at fremme forudsigelighed og 
langsigtet effektivitet ved gennemførelsen 
af afgørelse nr. 1313/2013/EU bør 
Kommissionen vedtage årlige eller 
flerårige arbejdsprogrammer, hvori de 
planlagte tildelinger angives. Det vil 
hjælpe Unionen med at få større 
fleksibilitet i budgetgennemførelsen og 
dermed styrke forebyggelses- og 
beredskabsforanstaltningerne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
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 

udgår



PE652.637v01-00 12/33 PR\1206755DA.docx

DA

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.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Der er under covid-19-pandemien 
stillet supplerende finansielle bevillinger 
til rådighed til at finansiere tiltag under 
EU-mekanismen for at have 
velfungerende rescEU-kapaciteter, og for 
at EU-mekanismen kan opfylde EU-
borgernes behov på en effektiv måde. Det 
er vigtigt at give Unionen den nødvendige 
fleksibilitet til at kunne reagere effektivt 
på den uforudsigelige karakter af 
katastrofer og samtidig bevare en vis 
forudsigelighed med hensyn til 
opfyldelsen af de mål, der er opstillet i 
denne afgørelse. Det er vigtigt at opnå den 
nødvendige balance i opfyldelsen af disse 
mål. Med henblik på at opdatere 
procentsatserne i bilag I i 
overensstemmelse med prioriteterne i den 
reformerede EU-mekanisme bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde uddelegeres til 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 4 indsættes følgende 
nummer:
4a. "Unionens mål for 
modstandsdygtighed over for 
katastrofer": mål, der er fastlagt for at 
understøtte forebyggelses- og 
beredskabsforanstaltninger med henblik 
på at forbedre Unionens og dens 
medlemsstaters kapacitet til at modstå 
virkningerne af en katastrofe, som har 
eller kan have virkninger på tværs af 
grænserne, for at skabe et fælles 
udgangspunkt for opretholdelsen af 
kritiske funktioner i samfundet på trods af 
virkningerne af en sådan katastrofe og for 
at sikre, at det indre marked fungerer 
korrekt i en sådan sammenhæng

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Gældende ordlyd Ændringsforslag

1b) Artikel 5, stk. 1, litra c), affattes 
således: 

c) udarbejde og regelmæssigt 
ajourføre en tværsektoriel oversigt over og 
kortlægning af de naturskabte og 
menneskeskabte katastroferisici, som 
Unionen måtte stå over for, ved at følge en 
sammenhængende tilgang på tværs af 

"c) udarbejde og regelmæssigt 
ajourføre en tværsektoriel oversigt over og 
kortlægning af de naturskabte og 
menneskeskabte risici for katastrofer – 
herunder katastrofer, som har eller kan 
have virkninger på tværs af grænserne – 
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forskellige politikområder, som kan tackle 
eller påvirke katastrofeforebyggelse og 
under behørig hensyntagen til de 
sandsynlige konsekvenser af 
klimaændringer

som Unionen måtte stå over for, ved at 
følge en sammenhængende tilgang på 
tværs af forskellige politikområder, som 
kan tackle eller påvirke 
katastrofeforebyggelse og under behørig 
hensyntagen til de sandsynlige 
konsekvenser af klimaændringer"

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra -a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-a) Stk. 1, litra c), affattes således:
c) videreudvikle og tilpasse planlægning af 
katastroferisikostyring på nationalt eller 
relevant subnationalt niveau

"c) videreudvikle og tilpasse planlægning 
af katastroferisikostyring på nationalt eller 
relevant subnationalt niveau under 
hensyntagen til Unionens mål for 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
som omhandlet i artikel 6, stk. 5, og 
risiciene i forbindelse med katastrofer, 
som har eller kan have virkninger på 
tværs af grænserne"

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra -a a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 6 – stk. 1 – litra d 

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-aa) Stk. 1, litra d), affattes således:
d) stille en sammenfatning af 
relevante dele af vurderingerne, jf. litra a) 
og b), til rådighed for Kommissionen med 

"d) stille en sammenfatning af 
relevante dele af vurderingerne, jf. litra a) 
og b), til rådighed for Kommissionen med 
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fokus på centrale risici. For centrale risici 
med grænseoverskridende konsekvenser og 
efter omstændighederne for risici med lav 
sandsynlighed og store konsekvenser, skal 
medlemsstaterne beskrive de prioriterede 
forebyggelses- og 
beredskabsforanstaltninger. 
Sammenfatningen fremsendes til 
Kommissionen senest den 31. december 
2020 og derefter hvert tredje år og i 
tilfælde af større ændringer

fokus på centrale risici. For centrale risici 
med grænseoverskridende konsekvenser og 
risici i forbindelse med katastrofer, som 
har eller kan have virkninger på tværs af 
grænserne, og efter omstændighederne for 
risici med lav sandsynlighed og store 
konsekvenser, skal medlemsstaterne 
beskrive de prioriterede forebyggelses- og 
beredskabsforanstaltninger. 
Sammenfatningen fremsendes til 
Kommissionen senest den 31. december 
2020 og derefter hvert tredje år og i 
tilfælde af større ændringer"

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 –litra c
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen fastlægger 
Unionens mål for 
katastrofemodstandsdygtighed for at 
understøtte forebyggelses- og 
beredskabsforanstaltninger. Mål for 
katastrofemodstandsdygtighed sikrer et 
fælles udgangspunkt for opretholdelsen af 
kritiske funktioner i samfundet i tilfælde 
af kaskadevirkninger af en katastrofe med 
omfattende følger og for at sikre det indre 
markeds funktion. Målene skal være 
baseret på fremadskuende scenarier, 
herunder klimaændringernes indvirkning 
på katastroferisiko, data om tidligere 
hændelser og tværsektorielle 
konsekvensanalyser med særligt fokus på 
sårbare personer.

5. Senest ... [18 måneder efter datoen 
for denne ændringsafgørelses 
ikrafttræden] vedtager Kommissionen 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 30 med henblik på at supplere 
denne afgørelse ved at fastlægge Unionens 
mål for katastrofemodstandsdygtighed for 
at understøtte forebyggelses- og 
beredskabsforanstaltninger. Disse mål skal 
være baseret på fremadskuende scenarier, 
herunder klimaændringernes indvirkning 
på katastroferisiko, data om tidligere 
hændelser og tværsektorielle 
konsekvensanalyser med særligt fokus på 
sårbare personer.

Kommissionen tillægges beføjelse til om 
nødvendigt at vedtage delegerede retsakter 
i overensstemmelse med artikel 30 med 
henblik på fastlæggelse Unionens mål for 
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modstandsdygtighed over for katastrofer.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På grundlag af påviste risici, 
målene for katastrofemodstandsdygtighed i 
artikel 6, stk. 5, opstillingen af scenarier i 
artikel 10, stk. 1, og samlede kapaciteter 
og mangler fastlægger Kommissionen ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2, hvor mange og hvilke typer centrale 
indsatskapaciteter Den Europæiske 
Civilbeskyttelsespulje har brug for 
("kapacitetsmål").

2. På grundlag af påviste risici, 
samlede kapaciteter, mangler og 
Unionens eventuelle eksisterende mål for 
katastrofemodstandsdygtighed som 
omhandlet i artikel 6, stk. 5, og en 
eventuel eksisterende opstilling af 
scenarier som omhandlet i artikel 10, stk. 
1, fastlægger Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter, hvor mange og 
hvilke typer centrale indsatskapaciteter 
Den Europæiske Civilbeskyttelsespulje har 
brug for ("kapacitetsmål"). Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter vedtaget 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
33, stk. 2, de kapaciteter, som rescEU skal 
bestå af, på grundlag af de mål for 
modstandsdygtighed, der er nævnt i artikel 

2. Kommissionen fastlægger ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter de 
kapaciteter, som rescEU skal bestå af, bl.a. 
på grundlag af Unionens eventuelle 
eksisterende mål for 
katastrofemodstandsdygtighed som 



PR\1206755DA.docx 17/33 PE652.637v01-00

DA

6, stk. 5, den opstilling af scenarier, der er 
nævnt i artikel 10, stk. 1, under 
hensyntagen til identificerede og 
kommende risici og samlede kapaciteter og 
manglerne på EU-plan, navnlig på 
områderne bekæmpelse skovbrande fra 
luften, kemiske, biologiske, radiologiske 
og nukleare hændelser og medicinsk 
katastrofeberedskab.

omhandlet i artikel 6, stk. 5, og en 
eventuel eksisterende opstilling af 
scenarier som omhandlet i artikel 10, stk. 
1, under hensyntagen til identificerede og 
kommende risici og samlede kapaciteter og 
manglerne på EU-plan, navnlig på 
områderne bekæmpelse skovbrande fra 
luften, kemiske, biologiske, radiologiske 
og nukleare hændelser og medicinsk 
katastrofeberedskab. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår kapaciteter til reaktion 
på medicinske nødsituationer, såsom et 
strategisk beredskabslager, medicinske 
nødhjælpshold og enhver anden relevant 
kapacitet, sikrer Kommissionen, at der 
opnås en tæt koordinering og synergier 
med andre EU-programmer, navnlig 
EU4Health-programmet*.
_______________________
* Forslag til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om oprettelse af et 
EU-handlingsprogram for sundhed – for 
perioden 2021-2027 og om ophævelse af 
forordning (EU) nr. 282/2014 
("EU4Health-programmet"), COM(2020) 
405 final

Or. en
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Ændringsforslag 22

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

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 
Kommissionen erhverver rescEU-
kapaciteter, bevarer den ejendomsretten 
til disse kapaciteter, selv når de fordeles til 
medlemsstaterne. Hvis Kommissionen 
lejer, leaser eller på anden vis indgår 
kontrakt om rescEU-kapaciteter, bevarer 
Kommissionen den fulde kontrol over 
disse kapaciteter. Hvis Kommissionen 
erhverver kapaciteter, der ikke kan 
genanvendes, kan den overdrage 
ejendomsretten til disse kapaciteter til den 
medlemsstat, der anmoder herom. Hvis 
medlemsstaterne erhverver, lejer, leaser 
eller på anden vis indgår kontrakt om 
rescEU-kapaciteter, kan Kommissionen 
yde direkte tilskud til medlemsstaterne 
uden indkaldelse af forslag.

Or. en

Ændringsforslag 23

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

rescEU-kapaciteterne opbevares af de 
medlemsstater, som erhverver, lejer, leaser 
eller på anden måde indgår kontrakt om 
disse kapaciteter. Med henblik på at styrke 
Unionens modstandsdygtighed skal 
rescEU-kapaciteter, der erhverves, lejes, 
leases eller på anden vis indgås kontrakt 
om af Kommissionen, på forhånd være 
strategisk placeret i Unionen. I samråd 
med medlemsstaterne kan rescEU-
kapaciteter, der erhverves, lejes, leases 
eller på anden vis indgås kontrakt om af 
Kommissionen, også være placeret i 
tredjelande via betroede netværk, der 
forvaltes af relevante internationale 
organisationer.

rescEU-kapaciteterne opbevares af de 
medlemsstater, som erhverver, lejer, leaser 
eller på anden måde indgår kontrakt om 
disse kapaciteter. Med henblik på at styrke 
Unionens modstandsdygtighed skal 
rescEU-kapaciteter, der erhverves, lejes, 
leases eller på anden vis indgås kontrakt 
om af Kommissionen, på forhånd være 
strategisk placeret i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a a (nyt)
 Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

aa) I stk. 5 affattes første afsnit 
således: 

En medlemsstat, der ejer, lejer eller leaser 
rescEU-kapaciteter, sikrer, at disse 
kapaciteter registreres i CECIS, og at disse 
kapaciteter er tilgængelige og kan 
indsættes under EU-mekanismen. 

"Kommissionen eller den medlemsstat, der 
ejer, lejer eller leaser eller på anden måde 
indgår kontrakt om rescEU-kapaciteter, 
sikrer, at disse kapaciteter registreres i 
CECIS, og at disse kapaciteter er 
tilgængelige og kan indsættes under EU-
mekanismen." 

Or. en
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Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra b a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ba) I stk. 3 affattes første afsnit 
således:

Det rammebeløb, der er omhandlet i stk. 1, 
kan tillige dække omkostninger, der 
vedrører forberedelse, overvågning, 
kontrol, revision og evaluering, som er 
nødvendig for forvaltningen af EU-
mekanismen og opfyldelsen af dens mål.

"Det rammebeløb, der er omhandlet i stk. 1 
og 1a og i artikel 19a, kan tillige dække 
omkostninger, der vedrører forberedelse, 
overvågning, kontrol, revision og 
evaluering, som er nødvendig for 
forvaltningen af EU-mekanismen og 
opfyldelsen af dens mål."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra b b (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 3a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Følgende stykke indsættes:
"3a. Finansieringsrammen i stk. 1 og 
1a og i artikel 19a tildeles til dækning af 
foranstaltninger vedrørende forebyggelse, 
beredskab og indsats i tilfælde af 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)
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Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra c 
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 4 affattes således: udgår
4. Finansieringsrammen i stk. 1 og 
1a tildeles til dækning af foranstaltninger 
vedrørende forebyggelse, beredskab og 
indsats i tilfælde af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer."

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra c a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – nr. 4

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ca) Stk. 4 affattes således:
4. Finansieringsrammen i stk. 1, 
tildeles i perioden 2014-2020 i 
overensstemmelse med de procentsatser og 
principper, der er fastlagt i bilaget.

"4. Finansieringsrammen i stk. 1, 
tildeles i perioden 2014-2020 i 
overensstemmelse med de procentsatser, 
der er fastlagt i punkt 1 i bilag 1, og de 
principper, der er fastlagt i punkt 3 i 
nævnte bilag."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra c b (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 4 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) Følgende stykke indsættes:
"4a. Finansieringsrammen i stk. 1a og i 
artikel 19a tildeles i perioden 2021-2027 i 
overensstemmelse med de procentsatser, 
der er fastlagt i punkt 2 i bilag 1, og de 
principper, der er fastlagt i punkt 3 i 
nævnte bilag."

Or. en

Ændringsforslag 30

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. udgår

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra d a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – nr. 5

Gældende ordlyd Ændringsforslag

da) Stk. 5 affattes således:
5. Kommissionen reviderer 
fordelingen i bilag I under hensyn til 
resultatet af den foreløbige 
evalueringsrapport, som er omhandlet i 
artikel 34, stk. 2, litra a). Kommissionen 
tillægges beføjelser til, såfremt det er 
nødvendigt henset til resultaterne af denne 
revision, at vedtage delegerede retsakter i 

"5. Kommissionen reviderer 
fordelingen i bilag I under hensyn 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 
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overensstemmelse med artikel 30 med 
henblik på at tilpasse hvert af tallene i bilag 
I med over 8 procentpoints og op til 16 
procentpoints. Disse delegerede retsakter 
vedtages senest den 30. juni 2017.

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 punkt 1 og 2 i bilag I med 
over 10 procentpoint."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Ændringsforslag 32

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

db) Stk. 6 affattes således:
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 med henblik 
på, inden for de til rådighed stående 
budgetbevillinger og efter proceduren i 
artikel 31, at tilpasse hvert af tallene i bilag 
I med over 8 procentpoints og op til 16 
procentpoints.

"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 punkt 1 og 2 i bilag I med 
over 10 procentpoint, inden for de til 
rådighed stående budgetbevillinger og efter 
proceduren i artikel 31."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 20 a – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis rescEU-kapaciteter anvendes til 
nationale formål som omhandlet i artikel 
12, stk. 5, skal medlemsstaterne med de 
samme midler som omhandlet i 
nærværende stykkes første afsnit 
anerkende disse kapaciteters oprindelse 
og sikre synligheden af den EU-
finansiering, der er anvendt til at erhverve 
de pågældende kapaciteter.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finansielle bistand, der er nævnt i 
dette stykke, kan gennemføres gennem 
flerårige arbejdsprogrammer. For 
foranstaltninger, der rækker ud over et år, 
kan budgetforpligtelserne opdeles i årlige 
trancher.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører 
Unionens finansielle støtte i 
overensstemmelse med 

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

forordning (EU, Euratom) 2018/1046 
eller ved indirekte forvaltning med de 
organer, der er nævnt i artikel 62, stk. 1, 
litra c), i denne 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 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.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på gennemførelsen af denne 
afgørelse vedtager Kommissionen årlige 
eller flerårige arbejdsprogrammer ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter, Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2. De årlige eller flerårige 
arbejdsprogrammer skal indeholde de mål, 
som skal forfølges, de forventede 
resultater, gennemførelsesmetoden og det 
samlede beløb herfor. De skal tillige 
indeholde en beskrivelse af de 
foranstaltninger, der skal finansieres, en 
angivelse af de beløb, der bevilges til de 
enkelte foranstaltninger, og en vejledende 
tidsplan for gennemførelsen. Med henblik 
på den finansielle støtte, der er nævnt i 

Med henblik på gennemførelsen af denne 
afgørelse vedtager Kommissionen årlige 
arbejdsprogrammer ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter, Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 
2. De årlige arbejdsprogrammer skal 
indeholde de mål, som skal forfølges, de 
forventede resultater, 
gennemførelsesmetoden og det samlede 
beløb herfor. De skal tillige indeholde en 
beskrivelse af de foranstaltninger, der skal 
finansieres, en angivelse af de beløb, der 
bevilges til de enkelte foranstaltninger, og 
en vejledende tidsplan for gennemførelsen. 
For så vidt angår den finansielle støtte, der 
er nævnt i artikel 28, stk. 2, skal de årlige 
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artikel 28, stk. 2, skal de årlige eller 
flerårige arbejdsprogrammer beskrive de 
foranstaltninger, der er planlagt for hvert 
land, der er nævnt deri.

arbejdsprogrammer beskrive de 
foranstaltninger, der er planlagt for hvert 
land, der er nævnt deri.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kræves dog ingen årlige eller flerårige 
arbejdsprogrammer for foranstaltninger, 
der falder ind under det 
katastrofeberedskab, der er nævnt i kapitel 
IV, og som ikke kan gennemføres på 
forhånd.

Der kræves dog ingen årlige 
arbejdsprogrammer for foranstaltninger, 
der falder ind under det 
katastrofeberedskab, der er nævnt i kapitel 
IV, og som ikke kan gennemføres på 
forhånd.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra a
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – nr. 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
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Ændringsforslag 39

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra a a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 3 udgår

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra b
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i artikel 6, stk. 5, og artikel 21, 
stk. 3, andet afsnit, omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Den i artikel 6, stk. 5, artikel 19, 
stk. 5 og 6, artikel 21, stk. 3, andet afsnit, 
og artikel 25, stk. 2, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra c
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – nr. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 6, stk. 5, eller artikel 21, 
stk. 3, andet afsnit, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

7. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 6, stk. 5, artikel 19, stk. 
5 og 6, artikel 21, stk. 3, andet afsnit, eller 
artikel 25, stk. 2, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt)
Afgørelse nr. 1313/2013/EU
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Gældende ordlyd Ændringsforslag

22a) I artikel 34, stk. 2, tilføjes følgende 
afsnit:
"Senest ... [18 måneder efter datoen for 
denne ændringsafgørelses ikrafttræden] 
foretager Kommissionen en evaluering af, 
hvordan EU-mekanismen fungerer, og af 
den koordinering og de synergier, der er 
opnået med sundhedsprogrammet og 
anden EU-sundhedslovgivning, med 
henblik på at forelægge et 
lovgivningsforslag, der omfatter oprettelse 
af en specifik europæisk 
sundhedsberedskabsmekanisme."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)
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Ændringsforslag 43

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

Ændringsforslag 44

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

23a) I bilag I foretages følgende 
ændringer:

Bilag I "Bilag I

Procentsatser og principper for tildeling 
af finansieringsrammen med henblik på 
gennemførelse af EU-mekanismen 
omhandlet i artikel 19, stk. 1 og 1a, og 
artikel 19a

Procentsatser for tildeling af 
finansieringsrammen med henblik på 
gennemførelse af EU-mekanismen 
omhandlet i artikel 19, stk. 1

1. Procentsatser for tildeling af 
finansieringsrammen med henblik på 
gennemførelse af EU-mekanismen 
omhandlet i artikel 19, stk. 1, for perioden 
2014-2020

Forebyggelse: 20 % +/- 8 procentpoints Forebyggelse: 10 % +/- 10 procentpoint
Beredskab : 50 % +/- 8 procentpoints Beredskab: 65 % +/- 10 procentpoint
Indsats: 30 % +/- 8 procentpoints Indsats: 25 % +/- 10 procentpoint

2. Procentsatser for tildeling af 
finansieringsrammen med henblik på 
gennemførelse af EU-mekanismen 
omhandlet i artikel 19, stk. 1a, og artikel 
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19a for perioden 2021-2027
Forebyggelse: 8 % +/- 10 procentpoint
Beredskab: 80 % +/- 10 procentpoint
Indsats: 12 % +/- 10 procentpoint

Principper 3. Principper
Ved gennemførelsen af denne afgørelse 
prioriterer Kommissionen foranstaltninger, 
hvis frist i henhold til afgørelsen ligger 
inden for perioden frem til udløbet af 
denne frist, med det formål at overholde 
den pågældende frist.

Ved gennemførelsen af denne afgørelse 
prioriterer Kommissionen foranstaltninger, 
hvis frist i henhold til afgørelsen ligger 
inden for perioden frem til udløbet af 
denne frist, med det formål at overholde 
den pågældende frist."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)
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BEGRUNDELSE

Siden EU-civilbeskyttelsesmekanismen blev oprettet i 2013, har den hjulpet medlemsstaterne 
med at håndtere de stadig hyppigere naturkatastrofer. I 2017 gjorde de dødbringende 
skovbrande i Portugal det klart, at der var behov for en ekstra solidaritet på EU-plan, hvis EU-
mekanismen skal kunne reagere på naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer. 

I overensstemmelse med de nye retlige rammer fra marts 2019 oprettede vi rescEU, en 
paneuropæisk reserve af brandslukningsfly og -helikoptere, specialiseret medicinsk udstyr og 
et strategisk beredskabslager af medicinske forsyninger og andre ressourcer. Disse kapaciteter 
supplerer de nationale ressourcer. Europa-Kommissionen finansierer mellem 80 % og 90 % af 
de samlede udgifter til indkøb og vedligeholdelse og i visse tilfælde op til 100 %. 

Selv om rescEU kun har eksisteret i lidt over et år, har det allerede vist sit værd. I løbet af 
sommeren 2019 blev de første rescEU-kapaciteter, to italienske og et spansk brandslukningsfly, 
indsat i Grækenland. 

Nogle måneder senere, i midten af marts under covid-19-pandemien, blev opbygning af et 
medicinsk beredskabslager, der består af medicinske modforanstaltninger såsom medicinsk 
udstyr til intensiv behandling, personlige værnemidler, laboratorieartikler, vacciner og 
terapeutika, med henblik på beredskab og indsats over for en alvorlig grænseoverskridende 
sundhedstrussel medtaget som en del af rescEU. Takket være dette beredskabslager blev der 
leveret personlige værnemidler til tre medlemsstater og to kandidatlande, som anmodede om 
aktivering af EU-mekanismen. Desuden kunne over 75 000 europæiske borgere vende tilbage 
til deres hjem takket være EU-mekanismens finansiering og koordinering. 

EU-mekanismen har været et af de få solidaritetsinstrumenter under den nylige medicinske 
nødsituation. Krisen viste ikke desto mindre, at der er behov for en hurtigere og mere effektiv 
solidaritet. Til trods for oprettelsen af rescEU er EU-mekanismen stadig afhængig af 
medlemsstaternes vilje og parathed, da det er dem, der er ansvarlige for at erhverve kapacitet. 
Som de seneste måneder har vist, har dette system for gensidig europæisk solidaritet en 
tilbøjelighed til at vakle, når alle eller næsten alle medlemsstater berøres af den samme 
nødsituation samtidig. Eftersom det kræver handling fra medlemsstaternes side, er Unionen 
fortsat ude af stand til at træde til og afhjælpe disse kritiske mangler med de nødvendige 
ressourcer og i rette tid. Der gik over en måned fra vedtagelsen af den gennemførelsesretsakt, 
der var nødvendig for at medtage et medicinsk beredskabslager som en rescEU-kapacitet, til 
den første indsættelse i en medlemsstat. Der er med henblik på at sikre en samlet respons fra 
Unionen i tilfælde af omfattende nødsituationer behov for større fleksibilitet og autonomi til at 
handle på EU-plan i situationer, hvor medlemsstater med mangel på kapacitet ikke er i stand til 
at sikre en passende respons.

I sin beslutning af 17. april 20202 opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til at "styrke 
alle dele af krisestyringen og katastrofeberedskabet og til yderligere at styrke instrumenter, 

2 RC-B9-0143/2020 om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens 
konsekvenser, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0143_DA.pdf
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såsom rescEU, for at sikre en reel fælles, koordineret og effektiv indsats på EU-plan; mener, 
at katastroferisikostyringen, katastrofeberedskabet samt katastrofeforebyggelsen på europæisk 
plan bør styrkes som et supplement til oprettelsen af fælles lagre af udstyr, materialer og 
lægemidler med henblik på at muliggøre en hurtig anvendelse af lagrene for at beskytte EU-
borgernes liv og livsgrundlag; mener, at EU-civilbeskyttelsesmekanismen bør styrkes for at 
lette den fælles hjemtransport af EU-borgere".

Ordføreren glæder sig derfor over de målrettede ændringer, der er foretaget i Kommissionens 
forslag, og som tager hensyn til Parlamentets opfordring. Han er også enig i, at vi er nødt til at 
lære af fortidens fejltagelser og arbejde hurtigt, så vi kan være klar, når den nye flerårige 
finansielle ramme begynder i 2021. Han glæder sig også over den betydelige forhøjelse af det 
tildelte budget med 2 mia. EUR, hvorved det samlede foreslåede beløb næsten bliver tredoblet. 
Han minder om, at EU-mekanismen under de seneste forhandlinger i Det Europæiske Råd var 
på vej til at modtage under 1 mia. EUR for perioden 2021-2027. Umiddelbart efter, midt under 
krisen, blev dens budget forhøjet med 410 mio. EUR til både etablering af medicinske 
beredskabslagre og hjemtransport af EU-borgere.

Med sine ændringsforslag forsøger ordføreren at styrke lovgivningsforslaget for så vidt angår 
forebyggelse og beredskab. Han er af den opfattelse, at de nyligt indførte "mål for 
modstandsdygtighed over for katastrofer" kun kan blive effektive og tilføre en merværdi, hvis 
medlemsstaterne skal tage hensyn til dem, når de udarbejder deres risikostyringsplaner. 
Desuden anmoder ordføreren Kommissionen om at udarbejde en fælles liste over risici med 
virkninger på tværs af grænserne, således at medlemsstaterne er forberedt på de samme risici, 
som kan berøre dem alle. Inden for den nuværende lovgivningsmæssige ramme udarbejder hver 
medlemsstat sin egen liste over mulige risici. Dette er forståeligt, da listen i vid udstrækning 
afhænger af den geografiske beliggenhed og andre faktorer, der varierer fra medlemsstat til 
medlemsstat. Samtidig er der visse risici, som er fælles for alle medlemsstater og kan have 
virkninger, der ikke er begrænset til nabolandene, men berører hele regionen. Alle 
medlemsstater bør være parate til at håndtere disse risici effektivt. 

Med hensyn til rescEU-kapaciteterne er ordføreren af den opfattelse, at Kommissionen bør 
kunne indkøbe kapaciteter direkte, så EU-mekanismen kan reagere hurtigt og effektivt på 
medlemsstaternes behov, når det er nødvendigt. Han mener med henblik på at sikre juridisk 
klarhed, at Kommissionen bør beholde ejendomsretten til de kapaciteter, den indkøber. Han er 
også enig i, at rescEU-kapaciteterne bør indsættes uden for Unionen med henblik på at hjælpe 
tredjelande i hele verden med at reagere på naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer. 
EU-civilbeskyttelsesmekanismen har tidligere vist sig at være et vigtigt instrument til EU's 
bløde diplomati rundt om i verden. Han er dog uenig i Kommissionens forslag om, at denne 
kapacitet på forhånd skal placeres uden for Unionens område. I den seneste medicinske 
nødsituation har vi mange gange været vidne til, at tredjelande har konfiskeret personlige 
værnemidler købt af andre lande. Han mener, at vi kun inden for EU kan sikre overholdelse af 
de nødvendige sikkerheds- og kvalitetsstandarder.

Ordføreren mener også, at det er vigtigt at præcisere forholdet mellem EU-
civilbeskyttelsesmekanismen og EU4Health, da begge programmer vil være ansvarlige for 
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oprettelse af medicinske beredskabslagre. Han anmoder også Kommissionen om at gennemgå 
effektiviteten af den nuværende ramme og om nødvendigt forelægge et nyt lovgivningsforslag 
om oprettelse af en specialiseret europæisk sundhedsberedskabsmekanisme, hvilket Europa-
Parlamentet allerede har ytret ønske om3.

Ordføreren vil også gerne foreslå, at medlemsstaterne bliver forpligtet til at henvise til EU-
civilbeskyttelsesmekanismen og den EU-finansiering, de har modtaget, når de anvender 
rescEU-kapaciteter til nationale formål. Da finansieringssatsen for alle kapaciteter sættes op fra 
80-90 % til 100 %, er det vigtigt, at EU's bidrag ikke bliver glemt eller ignoreret. 

Da den tidligere betænkning blev vedtaget af udvalget for få måneder siden med et meget stort 
flertal, har ordføreren endelig igen fremsat nogle af de forslag, der var indeholdt heri. 

Hvad angår det forhold, at Kommissionen lader bilag I udgå og erstatter det med et flerårigt 
arbejdsprogram, der vedtages ved en gennemførelsesretsakt, foreslår ordføreren for at sikre 
større gennemsigtighed med hensyn til anvendelsen af denne finansiering at genindsætte 
bilaget, hvis bestemmelser specificerer de procentsatser, der skal tildeles til forebyggelse, 
beredskab og indsats. I betragtning af den store forandring, der afspejler sig i sidste års revision, 
og det forhold, at projekter til forebyggelse af naturkatastrofer såsom oversvømmelser og 
skovbrande hovedsagelig finansieres via andre EU-instrumenter, foreslås det dog, at der sker 
en omfordeling af midlerne, således at et væsentligt større beløb kanaliseres over til beredskab, 
herunder køb af rescEU-aktiver. Ordføreren giver også Kommissionen større fleksibilitet til at 
foretage de nødvendige ændringer i løbet af de næste syv år. Behovet for fleksibilitet, som har 
vist sig i den seneste medicinske nødsituation, er taget til efterretning, men det skal erindres, at 
når budgettet ændres, skal både de årlige og de flerårige arbejdsprogrammer ændres. 
Procentsatserne i bilaget giver tværtimod en meget større fleksibilitet, da det kun skal ændres, 
hvis de overstiger skønsmarginen på 10 %. 

Desuden har ordføreren genindsat forpligtelsen for Kommissionen til ved en delegeret retsakt 
at præcisere de områder, hvor der vil blive anvendt indirekte forvaltning som en metode til 
budgetgennemførelse.

Mange af de foreslåede ændringer fra både Kommissionen og ordføreren afspejler Parlamentets 
holdning fra for to år siden. Ordføreren er overbevist om, at de seneste kriser har vist, at der er 
behov for en mere ambitiøs mekanisme, hvis vi ønsker, at EU og dets medlemsstater er klar og 
i stand til at håndtere fremtidige naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer på en effektiv 
måde. 

3 Som ovenfor


