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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling forelægger Udvalget om Miljø, 

Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Ligestilling mellem kønnene er en 

grundlæggende værdi for EU, som er 

anerkendt i traktaterne og i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, og som EU 

har forpligtet sig til at integrere i alle sine 

aktiviteter.  I artikel 8 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

knæsættes princippet om ligestilling ved at 

fastslå, at Unionen i alle sine aktiviteter 

tilstræber at fjerne uligheder og fremme 

ligestilling mellem mænd og kvinder. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Forebyggelse er af stor betydning 

for beskyttelsen mod katastrofer og kræver 

en yderligere indsats. Med henblik herpå 

bør medlemsstaterne regelmæssigt 

udveksle risikovurderinger og resuméer af 

deres planlægning af 

katastroferisikostyring, således at der sikres 

en integreret tilgang til 

katastrofehåndtering med sammenkædning 

af risikominimering, beredskab og 

indsatsforanstaltninger. Desuden bør 

Kommissionen kunne kræve, at 

medlemsstaterne fremlægger specifikke 

forebyggelses- og beredskabsplaner i 

(5) Forebyggelse er af stor betydning 

for beskyttelsen mod katastrofer og kræver 

en yderligere indsats. Med henblik herpå 

bør medlemsstaterne regelmæssigt 

udveksle risikovurderinger og resuméer af 

deres planlægning af 

katastroferisikostyring, således at der sikres 

en integreret tilgang til 

katastrofehåndtering med sammenkædning 

af risikominimering, beredskab og 

indsatsforanstaltninger. Medlemsstaterne 

bør sikre en omfattende kønssensitiv 

programmering, eftersom naturlige og 

menneskeskabte katastrofer samt 
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forbindelse med specifikke katastrofer, 

navnlig for at maksimere den samlede EU-

støtte til katastroferisikostyring. Den 

administrative byrde bør mindskes, og 

forebyggelsespolitikkerne bør styrkes, 

hvilket bl.a. skal opnås ved at sikre de 

nødvendige sammenkædninger med andre 

centrale EU-politikker og -instrumenter, 

navnlig de europæiske struktur- og 

investeringsfonde, således som det er 

anført i betragtning 2 i forordning (EU) 

nr. 1303/2013.1 

miljømæssige politikker påvirker mænd 

og kvinder forskelligt. For at udvikle en 

retfærdig og effektiv 

katastrofeforebyggelse og styrke 

civilbeskyttelsesmekanismerne bør 

ligestillingsspørgsmål indarbejdes i alle 

faser fra forebyggelse over beredskab til 

indsatsforanstaltninger, herunder fælles 

risikovurderinger, krisestyringsindgreb 

både i konflikt- og postkonfliktsituationer. 
Desuden bør Kommissionen kunne kræve, 

at medlemsstaterne fremlægger specifikke 

forebyggelses- og beredskabsplaner i 

forbindelse med specifikke katastrofer, 

navnlig for at maksimere den samlede EU-

støtte til katastroferisikostyring. Den 

administrative byrde bør mindskes, og 

forebyggelsespolitikkerne bør styrkes, 

hvilket bl.a. skal opnås ved at sikre de 

nødvendige sammenkædninger med andre 

centrale EU-politikker og -instrumenter, 

navnlig de europæiske struktur- og 

investeringsfonde, således som det er 

anført i betragtning 2 i forordning (EU) 

nr. 1303/2013.1 

_____________________ _____________________ 

1 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. 

december 2013 om fælles bestemmelser for 

Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne og Den Europæiske 

Hav- og Fiskerifond og om generelle 

bestemmelser for Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 

ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 

320). 

1 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1303/2013 af 

17. december 2013 om fælles 

bestemmelser for Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne og Den Europæiske 

Hav- og Fiskerifond og om generelle 

bestemmelser for Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 

ophævelse af Rådets forordning (EF) 

nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, 

s. 320). 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) I alle tiltag bør EU tage hensyn til, at 

kvinder ud over de umiddelbare skader i 

forbindelse med en katastrofe kan have 

særlige behov for sundhedspleje. 

Medlemsstaterne og Unionen bør som en 

prioritet sikre, at gravide kvinder 

modtager den nødvendige sundhedspleje. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 7 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7b) Sanitære og hygiejniske faciliteter, 

tjenester og ressourcer bør stilles til 

rådighed i alle faser af risikostyringen 

med særlig opmærksomhed på og 

kendskab til de særlige behov hos kvinder 

og piger. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 7 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7c) Kvinder og piger er i større risiko 

for at opleve fysisk og seksuel vold i 

katastrofesituationer. Det er derfor vigtigt, 

at katastrofehåndteringsprojekter 

omfatter foranstaltninger til forebyggelse 

og effektiv imødegåelse af kønsbaseret 

vold som f.eks. foranstaltninger til 

beskyttelse af kvinder i kølvandet på en 

katastrofe, samtidig med at der ydes støtte 

til ofre for kønsbaseret vold i form af 

sundhedspleje, psykologisk støtte og andre 
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former for bistand. Spørgsmål vedrørende 

vold mod kvinder og piger bør integreres i 

eksisterende uddannelser i og håndbøger 

om katastrofeforebyggelse og -beredskab. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) For at forebygge og reagere på en 

mere effektiv måde på de særlige risici, 

som kvinder og piger udsættes for i 

katastrofesammenhænge, bør personale 

og ansatte, der arbejder med planlægning, 

indsættelse og forvaltning af 

katastroferisikostyring og civilbeskyttelse 

modtage kønssensitiv uddannelse. Med 

henblik herpå er en løbende dialog og 

samarbejde mellem Unionens netværk om 

viden inden for civilbeskyttelse og 

kvinderettighedsforkæmperes netværk og 

organisationer med ekspertise inden for 

miljøkatastrofer af afgørende betydning 

for at opnå en tværgående tilgang til 

forebyggelse, beredskab og indsats i 

forbindelse med katastrofer i Unionen og 

i medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  7 

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 fremme af 

rettigheder, ligestilling og 

unionsborgerskab, retfærdighed eller 
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menneskelige udvikling på verdensplan, 

herunder alle de midler, der er afsat til 

programmer og projekter for ligestilling 

mellem kønnene og styrkelse af kvinders 

position, især med tanke på, at 

gennemførelsen af nogle af disse 

programmer har været særdeles vellykket 

(betalingsbevillingerne til programmet for 

rettigheder, ligestilling og 

unionsborgerskab (REC) er i de seneste 

tre år nået op på mere end 99 %). 

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 (REC) og 

programmet for retfærdighed. Eftersom programmet for rettigheder, ligestilling og 

unionsborgerskab har en udnyttelsesgrad på næsten 100 %, kan der ikke rejses nye midler fra 

dette program, uden at det har negative virkninger for specifikke projekter og organisationer. 

FEMM har gentagne gange påpeget behovet for at øge finansieringen af REC i betragtning af 

Daphne-programmet og programmet for ligestilling mellem mænd og kvinder. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Der bør sikres separat finansiering 

og separate budgetbevillinger for den 

reviderede EU-

civilbeskyttelsesmekanisme. I betragtning 

af at det er nødvendigt at undgå enhver 

negativ indvirkning på finansieringen af 

eksisterende flerårige programmer, bør 

den øgede finansiering med henblik på 

den målrettede revision af EU-

civilbeskyttelsesmekanismen i årene 2018, 

2019 og 2020 udelukkende hidrøre fra 

alle de disponible midler under Rådets 

forordning (EU, Euratom) 

nr. 1311/20131a og med særlig brug af 

fleksibilitetsinstrumentet. 

 ___________________ 
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 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. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 10 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10b) Tildelingen af midler og 

planlægning og budgettering i forbindelse 

med den reviderede EU-

civilbeskyttelsesmekanisme bør omfatte 

anvendelsen af kønsbudgettering, som 

indebærer en kønsbaseret vurdering med 

henblik på at sikre en bedre integration af 

kønsaspektet i håndteringen af 

krisesituationer samt risikostyring og 

forebyggende indsats. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 3 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fremskridt med at gennemføre 

katastrofeforebyggelsesrammen målt ved 

det antal medlemsstater, der har stillet 

deres risikovurderinger, en vurdering af 

deres risikostyringskapacitet og en 

sammenfatning af deres planlægning af 

a) fremskridt med at gennemføre 

katastrofeforebyggelsesrammen målt ved 

det antal medlemsstater, der har stillet 

deres risikovurderinger, en vurdering af 

deres risikostyringskapacitet og en 

sammenfatning af deres planlægning af 
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katastrofestyring, jf. artikel 6, til rådighed 

for Kommissionen 

katastrofestyring, jf. artikel 6, til rådighed 

for Kommissionen. I vurderingerne skal 

der tages hensyn til kønsaspektet 

 

Ændringsforslag  11 

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 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, med særlige oplysninger om 

integration af kønsaspektet. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Netværket varetager følgende opgaver 

inden for uddannelse, øvelser, 

erfaringsudveksling og formidling af viden 

i tæt samarbejde med relevante 

videncentre, hvis det er relevant: " 

Netværket varetager, idet der tilstræbes en 

kønsafbalanceret sammensætning, 
følgende opgaver inden for uddannelse, 

øvelser, erfaringsudveksling og formidling 

af viden i tæt samarbejde med relevante 

videncentre, hvis det er relevant: "  
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Ændringsforslag  13 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt) 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) I artikel 13 tilføjes følgende 

stykke: 

 2a. Ved udførelsen af de opgaver, der 

er anført i stk. 1, sikrer Kommissionen og 

medlemsstaterne, at kønsaspektet er 

integreret i uddannelses- og 

kvalifikationsforløb samt håndbøger om 

katastrofeforebyggelse og -beredskab med 

særligt fokus på forebyggelse og 

bekæmpelse af vold mod kvinder og piger. 

Begrundelse 

Dette nye stykke har til formål at indføre kønssensitivitet i Unionens netværk om viden inden 

for civilbeskyttelse gennem uddannelse og håndbøger. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 b (nyt) 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9b) I artikel 13 tilføjes følgende 

stykke: 

 3a. Kommissionen sikrer, at 

katastrofedata vil blive opdelt efter køn, 

som krævet i Sendairammen for 

katastrofeforebyggelse, med henblik på at 

tage hensyn til kvinders rolle i 

planlægningen af risikoreduktion og 

inddrage kønsaspektet i hele processen. 
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Begrundelse 

Dette nye stykke har til formål at indføre kønssensitivitet i indsamlingen af katastrofedata. 

Med henblik på at fremme og styrke samarbejde er data og statistikker afgørende for at forstå 

og reagere på katastroferisici. Af Sendairammen for katastrofeforebyggelse fremgår det klart, 

at de relevante data bør opdeles. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

480 630 000 EUR i løbende priser 

kommer fra udgiftsområde 3 (Sikkerhed 

og EU-borgerskab) i den finansielle 

ramme, og 150 936 000 EUR i løbende 

priser fra udgiftsområde 4 (Et globalt 

Europa). 

De nødvendige bevillinger til EU-

mekanismen godkendes gradvist af 

Europa-Parlamentet og Rådet inden for 

rammerne af den årlige budgetprocedure 

under behørig hensyntagen til alle 

tilgængelige midler i Rådets forordning 

(EU, Euratom) nr. 1311/2013*og med 

særlig brug af fleksibilitetsinstrumentet. 

 ____________________ 

 * 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. 
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