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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Matthias Groote

Ændringsforslag 33
Titel

Forslag til Rådets forordning om oprettelse 
af et instrument for beredskab og hurtig 
indsats i katastrofesituationer

Forslag til Rådets forordning om oprettelse 
af et instrument for beredskab og 
forberedelse i katastrofesituationer
(Dette ændringsforslag finder anvendelse i 
hele den lovgivende tekst. Hvis det vedtages, 
skal der foretages tekniske ændringer i hele 
teksten.)

Or. de

Begrundelse

Den oprindelige titel ville gøre det muligt at finansiere alt og alle og er for vag. For at der 
kan tilføres merværdi til Fællesskabet og medlemsstaterne, er det hensigtsmæssigt at 
begrænse instrumentet til beredskab og forberedelse i katastrofesituationer.
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Ændringsforslag af Sebastiano (Nello) Musumeci

Ændringsforslag 34
Titel

Forslag til Rådets forordning om oprettelse 
af et instrument for beredskab og hurtig 
indsats i katastrofesituationer

Forslag til Rådets forordning om oprettelse 
af et instrument for tidlig varsling, 
forebyggelse, beredskab og hurtig indsats i 
katastrofesituationer

Or. it

Begrundelse

Instrumentet skal også omfatte forudsigelse og forebyggelse af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer, da de er vigtige for at opnå en effektiv civilbeskyttelse.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Ændringsforslag 35
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Fysisk planlægning og 
arealanvendelse er et vigtigt led i politikker 
og planer for forebyggelse og begrænsning 
af katastrofer. Derfor bør planer og 
politikker medvirke til at gennemføre 
strategier til integreret forvaltning af miljø-
og naturressourcer, som omfatter 
begrænsning af risikoen for katastrofer, 
bl.a. integreret forvaltning af 
oversvømmelser og skove, hensigtsmæssig 
forvaltning af vådområder og andre 
sårbare økosystemer samt 
risikovurderinger i byområder.

Or. en

Begrundelse

At fremhæve og styrke det centrale i miljøhensyn i forbindelse med katastrofestyring er blevet 
en væsentlig prioritet, der kræver forsvarlig forvaltning af naturressourcer som et redskab til 
forebyggelse af katastrofer eller til at mindske deres virkning på mennesker, deres hjem og 
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levebrød.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Ændringsforslag 36
Betragtning 2 b (ny)

(2b) De isolerede EU-regioner og 
regionerne i EU's yderste periferi har 
særlige kendetegn og behov på grund af 
deres geografiske, landskabsmæssige og 
sociale og økonomiske forhold. Disse kan 
have negativ indvirkning og gøre det 
vanskeligt at levere bistands- og 
indsatsressourcer, og de kan skabe særlige 
behov i katastrofesituationer.

Or. en

Begrundelse

Regionerne i EU's yderste periferi eller de isolerede regioner kræver mere opmærksomhed 
inden for de forskellige fællesskabsmekanismer og -instrumenter.

Ændringsforslag af Sebastiano (Nello) Musumeci 

Ændringsforslag 37
Betragtning 3

(3) Der er behov for at oprette et instrument 
for beredskab og hurtig indsats, gennem 
hvilket der kan ydes finansiel bistand som 
bidrag til at effektivisere beredskabs- og 
indsatssystemerne i katastrofesituationer, 
særlig i sammenhæng med beslutning 
2001/792/EF.

(3) Der er behov for at oprette et instrument 
for tidlig varsling, forebyggelse, beredskab 
og hurtig indsats, gennem hvilket der kan 
ydes finansiel bistand som bidrag til at 
effektivisere beredskabs- og 
indsatssystemerne i katastrofesituationer, 
særlig i sammenhæng med beslutning 
2001/792/EF.

Or. it
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Begrundelse

I overensstemmelse med ændringen af titlen.

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 38
Betragtning 4

(4) Dette instrument bliver et synligt bevis 
på, at Fællesskabet viser solidaritet med 
lande, som rammes af katastrofer, idet det 
fremmer den gensidige bistand gennem 
mobilisering af medlemsstaternes 
indsatskapacitet.

(4) Dette instrument bliver et synligt bevis 
på, at Fællesskabet viser solidaritet med 
lande, som rammes af katastrofer, idet det 
fremmer den gensidige bistand gennem 
mobilisering af medlemsstaternes 
indsatskapacitet. Det skal imidlertid kun 
anvendes, hvis det berørte lands eller de 
berørte landes ressourcer tydeligvis ikke er 
tilstrækkelige til at klare følgerne, eller hvis 
det med hensyn til forberedende 
foranstaltninger tilfører merværdi til 
Fællesskabet.

Or. de

Begrundelse

Det skal slås fast, at de nationale ressourcer ikke er tilstrækkelige, før man anvender 
fællesskabsmidler, og det skal kontrolleres, at de foranstaltninger, som Fællesskabet skal 
finansiere, tilfører merværdi til Fællesskabet.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis 

Ændringsforslag 39
Betragtning 4

(4) Dette instrument bliver et synligt bevis 
på, at Fællesskabet viser solidaritet med 
lande, som rammes af katastrofer, idet det 
fremmer den gensidige bistand gennem 
mobilisering af medlemsstaternes 
indsatskapacitet.

(4) Dette instrument bliver et synligt bevis 
på, at Fællesskabet viser solidaritet med 
lande, som står over for katastrofer som 
følge af naturlige, industrielle og 
teknologiske katastrofer, herunder 
havforurening, eller som følge af 
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terrorhandlinger både i og uden for EU, 
idet det fremmer den gensidige bistand 
gennem mobilisering af medlemsstaternes 
indsatskapacitet.

Or. en

Begrundelse

At fremhæve og styrke det centrale i miljøhensyn i forbindelse med katastrofestyring er blevet 
en væsentlig prioritet, der kræver forsvarlig forvaltning af naturressourcer som et redskab til 
at forebygge katastrofer eller mindske deres virkning på mennesker, deres hjem og levebrød.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 40
Betragtning 4 a (ny)

(4a) der henviser til Rådets konklusioner 
om forbedring af den europæiske 
civilbeskyttelseskapacitet,1
1 EUT C 304 af 1.12.2005, s. 1. 

Or. el

Begrundelse

Det er vigtigt, at instrumentet kommer til at omfatte tiltag vedrørende oprettelse af netværk af 
alarm- og varslingssystemer. 

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 41
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Det bør være muligt at anvende 
instrumentet til aktioner både i og uden for 
EU's territorialgrænser af 
solidaritetshensyn og for at yde bistand til 
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EU-borgere i nød i tredjelande.

Or. sv

Begrundelse

Mange EU-borgere rejser ud over EU's grænser. Der er derfor også risiko for, at de bliver 
berørt af katastrofer uden for EU's grænser.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis 

Ændringsforslag 42
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Fællesskabsindsatsen bør ikke fritage 
tredjeparter for deres ansvar, hvor de i
henhold til princippet om, at forureneren 
betaler, i første række er ansvarlige for den 
skade, de har forvoldt.

Or. en

Begrundelse

I henhold til princippet om, at forureneren betaler, skal en aktør drages til ansvar i det 
omfang, han har forvoldt den skade, som er en følge af forureningen.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi 

Ændringsforslag 43
Betragtning 4 b (ny)

(4b) Der er behov for yderligere samarbejde 
for at styrke effektiviteten i databasen om 
militære aktiver og kapaciteter, som er 
relevante for de 
civilbeskyttelsesoperationer, der skal 
udføres i forbindelse med naturkatastrofer 
eller menneskeskabte katastrofer. 

Or. en
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Begrundelse

Alle disponible midler og muligheder skal anvendes for at forbedre EU-operationer.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi 

Ændringsforslag 44
Betragtning 4 c (ny)

(4c) For at fremme og sikre bedre 
forebyggelse, beredskab og indsats i 
katastrofesituationer skal der gennemføres 
omfattende oplysningskampagner samt 
uddannelsesinitiativer og 
bevågenhedsskabende initiativer rettet mod 
offentligheden og særlig mod de unge med 
henblik på at øge selvbeskyttelsen og de 
forsigtighedsforanstaltninger, der skal 
træffes i forbindelse med 
katastrofesituationer.

Or. en

Begrundelse

Civilbeskyttelsesforanstaltninger skal være et led i undervisningsplaner og 
bevågenhedsskabende kampagner, der skal gøre opmærksom på nødvendigheden af 
forebyggelse, beredskab og indsats i forbindelse med større ulykker, og som skal sikre, at det 
civile samfund deltager i forebyggelse og indsats.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi 

Ændringsforslag 45
Betragtning 4 d (ny)

(4d) Frivillige er værdifulde aktiver i 
katastrofeforvaltning, spiller en vigtig rolle 
i civilbeskyttelsesaktiviteter, og yder en lang 
række tjenester i forbindelse med 
planlægning af og indsats i 
katastrofesituationer, enten som 
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medlemmer af en frivillig organisation eller 
som enkeltpersoner.

Or. en

Begrundelse

Et samfunds evne til at komme sig efter de ødelæggende virkninger af en katastrofe afhænger 
af, at borgerne aktivt planlægger og deltager i beredskabet. Frivillige kan yde livsvigtige 
tjenester, hvis der mangler beredskabsarbejdere, fordi de kan være forsinkede på grund af en 
større begivenhed.

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 46
Betragtning 5

(5) Katastrofesituationer kan opstå som 
følge af naturlige, industrielle og 
teknologiske ulykker eller terrorhandlinger.

(5) Katastrofesituationer kan opstå som 
følge af meteornedfald, naturlige, 
industrielle og teknologiske ulykker eller 
terrorhandlinger.

Or. pl

Begrundelse

I begyndelsen af det 20. århundrede blev flere hundrede hektar skov ødelagt af Tungus-
meteorstenen i det centrale Sibirien. Virkningerne af eksplosionen blev registreret på 
meteorologiske observatorier over hele Rusland og endog i Washington. Efter eksplosionen 
opstod en kæmpestor 20 km høj støvsky. I Europa blev nattehimlen oplyst i flere dage efter 
eksplosionen, og derfor skal der også tages højde for denne type trussel.

Ændringsforslag af Åsa Westlund 

Ændringsforslag 47
Betragtning 5 a (ny)

(5a) Når instrumentet anvendes uden for 
EU's territorialgrænser, er det vigtigt, at 
indsatsen koordineres med FN.
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Or. sv

Begrundelse

FN har allerede et operationelt system til at bistå lande, der rammes af katastrofer. For at 
undgå overlapning af arbejdet og for at udnytte de samlede ressourcer bør EU's instrument 
for beredskab og hurtig indsats koordineres med dets modstykker i FN-systemet. 
Betragtningen er i overensstemmelse med et ændringsforslag til artikel 8.

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 48
Betragtning 6

(6) Dette instrument bør også bidrage til 
Fællesskabets beredskab og dets kapacitet 
til hurtig indsats til afbødning af negative 
påvirkninger af folkesundheden, der opstår 
som følge af katastrofesituationer, dog 
uden at det berører de tiltag og 
foranstaltninger, som er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse […]/2005 
om oprettelse af et EF-handlingsprogram 
på området sundhed og 
forbrugerbeskyttelse (2007/2013).

udgår

Or. de

Begrundelse

Katastrofesituationer har næsten altid også indvirkning på ofrenes sundhedstilstand, så der er 
ingen grund til specielt at nævne dette her. At udvide instrumentet til sundhed i almindelighed 
er for vidtrækkende, og det vil være at gå ud over det forventede omfang af denne forordning. 

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 49
Betragtning 10

(10) Det bør være muligt for tredjelande at 
deltage, da dette vil øge instrumentets 

(10) Det bør være muligt for tredjelande at 
deltage, da katastrofesituationer i 
tredjelande kan have væsentlig indvirkning 
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gennemslagskraft og effektivitet. på EU-medlemsstater, og da dette endvidere 
vil øge instrumentets gennemslagskraft og 
effektivitet.

Or. de

Begrundelse

Katastrofesituationer navnlig i lande, der støder op til EU, kan også berøre EU-
medlemsstater.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 50
Betragtning 11 a (ny)

(11a) Med henblik på at få gennemført 
denne forordning effektivt bør 
Kommissionen i samarbejde med 
medlemsstaterne snarest muligt udfærdige 
en detaljeret liste over de eksisterende 
civilbeskyttelsesressourcer (personale, 
udstyr etc.) i EU.

Or. fr

Begrundelse

For at kunne udnytte de ressourcer, der er nødvendige for at imødegå en katastrofe, er det 
vigtigt at vide på forhånd, nøjagtigt hvilke faciliteter og hvilket personale der er til rådighed.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis 

Ændringsforslag 51
Betragtning 12

(12) Der bør fastsættes egnede bestemmelser 
for at sikre et passende tilsyn med 
gennemførelsen af de tiltag, hvortil der ydes 
finansiel bistand i medfør af instrumentet.

(12) Der bør fastsættes egnede bestemmelser 
for at sikre et passende tilsyn med 
gennemførelsen af de tiltag, hvortil der ydes 
finansiel bistand i medfør af instrumentet. 
Der er behov for størst mulig 
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gennemsigtighed ved gennemførelsen af 
EU's finansielle bistand samt korrekt 
forvaltning af ressourceanvendelsen.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med det gennemsigtighedsinitiativ, der blev indledt i marts 2005, som 
skulle øge EU-institutionernes regnskabspligt og gennemsigtighed.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis 

Ændringsforslag 52
Artikel 1, stk. 1

Ved denne forordning oprettes for perioden 
1. januar 2007 til 31. december 2013 et 
instrument for beredskab og hurtig indsats, i 
det følgende benævnt "instrumentet", som 
skal støtte og supplere medlemsstaternes 
tiltag til beskyttelse af mennesker, miljø og
ejendom i katastrofesituationer.

Ved denne forordning oprettes for perioden 
1. januar 2007 til 31. december 2013 et 
instrument for forebyggelse, beredskab og 
hurtig indsats, i det følgende benævnt 
"instrumentet", som skal støtte og supplere 
medlemsstaternes tiltag til beskyttelse af 
mennesker, folkesundhed, miljø, ejendom 
og kulturarv i katastrofesituationer.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringen af titlen.

Ændringsforslag af Sebastiano (Nello) Musumeci 

Ændringsforslag 53
Artikel 1, stk. 1

Ved denne forordning oprettes for perioden 
1. januar 2007 til 31. december 2013 et 
instrument for beredskab og hurtig indsats, i 
det følgende benævnt "instrumentet", som 
skal støtte og supplere medlemsstaternes 

Ved denne forordning oprettes for perioden 
1. januar 2007 til 31. december 2013 et 
instrument for tidlig varsling, forebyggelse, 
beredskab og hurtig indsats, i det følgende 
benævnt "instrumentet", som skal støtte og 
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tiltag til beskyttelse af mennesker, miljø og 
ejendom i katastrofesituationer.

supplere medlemsstaternes tiltag til 
beskyttelse af mennesker, miljø og ejendom 
i katastrofesituationer.

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringen af titlen.

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 54
Artikel 1, stk. 2

Den indeholder regler om tildeling af 
finansiel bistand i medfør af instrumentet til 
tiltag, som tager sigte på at øge 
Fællesskabets beredskab over for 
katastrofesituationer.

Den indeholder regler om tildeling af 
finansiel bistand i medfør af instrumentet til 
tiltag, som tager sigte på at øge 
Fællesskabets beredskab over for indsatsen i 
katastrofesituationer.

Or. de

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis 

Ændringsforslag 55
Artikel 1, stk. 2

Den indeholder regler om tildeling af 
finansiel bistand i medfør af instrumentet til 
tiltag, som tager sigte på at øge 
Fællesskabets beredskab over for 
katastrofesituationer.

Den indeholder regler om tildeling af 
finansiel og teknisk bistand i medfør af 
instrumentet til tiltag, som tager sigte på at 
øge Fællesskabets 
risikoforebyggelseskapacitet og beredskab 
over for katastrofesituationer.

Or. en

Begrundelse

Teknisk bistand er omtalt i artikel 10.
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Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 56
Artikel 1, stk. 3

Den indeholder også særlige bestemmelser 
om finansiel bistand i tilfælde af 
katastrofesituationer til fremme af en hurtig 
og effektiv indsats.

Den indeholder også særlige bestemmelser 
om finansiel bistand til en 
civilbeskyttelsesindsats og forberedelser 
hertil til fremme af en hurtig og effektiv 
indsats i katastrofesituationer.

Or. de

Begrundelse

Kun ved hjælp af klare formuleringer er det muligt at sikre, at bistand målrettes mod 
foranstaltninger, som reelt tilfører merværdi til Fællesskabet og bidrager til at optimere 
indsatsen i katastrofesituationer.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis 

Ændringsforslag 57
Artikel 2, stk. 1

1. Denne forordning finder anvendelse på 
beredskab over for katastrofesituationer 
uanset art.

1. Denne forordning finder anvendelse på 
forebyggelse af, beredskab over for og 
hurtig indsats i enhver katastrofesituation 
som defineret i artikel 3 (1) i og uden for 
Fællesskabet med særlig vægt på 
folkesundhed.

Den finder også anvendelse på styring af de 
umiddelbare følger af sådanne 
katastrofesituationer i Fællesskabet og i 
lande, som deltager i den 
fællesskabsordning, som er oprettet ved 
beslutning 2001/792.

Den finder også anvendelse på styring af de 
umiddelbare følger af sådanne 
katastrofesituationer i og uden for 
Fællesskabet.

Den omfatter også beredskab og hurtig 
indsats i tilfælde, hvor folkesundheden 
påvirkes af katastrofesituationer.

Or. en
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Begrundelse

Fællesskabet skal kunne vise solidaritet med tredjelande ved at gøre en indsats i 
katastrofesituationer i disse lande. Instrumentet skal derfor omfatte en hurtig indsats i 
katastrofesituationer uden for EU.

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 58
Artikel 2, stk. 1, afsnit 1

1. Denne forordning finder anvendelse på 
beredskab over for katastrofesituationer
uanset art.

1. Denne forordning finder anvendelse på 
beredskab over for en 
civilbeskyttelsesindsats uanset 
katastrofesituationens art.

Or. de

Begrundelse

Begrebet "beredskab over for katastrofesituationer" er for bredt og kan ikke være omfattet af 
dette instrument.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis 

Ændringsforslag 59
Artikel 3, stk. 1

(1) "katastrofesituation": enhver situation, 
som har eller kan medføre skadevirkninger 
for mennesker, ejendom eller miljø, og som 
kan føre til en anmodning om assistance

(1) "katastrofesituation": enhver situation, 
som har eller kan medføre skadevirkninger 
for mennesker, folkesundhed, ejendom, 
kulturarv eller miljø som følge af naturlige, 
industrielle og teknologiske katastrofer, 
herunder havforurening, eller som følge af 
terrorhandlinger

Or. en
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Begrundelse

Den foreslåede definition er for vag. Den nye definition afspejler forordningens indhold 
bedre.

Ændringsforslag af Sebastiano (Nello) Musumeci 

Ændringsforslag 60
Artikel 3, stk. 1

(1) "katastrofesituation": enhver situation, 
som har eller kan medføre skadevirkninger 
for mennesker, ejendom eller miljø, og som 
kan føre til en anmodning om assistance

(1) "katastrofesituation": enhver situation, 
som har eller kan medføre skadevirkninger 
for mennesker, ejendom eller miljø, og som 
kan føre til en anmodning om assistance som 
følge af en naturkatastrofe eller en 
menneskeskabt katastrofe

Or. it

Begrundelse

Årsagerne til katastrofesituationer skal angives nærmere.

Ændringsforslag af Sebastiano (Nello) Musumeci 

Ændringsforslag 61
Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

(1a) "tidlig varsling": alle aktiviteter, der 
omfatter undersøgelse og fastsættelse af 
årsagerne til katastrofebegivenheder og 
fastsættelse af risici og de geografiske 
områder, der er mest udsatte for disse risici

Or. it
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Begrundelse

Forudsigelse er et vigtigt led i en effektiv indsats mod naturkatastrofer. 

Ændringsforslag af Sebastiano (Nello) Musumeci 

Ændringsforslag 62
Artikel 3, stk. 2

(2) "hurtig indsats": ethvert tiltag, som 
gennemføres i og efter en katastrofesituation 
for at imødegå de umiddelbare følger

(2) "hurtig indsats": ethvert tiltag, som 
gennemføres i og efter en katastrofesituation 
for at imødegå de umiddelbare følger og 
begrænse skaden

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at skelne mellem forvaltningen af en katastrofe og den umiddelbare indsats 
med henblik på at begrænse skaden på personer og ejendom.

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 63
Artikel 3, stk. 2

(2) "hurtig indsats": ethvert tiltag, som 
gennemføres i og efter en katastrofesituation 
for at imødegå de umiddelbare følger

(2) "civilbeskyttelsesindsats": ethvert tiltag, 
som gennemføres i og efter en 
katastrofesituation for at imødegå de 
umiddelbare følger

Or. de

Begrundelse

Begreberne "beredskab" og "hurtig indsats (i katastrofesituationer)" har en anden betydning 
og må ikke sidestilles med en civilbeskyttelsesindsats eller de situationer, hvor den udføres.
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Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 64
Artikel 3, stk. 3

(3) "beredskab": ethvert tiltag, som 
iværksættes i forvejen med henblik på at 
sikre effektiv og hurtig indsats.

(3) "beredskab": ethvert tiltag, som 
iværksættes i forvejen med henblik på at 
sikre en effektiv civilbeskyttelsesindsats.

Or. de

Begrundelse

Begreberne "beredskab" og "hurtig indsats (i katastrofesituationer)" har en anden betydning 
og må ikke sidestilles med en civilbeskyttelsesindsats eller de situationer, hvor den udføres.

Ændringsforslag af Sebastiano (Nello) Musumeci 

Ændringsforslag 65
Artikel 3, stk. 3

(3) "beredskab": ethvert tiltag, som 
iværksættes i forvejen med henblik på at 
sikre effektiv og hurtig indsats.

(3) "forebyggelse": ethvert tiltag, som 
iværksættes i forvejen med henblik på at 
sikre effektiv og hurtig indsats.

Or. it

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt blot at sikre en effektiv indsats. Målet skal være at forhindre, at 
katastrofen overhovedet finder sted.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 66
Artikel 3, stk. 3 a (nyt)

(3a) "liste": en liste over de eksisterende 
civilbeskyttelsesfaciliteter og -personale i 
EU. Kommissionen ajourfører 
regelmæssigt listen.
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Or. fr

Begrundelse

For at kunne udnytte de ressourcer, der er nødvendige for at imødegå en katastrofe, er det 
vigtigt at vide på forhånd, nøjagtigt hvilke faciliteter og hvilket personale der er til rådighed.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis 

Ændringsforslag 67
Artikel 3 a (ny)

Artikel 3a
Afsidesliggende regioner

I henhold til denne forordning skal der 
ydes tilstrækkelig og ens bistand til alle 
områder, og det skal herved sikres, at 
borgere, der bor i regioner i EU's yderste 
periferi, i isolerede regioner, ø-regioner 
eller afsidesliggende regioner, som er 
vanskeligt tilgængelige, får samme 
sikkerhedsniveau som i andre områder af 
EU. Der skal være specialiserede 
indsatshold til rådighed for sådanne 
områder.

Or. en

Begrundelse

Der skal tages særlig hensyn til isolerede regioner og regioner i EU's yderste periferi, hvor 
geografiske karakteristika medfører store problemer, når der indsættes hold, og de anvendes.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 68
Artikel 4, indledning

Følgende tiltag kan komme i betragtning til 
finansiel bistand i medfør af instrumentet:

Følgende tiltag inden for og uden for EU's 
territorialgrænser kan komme i betragtning 
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til finansiel bistand i medfør af instrumentet:

Or. sv

Begrundelse

Mange EU-borgere rejser ud over EU's grænser. Der er derfor også risiko for, at de bliver 
berørt af større katastrofer uden for EU's grænser.

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 69
Artikel 4, stk. 1

(1) undersøgelser, rundspørger, modellering, 
opstilling af scenarier og 
beredskabsplanlægning

(1) undersøgelser, rundspørger, modellering, 
opstilling af scenarier vedrørende 
civilbeskyttelsesindsats og 
beredskabsplanlægning

Or. de

Begrundelse

Generelt bør nationale kapaciteter ikke finansieres af instrumentet. Kun overstatslige 
ressourcer og aktiviteter, som tilfører merværdi til Fællesskabet, skal kunne finansieres.

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 70
Artikel 4, stk. 2

(2) bistand til kapacitetsopbygning (2) overstatslig bistand til 
kapacitetsopbygning

Or. de

Begrundelse

Generelt bør nationale kapaciteter ikke finansieres af instrumentet. Kun overstatslige 
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ressourcer og aktiviteter, som tilfører merværdi til Fællesskabet, skal kunne finansieres.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 71
Artikel 4, stk. 2

(2) bistand til kapacitetsopbygning (2) bistand til kapacitetsopbygning og 
indsatskoordinering

Or. fr

Begrundelse

Indsatskoordinering er centralt for, at forordningen kan komme til at fungere. 

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 72
Artikel 4, stk. 3

(3) uddannelse, øvelser, workshops, 
udveksling af personale og eksperter

(3) uddannelse, øvelser, workshops, 
udveksling af personale og eksperter 
medlemsstaterne imellem

Or. en

Begrundelse

Generelt bør nationale kapaciteter ikke finansieres af instrumentet. Kun overstatslige 
ressourcer og aktiviteter, som tilfører merværdi til Fællesskabet, skal kunne finansieres.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi, Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 73
Artikel 4, stk. 3 a (nyt)

(3a) særlig uddannelse for personale, som 
vil deltage i operationer til forebyggelse af, 
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hurtig indsats og beredskab i 
katastrofesituationer, således at 
handicappedes særlige behov bedre kan 
imødekommes

Or. el

Begrundelse

De mennesker, som vil deltage i operationer til forebyggelse af, hurtig indsats og beredskab i 
katastrofesituationer skal kende de særlige behov (f.eks. kommunikation, bevægelsesmetode 
etc.), som de forskellige kategorier handicappede har, således at disse mennesker kan udføre 
deres opgaver bedre. Uddannelse af personalet bør omfatte emner vedrørende handicappedes 
særlige forhold.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis 

Ændringsforslag 74
Artikel 4, stk. 5

(5) teknologioverførsel (5) overførsel af viden, teknologi og 
ekspertise og at dele erfaringer og 
bedste praksis

Or. en

Begrundelse

Supplement til de støtteberettigede tiltag i denne forordning.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 75
Artikel 4, stk. 6

(6) bevågenhedsskabende foranstaltninger 
og formidlingstiltag

(6) bevågenhedsskabende foranstaltninger 
og formidlingstiltag, der særlig sigter på at 
tilskynde folk til at forblive årvågne

Or. fr
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Begrundelse

Brandrelaterede katastrofer er næsten altid menneskeskabte. Det er hensigtsmæssigt at 
forebygge ved at tilskynde folk til at forblive årvågne og samtidig informere dem om de 
gældende straffe. 

Ændringsforslag af Johannes Blokland 

Ændringsforslag 76
Artikel 4, stk. 6

(6) bevågenhedsskabende foranstaltninger 
og formidlingstiltag

udgår

Or. nl

Begrundelse

Det kan ikke betale sig at anvende budgettet for dette instrument til at finansiere tiltag til 
informationsformidling. De nationale organer, som skal samarbejde, er allerede klar over, at 
dette instrument eksisterer, og det tjener ikke noget formål at informere offentligheden om 
det. Det ville være mere formålstjenligt at anvende pengene til formålet med denne 
forordning, nemlig effektiv koordinering af bistand i katastrofesituationer.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi 

Ændringsforslag 77
Artikel 4, stk. 6 a (nyt)

(6a) udarbejdelse og formidling af et kort 
over sårbare områder

Or. en

Begrundelse

Hvis der udarbejdes et kort over sårbare områder, for hvilke der er foretaget en 
risikoanalyse, vil det gøre det lettere at fastsætte foranstaltninger til katastrofeforebyggelse.
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Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 78
Artikel 4, stk. 6 a (nyt)

(6a) støtte til uddannelsesinstitutioner 
(førskole- og skoleniveau) til undervisning, 
uddannelsesprogrammer og øvelser og til 
udarbejdelse af retningslinjer for, hvordan 
man skal forholde sig i 
katastrofesituationer

Or. pl

Begrundelse

Vulkanudbrud, oversvømmelser, voldsomme regnskyl og andre trusler gør det nødvendigt at 
udarbejde uddannelsesprogrammer og sørge for undervisning til børn og unge i EU-
medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Johannes Blokland 

Ændringsforslag 79
Artikel 4, stk. 7

(7) kommunikationstiltag og 
foranstaltninger, der synliggør indsatsen på 
europæisk plan

udgår

Or. nl

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslaget til punkt 6, som er stillet af samme medlem.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis 

Ændringsforslag 80
Artikel 4, stk. 7

(7) kommunikationstiltag og (7) kommunikationstiltag og 
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foranstaltninger, der synliggør indsatsen på 
europæisk plan

foranstaltninger, der synliggør indsatsen på 
europæisk plan, herunder insignier

Or. en

Begrundelse

Som supplement til de støtteberettigede tiltag, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis 

Ændringsforslag 81
Artikel 4, stk. 7 a (nyt)

(7a) oprettelse af netværk af alarm-, 
varslings- og indsatssystemer

Or. el

Begrundelse

Det er vigtigt, at instrumentet kommer til at omfatte tiltag vedrørende oprettelse af netværk af 
alarm- og varslingssystemer. 

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 82
Artikel 4, stk. 8

(8) tilvejebringelse af passende midler og 
udstyr

(8) tilvejebringelse af passende overstatslige 
midler og udstyr med merværdi for 
Fællesskabet

Or. de

Begrundelse

Generelt bør nationale kapaciteter ikke finansieres af instrumentet. Kun overstatslige 
ressourcer og aktiviteter, som tilfører merværdi til Fællesskabet, skal kunne finansieres.
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Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 83
Artikel 4, stk. 10

(10) tilsyn, vurdering og evaluering udgår

Or. de

Begrundelse

Generelt bør nationale kapaciteter ikke finansieres af instrumentet. Kun overstatslige 
ressourcer og aktiviteter, som tilfører merværdi til Fællesskabet, skal kunne finansieres.

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 84
Artikel 4, stk. 12

(12) indsættelse og udsendelse af eksperter, 
forbindelsesofficerer og observatører

(12) indsættelse og udsendelse af eksperter, 
forbindelsesofficerer og observatører med 
passende midler og udstyr

Or. de

Begrundelse

Generelt bør nationale kapaciteter ikke finansieres af instrumentet. Kun overstatslige 
ressourcer og aktiviteter, som tilfører merværdi til Fællesskabet, skal kunne finansieres.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi 

Ændringsforslag 85
Artikel 4, stk. 12 a (nyt)

(12a) tilskyndelse til at gennemføre lokale 
programmer for risikovurdering og 
katastrofeberedskab og aktiviteter i skoler 
og højere læreanstalter og at anvende 
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andre kanaler til at nå børn og unge med 
oplysninger

Or. en

Begrundelse

Civilbeskyttelsesforanstaltninger skal være et led i undervisningsplaner og 
bevidsthedsskabende kampagner, der skal gøre opmærksom på risikokilder og skal sikre, at 
det civile samfund deltager i forebyggelse og indsats.

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 86
Artikel 4, stk. 13

(13) mobilisering med kort varsel af 
passende midler og udstyr

udgår

Or. de

Begrundelse

Generelt bør nationale kapaciteter ikke finansieres af instrumentet. Kun overstatslige 
ressourcer og aktiviteter, som tilfører merværdi til Fællesskabet, skal kunne finansieres.

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 87
Artikel 4, stk. 14

(14) etablering og transport af mobile 
laboratorier, højsikrede mobile anlæg og 
medicinske værnemidler.

(14) etablering og transport af speciel 
overstatslig teknologi og specielt udstyr til 
civilbeskyttelse såsom mobile laboratorier, 
højsikrede mobile anlæg og medicinske 
værnemidler.

Or. de
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Begrundelse

Generelt bør nationale kapaciteter ikke finansieres af instrumentet. Kun overstatslige 
ressourcer og aktiviteter, som tilfører merværdi til Fællesskabet, skal kunne finansieres. 
Mobile laboratorier etc. er kun eksempler på teknologi og udstyr.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis 

Ændringsforslag 88
Artikel 4, stk. 14 a (nyt)

(14a) oprettelse af partnerskaber mellem 
regioner med tilsvarende katastroferisici 
for at udveksle knowhow om 
katastrofeberedskab.

Or. en

Begrundelse

Supplement til de støtteberettigede tiltag, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 89
Artikel 5, stk. 1

(1) udvikling af strategier, procedurer og 
systemer til vurdering af behovet for 
passende midler og udstyr, som hurtigt kan 
sættes ind i katastrofesituationer, og til 
fremme af tilvejebringelsen heraf

(1) udvikling af strategier, procedurer og 
systemer til vurdering af behovet for 
passende midler og udstyr til en 
civilbeskyttelsesindsats og til fremme af 
tilvejebringelsen heraf

Or. de
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Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 90
Artikel 5, stk. 2

(2) oprettelse af mekanismer og procedurer 
med sigte på at overføre passende midler og 
udstyr til stater og internationale 
organisationer, som anmoder herom

(2) oprettelse af mekanismer og procedurer 
med sigte på at overføre passende midler til 
stater og internationale organisationer, som 
anmoder herom

Or. de

Begrundelse

EU kan ikke finansiere civilbeskyttelsesudstyr.

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 91
Artikel 5, stk. 3

(3) sikring af, at der findes passende 
disponible midler og udstyr til beskyttelse 
mod følgerne af katastrofesituationer

(3) sikring af, at der findes passende 
disponible midler og udstyr til at imødegå 
virkningerne af katastrofesituationer

Or. de

Begrundelse

Det drejer sig ikke om at yde beskyttelse mod følgerne af katastrofesituationer, men om at 
imødegå virkningerne heraf effektivt.

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 92
Artikel 5, stk. 4

(4) fremme af et hurtigt og effektivt 
operationelt samarbejde mellem de nationale 
tjenester på civilbeskyttelsesområdet

(4) fremme af et hurtigt og effektivt 
operationelt samarbejde mellem de nationale 
institutioner på civilbeskyttelsesområdet
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Or. de

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis 

Ændringsforslag 93
Artikel 5, stk. 4 a (nyt)

(4a) samordning af erfaring og fastsættelse 
og gennemførelse af bedste praksis 
vedrørende nationale, regionale og lokale 
initiativer til forebyggelse af naturlige, 
industrielle og teknologiske katastrofer

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med medtagelsen af forebyggelse i titlen og omfanget af denne 
forordning.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis 

Ændringsforslag 94
Artikel 5, stk. 4 b (nyt)

(4b) samordning af erfaring og 
gennemførelse af bedste praksis vedrørende 
nationale, regionale og lokale initiativer 
rettet mod offentligheden og særlig unge 
mennesker for at øge selvbeskyttelsen

Or. en

Begrundelse

Som følge af tilføjelsen af et nyt punkt om "information til offentligheden" under 
støtteberettigede tiltag.
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 95
Artikel 5, stk. 5

(5) stimulering, fremme og støtte af 
udveksling af knowhow og erfaringer, hvad 
angår styring af de umiddelbare følger af 
katastrofesituationer, og af den tilknyttede 
teknologi

(5) stimulering, fremme og støtte af 
udveksling af knowhow og erfaringer, 
særlig hvad angår forebyggende 
foranstaltninger og styring af de 
umiddelbare følger af katastrofesituationer, 
og af den tilknyttede teknologi

Or. fr

Begrundelse

Forebyggelse spiller en vigtig rolle i risikobegrænsning.

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 96
Artikel 5, stk. 5

(5) stimulering, fremme og støtte af 
udveksling af knowhow og erfaringer, hvad 
angår styring af de umiddelbare følger af 
katastrofesituationer, og af den tilknyttede 
teknologi

(5) stimulering, fremme og støtte af 
udveksling af knowhow og erfaringer, hvad 
angår styring af de umiddelbare følger af 
katastrofesituationer, og af den tilknyttede 
teknologi og det tilknyttede personale

Or. de

Begrundelse

Det er mennesker, som har knowhow og erfaring.

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 97
Artikel 5, stk. 8

(8) fremme af bistand og beredskabsindsats udgår
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på folkesundhedsområdet

Or. de

Begrundelse

Sundhedsproblemer kan være en følge af katastrofesituationer, og det er ikke nødvendigt at 
nævne det specifikt.

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 98
Artikel 5, stk. 9

(9) sikring af disponibilitet og transport af 
mobile laboratorier og højsikrede mobile 
anlæg.

(9) sikring af disponibilitet og transport af 
speciel teknologi og specielt udstyr til 
civilbeskyttelse såsom mobile laboratorier 
og højsikrede mobile anlæg.

Or. de

Begrundelse

Mobile laboratorier og mobile faciliteter med høj sikkerhed er blot en del af teknologien.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis 

Ændringsforslag 99
Artikel 5 a (ny)

Artikel 5a
Sammenhæng i og koordinering af tiltag

Kommissionen sikrer, at instrumentet og 
alarm-, varslings- og indsatssystemerne er 
effektive og forbundet med andre EU-
advarselssystemer.

Or. el
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Begrundelse

Kommissionen skal sikre koordinering mellem tiltag inden for instrumentet og alarm-, 
varslings- og indsatssystemerne.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis 

Ændringsforslag 100
Artikel 5 b (ny) 

Artikel 5b
Sammenhæng og koordinering 

Kommissionen sikrer sammen med 
medlemsstaterne, at tiltagene er af høj 
kvalitet ved at overvåge, koordinere og 
vurdere alarm-, varslings- og 
indsatsaktiviteterne for at sikre, at 
instrumentet fungerer optimalt.

Or. el

Begrundelse

Det er vigtigt, at Kommission sammen med medlemsstaterne sørger for, at alarm-, varslings-
og indsatsaktiviteterne overvåges og koordineres for at sikre, at instrumentet fungerer 
optimalt.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi 

Ændringsforslag 101
Artikel 5 a (ny)

Artikel 5a
Civil-militær interoperabilitet

For at sikre et højt niveau af civilt og 
militært samarbejde og interoperabilitet 
anvendes EU-databasen over militære 
aktiver og logistisk kapacitet optimalt, der 
fastsættes operationelle procedurer for 
EU's militære personale og indføres fælles 
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uddannelse. Koordineringen af 
anvendelsen af militære aktiver og 
kapaciteter sker altid under Kommissionens 
overordnede ledelse.

Or. en

Begrundelse

Rådet fastsatte i sine konklusioner af 8. december 2003, at indholdet af den militære database 
skulle stilles til rådighed for det eksisterende EU-civilbeskyttelsesinstrument. Trods en aftale 
om betingelserne for anvendelse af databasen bør indholdet, informationsstrømmen og 
samarbejdet mellem overvågnings- og informationscentret (MIC), EUMS og de nationale 
kontaktpunkter forbedres yderligere for at etablere et effektivt civilt-militært samarbejde og 
interoperabilitet.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi 

Ændringsforslag 102
Artikel 5 b (ny)

Artikel 5b
Frivillige

Frivilliges beredskab og indsats i 
menneskeskabte katastrofesituationer eller 
naturkatastrofer foregår altid under tilsyn 
af en lokal lovbestemt myndighed, og 
frivillige gennemgår særlig uddannelse, der 
styrker deres evne til at identificere, reagere 
over for og klare sig i en 
katastrofesituation.

Or. en

Begrundelse

I katastrofesituationer kan der lægges pres på lokale myndigheders og beredskabstjenesters 
ressourcer. I sådanne situationer kan yderligere støtte fra frivilligsektoren være uvurderlig. 
For at kunne yde en hensigtsmæssigt koordineret indsats i kriser, skal frivillige arbejde tæt 
sammen med beredskabstjenesterne og de lokale myndigheder før, under og efter en 
katastrofesituation. Selvudsendte frivillige kan hæmme redningsindsatsen.
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Ændringsforslag af Åsa Westlund 

Ændringsforslag 103
Artikel 8

Stater, som ikke er EU-medlemsstater, kan 
deltage i dette instrument, når aftaler og 
procedurer giver mulighed herfor.

Stater, som ikke er EU-medlemsstater, kan 
deltage i dette instrument, når aftaler og 
procedurer giver mulighed herfor.

Hvis tiltag inden for instrumentet 
gennemføres uden for EU's 
territorialgrænser, koordineres de med FN, 
medmindre der er særlige grunde til ikke at 
gøre det.

Or. sv

Begrundelse

FN har allerede et operationelt system til at bistå lande, der rammes af katastrofer. For at 
undgå overlapning af arbejdet og for at udnytte de samlede ressourcer bør EU's instrument 
for beredskab og hurtig indsats koordineres med dets modstykker i FN-systemet. 

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi 

Ændringsforslag 104
Artikel 8 a (ny)

Artikel 8a
Samarbejde med internationale 

organisationer
For at begrænse overlapninger, optimere 
organiseringen af en effektiv 
katastrofeindsats baseret på fælles 
oplysninger og udnytte alle ressourcer 
bedst muligt etableres der tættere 
forbindelser til og styrket, struktureret og 
vedvarende samarbejde med internationale 
organisationer.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at skabe synergier ved at samarbejde med internationale organisationer.

Ændringsforslag af Johannes Blokland 

Ændringsforslag 105
Artikel 9, stk. 1 a (nyt)

1a. Hvis de oplysninger, der afgives i 
henhold til stk. 1, tyder på, at der er 
modtaget finansiel bistand fra andre kilder, 
skal den finansielle bistand, der ydes inden 
for dette instrument, begrænses som 
maksimum til den del af ansøgningen, for 
hvilken der endnu ikke er finansiering til 
rådighed.

Or. nl

Begrundelse

I artikel 1 slås det fast, at formålet med instrumentet er at støtte og supplere 
medlemsstaternes indsats. Når der ydes finansiel bistand, skal der følgelig tages højde for de 
andre kilder, fra hvilke et tiltag kan finansieres.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis 

Ændringsforslag 106
Artikel 9, stk. 2

2. Der tilstræbes synergi og 
komplementaritet med EU's eller 
Fællesskabets øvrige instrumenter.

2. Der tilstræbes synergi, overensstemmelse
og komplementaritet med EU's eller 
Fællesskabets øvrige instrumenter, bl.a. med 
Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, 
stabilitetsinstrumentet og ECHO, således at 
man undgår overlapning og sikrer størst 
mulig merværdi og anvendelse af 
ressourcer.

Or. en
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Begrundelse

Der er risiko for, at nogle af aktiviteterne i ovennævnte fonde og instrumenter ligner 
hinanden så meget, at man risikerer at forveksle dem, eller at der sker overlapning, hvis 
koordineringen ikke er effektiv.

Ændringsforslag af Matthias Groote 

Ændringsforslag 107
Artikel 10, stk. 1, afsnit 2

Der kan f.eks. være tale om udgifter til 
undersøgelser, møder, informations-
aktiviteter, publikationer, udgifter til
informatiknet (og udstyr i relation hertil) til 
udveksling af oplysninger samt andre 
udgifter til teknisk og administrativ bistand, 
som Kommissionen behøver for at 
gennemføre denne forordning.

Der kan f.eks. være tale om udgifter til 
undersøgelser, møder, informations-
aktiviteter, publikationer, udgifter til 
informatiknet (og udstyr i relation hertil) til 
udveksling af oplysninger samt andre 
udgifter til teknisk, personalemæssig og 
administrativ bistand, som Kommissionen 
behøver for at gennemføre denne forordning.

Or. de

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis 

Ændringsforslag 108
Artikel 10 a (ny)

Artikel 10a
Gennemførelse af tiltagene og samarbejde 
mellem Kommissionen og medlemsstaterne
1. Kommissionen sikrer i tæt samarbejde 
med medlemsstaterne, at tiltagene og 
foranstaltningerne inden for dette 
instrument gennemføres i 
overensstemmelse med forskrifterne i 
artikel 13, og derved sikrer en 
sammenhængende og afvejet udvikling af 
instrumentet.
2. For at fremme gennemførelsen sikrer
Kommissionen at alarm-, varslings- og 
indsatsnetværkene og -systemerne i 
katastrofesituationer koordineres og 
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integreres.
3. Kommissionen og medlemsstaterne 
træffer inden for deres respektive 
kompetenceområde foranstaltninger til at 
sikre, at instrumentet fungerer effektivt, og 
at Fællesskabet og medlemsstaterne 
udvikler mekanismer, der gør det muligt at 
nå målene med instrumentet. De sørger for, 
at de nødvendige oplysninger indsamles om 
de tiltag, som får støtte fra instrumentet, 
samt den bredest mulige deltagelse i tiltag, 
som lokale og regionale myndigheder og 
ngo'er gennemfører. 

Or. el

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis 

Ændringsforslag 109
Artikel 14, stk. 2, litra a

a) senest den 31. december 2010 forelægges 
en foreløbig evalueringsrapport om de 
opnåede resultater og de kvalitative og 
kvantitative aspekter af gennemførelsen af
denne forordning

a) senest den 31. december 2010 forelægges 
en foreløbig evalueringsrapport om de 
opnåede resultater og de kvalitative og 
kvantitative aspekter af gennemførelsen af 
denne forordning. Rapporten skal særlig 
indeholde oplysninger om indsendte
ansøgninger, beslutninger om støtte og 
afvikling af bevilget finansiel bistand.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en regelmæssig gennemgang af den faktiske gennemførelse på grundlag af 
en rapport fra Kommissionen, som ajourføres på basis af de disponible oplysninger. Man skal 
særlig være opmærksom på forbedring af systemer til overvågning af finansielle forpligtelser 
og kontroller, der skal sikre effektiv anvendelse af de bevilgede midler.


