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1 Bakgrunn

Forslag til en forordning om EUs ordning for sivil 
beredskap (2021–2027), ble presentert av Europa-
kommisjonen 2. juni 2020 ved dokument 
COM(2020) 220 final. Forordningen er ennå ikke 
formelt vedtatt i EU, og proposisjonen baseres på 
det siste utkastet til forordning, jf. 2020/
0097(COD). Det ventes imidlertid ikke endringer 
av betydning i utkastet før det blir vedtatt.

Forordning 2020/0097(COD) om endring av 
europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) nr. 
1313/2013 omhandler EUs ordning for sivil bered-
skap, og er ett av EUs programmer. Programmet 
har varighet i 2021–2027. Forordningen bygger 
videre på endringene gjennomført ved beslutning 
(EU) 2019/420 (rescEU), som ble innlemmet i 
EØS-avtalen i 2019, jf. Prop. 122 S (2018–2019) om 
innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 
2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap. 
Hensikten med endringene i 2020/0097(COD) er 
å styrke EUs ordning for sivil beredskap ytterli-
gere, blant annet på bakgrunn av de store konse-
kvensene den pågående covid-19-pandemien har 
påført en rekke samfunnsområder i europeiske 
stater.

Covid-19-pandemien har medført at både EU 
og ordningens deltakerstater har avdekket svak-
heter ved den kollektive evnen til rask respons. 
Dette gjelder spesielt kriser med lengre forløp der 
en hendelse, for eksempel et virusutbrudd, fører 
til flere påfølgende hendelser som utfordrer den 
nasjonale håndteringsevnen i de aller fleste euro-
peiske stater. Dette har synliggjort behovet for økt 
innsats på EU-plan. Gjennom endringene som føl-
ger av 2020/0097(COD) gjøres det endringer i 
hvordan EU støtter, koordinerer og supplerer 
medlemsstatenes innsats innen beredskap og 
krisehåndtering for å sikre forebygging, bered-
skap og krisehåndtering ved naturkatastrofer og 
menneskeskapte katastrofer til egne borgere i og 
utenfor Europa.

2020/0097(COD) styrker ordningen finansielt 
ved en betydelig økning av budsjettmidlene. 
Videre fremgår det av 2020/0097(COD), fortale-
punkt 4, at man i stor grad vektlegger konklusjo-
ner og felles erklæring fra Det europeiske råd 
26. mars 2020 og Europaparlamentets beslutning 
fra 17. april 2020, der Europakommisjonen ble 
oppfordret til å framsette forslag om et mer ambi-
siøst og omfattende krisehåndteringssystem i EU. 
Disse oppfordringene ble senere forsterket av 
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konklusjonene fra Det europeiske råd 21. juli 
2020.

Forordningen skal innlemmes i EØS-avtalens 
protokoll 31.

Ettersom gjennomføring av EØS-komiteens 
beslutning innebærer økonomiske konsekvenser 
over flere år, er Stortingets samtykke til delta-
kelse i EØS-komiteens beslutning nødvendig i 
medhold av Grunnloven § 26, andre ledd. For at 
Norge skal kunne delta i programmet fra oppstar-
ten, legges det opp til å innhente Stortingets sam-
tykke før forordningen er endelig vedtatt i EU og 
før beslutningen i EØS-komiteen er fattet. Forord-
ningen forventes vedtatt av EU i mai 2021. EØS-
komiteens beslutning er ventet i juni/juli 2021. 
Det ventes ingen vesentlige endringer i utkastet 
til forordning eller EØS-komitébeslutning. Der-
som det likevel skulle bli vesentlige endringer, vil 
saken bli fremlagt for Stortinget på nytt.

Utkast til EØS-komitébeslutning og utkast til 
forordning i uoffisiell norsk oversettelse følger 
som trykte vedlegg til proposisjonen.

2 Generelt om EUs ordning for sivil 
beredskap

Hensikten med EUs ordning for sivil beredskap er 
å legge til rette for et bredt samarbeid i Europa 
innen samfunnssikkerhet og beredskap. Norge 
har deltatt i det europeiske samarbeidet om sivil 
beredskap siden 1982, først gjennom «Handlings-
programmet for sivil beredskap», deretter i «EUs 
samordningsmekanisme» og «EUs ordning for 
sivil beredskap». Ordningen er det viktigste 
grunnlaget i EU for sivil katastrofeinnsats og for 
annet samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, 
og innebærer at deltakerstatene stiller ressurser 
til rådighet for kriserammede stater, både i og 
utenfor Europa.

EUs ambisjon med ordningen er å bygge opp 
og videreutvikle felles europeisk krisehåndte-
ringsevne, for å møte økningen og alvorlighets-
graden i natur- og menneskeskapte kriser som 
har rammet Europa de senere årene. Dette gjøres 
primært gjennom å styrke den sivile ressursreser-
ven rescEU og beredskapsreserven ECPP.

Ved inngangen til en ny programperiode for 
EUs langtidsbudsjett for perioden 2021-2027, har 
europeiske stater det siste året erfart hva en 
større og alvorlig krise betyr for store deler av 
sivilsamfunnet i vår del av verden. Erfaringer fra 
våren 2020 medførte at Europakommisjonen 
2. juni 2020 fremmet forslag om nok en endring av 
beslutning 1313/2013, for å styrke EUs ordning 

for sivil beredskap på viktige områder, jf. 
COM(2020) 220 final. Det ble oppnådd enighet 
mellom Europakommisjonen, Rådet og Europa-
parlamentet i februar 2021, jf. 2020/0097(COD). 
Formålet er å fortsatt kunne understøtte nasjonal 
beredskap i kriserammede deltakerstater, og må 
også ses som et svar på det endrede risikobildet 
de neste ti årene.

EUs ordning for sivil beredskap forvaltes i 
Norge av Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) på vegne av Justis- og bered-
skapsdepartementet. Ordningen er også relevant 
for andre sivile sektorer som helse, samferdsel, 
miljø og kunnskap, bl.a. gjennom kunnskaps- og 
kapasitetsoppbygging. Ordningen har under deler 
av sin kapasitetsoppbygging under rescEU også 
en koordinerende rolle mot forsvarssektoren når 
det gjelder sivile sektorers bidrag og kapasi-
tetsoppbygging innenfor totalforsvaret, samt på 
utenriksfeltet både sikkerhetspolitisk og gjennom 
humanitær bistand til tredjeland.

Norge har i programperioden 2014–2020 mot-
tatt finansielle bidrag fra EUs ordning for sivil 
beredskap. Norske myndigheter har fått finansi-
ert flere nasjonale øvelser der ressurser fra EU 
har deltatt. Et USAR-team fra Gøteborg deltok på 
en slik øvelse i Norge, noe som også bidro til at 
teamet kunne rykke ut raskt etter skredet i Gjer-
drum. Norge har fått støtte til å arrangere en 
rekke øvelser med andre stater (Skagex, Har-
bourex, Triplex, Scope og Arctic REIHN). Norge 
har fått kompetansehevende tilskudd (registre-
ring, sertifisering) til opprettelsen av det norske 
medisinske teamet NOR EMT, som i 2020 ble akti-
vert i to innsatser (Italia og Hellas).

EUs ordning for sivil beredskap dreies nå 
videre i et mer operativt spor der beredskap og 
respons mot de store, grenseoverskridende hen-
delsene gis en tydeligere finansiell prioritering i 
EU. Et eksempel på dette er etableringen av en 
luftambulanse for transport av pasienter med 
alvorlige og smittsomme sykdommer. Luftambu-
lansen er en kapasitet i rescEU. Luftambulansen 
har base i Norge, og Norge fungerer som vertsna-
sjon for kapasiteten. Det er Helse- og omsorgsde-
partementet som administrerer luftambulansen 
på vegne av Norge. Luftambulansen er en sentral 
kapasitet, og er per dato den eneste fellesskapstil-
tenkte og spissede høysmitte-transportkapasite-
ten i Europa. Et tettere samarbeid på tvers av sek-
tor- og landegrenser antas å gi gode beredskaps-
resultater og støtter samvirkeprinsippet i en bre-
dere kontekst. Det medisinske evakueringsflyet 
er et viktig steg i en slik retning.
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Det er uttalt at dreiningen ikke skal gå på 
bekostning av annet viktig arbeid som forebyg-
ging og videre styrking av europeiske sivil-
samfunns motstandsdyktighet i en tid med raske 
skifter og nye trusler. Den kapasitetsoppbyggin-
gen som nå finner sted baserer seg i stor grad på 
empiriske fakta og mangler som også det forebyg-
gende arbeidet har adressert under sitt arbeid.

3 Nærmere om forordningen om EUs 
ordning for sivil beredskap

Forordning 2020/0097(COD) om EUs ordning for 
sivil beredskap innebærer en ytterligere styrking 
av europeisk samfunnssikkerhets- og beredskaps-
arbeid, og må ses i lys av sårbarheter og svakhe-
ter avdekket under den europeiske håndtering av 
covid-19-pandemien. Styrkingen gjennomføres 
dels ved økte bevilgninger til rescEU og den 
videre oppbygging av beredskapsressurser innen 
områdene skogbrann, CBRN og akuttmedisin, og 
dels til den sivile beredskapsreserven European 
Civil Protection Pool (ECPP).

Nøkkelområder i forordningen er følgende:
i rescEU

Det presiseres i 2020/0097(COD) at de ny-
lig etablerte mulighetene for Unionen til di-
rekte anskaffelse av rescEU-kapasiteter er be-
grenset til transport og logistikk. I særlige til-
feller kan Unionen i tillegg gjøre direkte 
anskaffelser av ytterligere rescEU-kapasiteter. 
Det presiseres at det var enighet om å beholde 
begrensningen om at rescEU-kapasiteter kun 
skal benyttes utenfor Unionen ved katastrofer 
som i stor grad berører en eller flere medlems-
stater eller deres innbyggere.

Se særlig fortalepunkt 19 og 20 som om-
handler direkte anskaffelser under rescEU, og 
fortalepunkt 21 og 22 som beskriver grundi-
gere bruken av rescEU-kapasiteter i og utenfor 
Europa. Fortalepunkt 23 angår plasseringen av 
rescEU-kapasiteter.

ii Unionens mål for motstandsdyktighet
Det er enighet mellom EU-institusjonene 

om at det skal utarbeides ikke-bindende mål 
for motstandsdyktighet for Unionen. Målene 
begrenses til samfunnssikkerhetsfeltet, jf. bl.a. 
fortalepunkt 12.

iii Budsjettforvaltning
Det fremgår videre av forordningen at det 

var enighet mellom EU-institusjonene om å eta-
blere en prosentvis fordeling av de ordinære 
budsjettmidlene (MFF) og Next Generation 
EU-midlene. Midlene skal fordeles på forebyg-

ging, beredskap og håndtering («response»). 
For å legge til rette for fleksibilitet og langtids-
planlegging, inkluderer enigheten at det i 
denne programperioden er mulighet for å 
vedta arbeidsprogram med medfølgende finan-
siering som har varighet i lenger enn ett år, jf. 
fortalepunkt 36.

Det er også inntatt et fortalepunkt 34 om 
«indirect management». Det innebærer en ras-
kere administrativ prosess for medlemsstatene 
om å oppfylle mål nedfelt bl.a. i arbeidspro-
grammene. Det er videre inkludert et fortale-
punkt 35 om mulighet for finansiell støtte fra 
EUs ordning for sivil beredskap til prosjekter 
som allerede er igangsatt.

iv Klima og biodiversitet
Det fremgår videre av forordning 2020/

0097(COD) at det var enighet om å spesifisere 
at unionens politikk om klima og biodiversitet 
skal tas i betraktning så langt det passer, se 
bl.a. fortalepunkt 5 og 28, hvor det henvises til 
Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål.

Utover de omtalte nøkkelområdene, nev-
nes særlig at fortalepunkt 3, 7 og 27 ytterligere 
gir uttrykk for den viktige samordning mellom 
sivil beredskap og helseprogrammet EU4He-
alth som følge av covid-19. For Norge er dette 
sentralt, da vi har helseberedskapskapasiteter 
både i rescEU og ECPP.

Gjennom 2020/0097(COD)endres flere av 
artiklene i beslutning nr. 1313/2013/EU. 
Endringene beskrives nedenfor.

3.1 Forebygging

2020/0097(COD) legger opp til en styrking av det 
forebyggende arbeidet i medlemsstatene.

I medhold av artikkel 6 (5) skal Europakommi-
sjonen, i samarbeid med medlemsstatene, eta-
blere og utvikle ikke-bindende mål for motstands-
dyktighet innenfor samfunnssikkerhetsfeltet. 
Målene skal støtte forebygging og beredskapsak-
tiviteter i forbindelse med kriser som kan få kon-
sekvenser for flere stater. Målene skal sikre et fel-
les utgangspunkt for opprettholdelse av samfunn-
skritiske funksjoner i tilfelle skadevirkninger av 
en katastrofe med omfattende følger, og for å 
sikre det indre marked. Ved utviklingen av målene 
skal Europakommisjonen ta hensyn til gjenta-
kende katastrofer i medlemsstatene og foreslå at 
statene tar særlige forholdsregler.

Europakommisjonen skal støtte deltaker-
statenes arbeid med forebygging og beredskaps-
planlegging mot de store hendelsene og krisene 
som truer flere stater samtidig, jf. artikkel 10. 
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Resultat fra dette arbeidet skal benyttes til å defi-
nere målsettinger for responskapasitet og evne 
for de enkelte deltakerstater (artikkel 11(2)) og 
for kapasitetene under rescEU (artikkel 12(2)). 
Artikkel 8 endres for å tydeliggjøre Europakom-
misjonens beredskapsoppgaver og hvordan 
Europakommisjonen skal samarbeide med delta-
kerstatene. Det skal blant annet utvikles et gren-
sekryssende system for deteksjon og varsling.

3.2 Beredskap og respons

3.2.1 Den sivile beredskapsreserven

Den sivile beredskapsreserven er en frivillig euro-
peisk reserve bestående av eksisterende kapasite-
ter som deltakerstatene har meldt inn. Den omfat-
ter moduler, andre beredskapsressurser og 
eksperter. Det er medlemsstatene som velger om 
de ønsker å melde inn kapasiteter, basert på 
behov i beredskapsreserven. Bistanden og assis-
tansen som en deltakerstat yter gjennom den 
europeiske sivilberedskapsreserven supplerer 
eksisterende kapasiteter i anmodende stat, uten at 
dette berører deltakerstatenes primære ansvar for 
forebygging mot og innsats ved kriser og 
katastrofer.

Den sivile beredskapsreserven videreføres i 
stor grad, jf. artikkel 11. Artikkelen endres for å 
tydeliggjøre at Europakommisjonen skal definere 
hvilke sentrale innsatskapasiteter som er nødven-
dig for den europeiske beredskapsreserven 
(ECPP). Europakommisjonen skal i samarbeid 
med medlemsstatene blant annet overvåke poten-
sielle kapasitetsbrister i beredskapsreserven. Pr. 
15. desember 2020 var det innmeldt (registrert, 
sertifisert og i prosess) 109 ulike kapasiteter for-
delt på 25 stater. Norge har én innmeldt kapasitet, 
det medisinske teamet «Emergency Medical 
Team» (NOR-EMT).

Gjennom 2020/0097(COD) legges det opp til 
en rekke forenklinger i bruken av beredskapsre-
serven, samt at de innmeldte kapasitetene vil 
kunne motta en høyere grad av finansiering til til-
pasning, reparasjon og operativ drift i forbindelse 
med anvendelse/deployering, jf. artikkel 23.

3.2.2 rescEU

Et mer fleksibelt system for innsats i EUs ordning 
for sivil beredskap er etablert som et resultat av 
erfaringene man gjorde i pandemiutbruddets før-
ste fase. Effektiviteten til ordningen vil maksime-
res gjennom tilgjengeligheten av ytterligere kapa-
siteter og større fleksibilitet når det gjelder innset-

telse av rescEU-midler. 2020/0097(COD) åpner 
for at det kan gjelde uavhengig av hvor behovet 
for flere ressurser og aktiva oppstår neste gang.

Opprettelsen av rescEU er pågående, jf. artik-
kel 12. RescEU skal være en reserve av ressurser 
som kan anvendes ved kriser i medlemsstatene 
når nasjonale kapasiteter og den sivile bered-
skapsreserven ikke er tilstrekkelig. Eksempler på 
slike ressurser er skogbrannhelikopter/-fly. 
Norge har innmeldt en luftambulanse mot alvor-
lige og smittsomme sykdommer under rescEU, 
altså i direkte beredskap for Europakommisjonen 
og deltakerstatene i tråd med formålet i artikkel 
12. Denne går gjennom sertifisering og registre-
ring første halvdel 2021. Avtalen som er inngått 
med EU innebærer at EUs ordning for sivil bered-
skap fullfinansierer tilbudet i perioden 2021–2026, 
med en samlet ramme på cirka 60 millioner euro.

Gjennom 2020/0097(COD) foreslås endringer 
i artikkel 12 om hvordan Europakommisjonen 
skal fastslå hvilke kapasiteter som skal inngå i 
rescEU og hvordan disse skal anskaffes. For å 
øke EUs motstandsdyktighet skal rescEU-kapasi-
tetene strategisk forhåndsplasseres i EU. Kapasi-
tetene kan også plasseres i tredjeland gjennom 
relevante internasjonale organisasjoner. Europa-
kommisjonen er ansvarlig for å beslutte hvilke 
ressurser det er behov for i rescEU. Det skal tas 
hensyn til identifiserte og nye risikoer, samlede 
ressurser og mangler på europeisk nivå, og da 
spesielt innenfor skogbrannslokking fra luften, 
kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefy-
siske hendelser, akuttmedisinsk beredskap og 
transport- og logistikkapasiteter. Covid-19-pande-
mien har gitt deltakerstatene en erkjennelse av 
hvilke mangler som finnes og som kan utbedres 
ved nye forslag under rescEU. Hvilke kapasiteter 
rescEU skal bestå av vedtas ved gjennomførings-
rettsakter, jf. artikkel 12(2).

Det er medlemsstatene som i hovedsak er 
ansvarlig for kjøp, innleie eller leasing av ressur-
sene i rescEU, jf. artikkel 12(3), men de vil i stor 
grad finansieres gjennom EUs ordning for sivil 
beredskap. Det innebærer at Europakommisjonen 
får anledning til å påvirke bruken av ressursene i 
rescEU, men at ressursene i det daglige vil være 
tilgjengelig for bruk av vertslandet. Europakom-
misjonen gis fullmakt til direkte anskaffelse av 
rescEU-kapasiteter innenfor transport og logis-
tikk, jf. artikkel 12 (3a). I særlige tilfeller, kan Uni-
onen i tillegg gjøre direkte anskaffelser av ytterli-
gere rescEU-kapasiteter, jf. artikkel 12 (3b).

Det understrekes at kravet til god og tilstrek-
kelig nasjonal beredskap ligger fast. Ordningen 
kommer ikke til erstatning for det ambisjonsni-
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vået en stat forventes å ha på egen beredskapska-
pasitet innenfor kjente trusler og krisescenarier. 
Medlemsstatene kan med andre ord ikke lene seg 
på at rescEU er opprettet, men rescEU skal være 
en nødvendig forsterkning ved større katastrofer. 
Det kan også dreie seg om spesielt langvarige 
hendelser eller sjeldne hendelser der nasjonal 
kapasitet er begrenset.

Når det gjelder transport og utstyr gjøres det 
endringer i artikkel 18. Det slås fast at medlems-
statene får støtte av Europakommisjonen, og nød-
vendig tilgang til utstyr, transport- og logistikkres-
surser når en krise inntreffer. Dette skal blant 
annet gjøres ved å dele informasjon om nasjonale 
kapasiteter som kan gjøres tilgjengelig og under-
støtte en reservepool. Artikkel 22 endres tilsva-
rende for å fastslå at logistikkressurser omfattes.

3.2.3 Finansiering og administrative forhold

I forordning 2020/0097(COD) artikkel 19 og 19a 
reflekteres den oppdaterte budsjettrammen for 
programmet. Den finansielle rammen i perioden 
2021–2027 er 1,263 mrd. euro, jf. artikkel 19, i til-
legg til 2,056 mrd. euro som følge av gjenopphen-
tingsfondet Next Generation EU, jf. artikkel 19a.

Artikkel 27 erstattes med en bestemmelse om 
«beskyttelse av Unionens finansielle interesser», 
og gir anvisning om at tredjeland som deltar i EUs 
ordning for sivil beredskap, skal gi nødvendige 
rettigheter og adgang til Det europeiske kontoret 
for bedrageribekjempelse (OLAF) og Revisjons-
retten («Court of Auditors»). For OLAF inne-
bærer dette undersøkelser, herunder kontroll på 
stedet og inspeksjoner. Bestemmelsen slår fast at 
OLAFs kompetanse skal utøves i overensstem-
melse med Europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 883/2013. Artikkel 14 i denne forordnin-
gen angir at det kan inngås administrative avtaler 
med tredjestater om gjennomføringen av OLAFs 
inspeksjoner. Norge har inngått slike avtaler på 
enkelte områder, for eksempel som en del av avta-
len mellom Norge og Den europeiske union om 
nærmere vilkår for deltakelse i arbeidet som utfø-
res av Det europeiske støttekontor på asylfeltet. 
Det legges til grunn at slik avtale ved behov kan 
inngås også på det aktuelle området.

4  Konstitusjonelle forhold

Ettersom deltakelse i EUs ordning for sivil bered-
skap innebærer økonomiske forpliktelser over 
flere år, til sammen ventelig drøyt 836 mill. kro-
ner, er Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-

komiteens beslutning nødvendig i medhold av 
Grunnloven § 26 andre ledd.

For å hindre at Norge forsinker ikrafttredelse 
av EØS-komiteens beslutning, og for å gjøre det 
mulig for EØS/EFTA-statene å delta i ordningen i 
perioden 2021–2027, fremmes forslag om at Stor-
tinget gir sitt samtykke før forordningen er ende-
lig vedtatt og før EØS-komiteen treffer sin beslut-
ning. Det vil dermed ikke være nødvendig for 
Norge å ta konstitusjonelt forbehold ved beslut-
ning i EØS-komiteen.

Det er ikke ventet at det vil komme endringer i 
utkastet til forordning eller beslutningen i EØS-
komiteen. Dersom den endelige forordningen 
eller beslutningen i EØS-komiteen skulle avvike 
vesentlig fra utkastet som er lagt ved denne propo-
sisjonen, vil saken bli fremlagt for Stortinget på 
nytt. Forordningen ventes tentativt vedtatt av EU i 
mai 2021 og beslutningen i EØS-komiteen er ven-
tet i juni/juli 2021.

5 Beslutningen i EØS-komiteen

Utkast til beslutning i EØS-komiteen inneholder 
en innledning og tre artikler. I innledningen blir 
det vist til artikkel 86 og 98 i EØS-avtalen, som 
regulerer endringer i vedleggene og protokollene 
til avtalen ved en EØS-komitébeslutning.

Artikkel 1 slår fast at protokoll 31 artikkel 10 
nr. 8 bokstav d) får en tilføyelse om å omfatte de 
endringer som vedtas i EU i mai 2021.

Artikkel 2 slår fast at beslutningen trer i kraft 
dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt. Videre at beslutnin-
gen får anvendelse fra 1. januar 2021.

Artikkel 3 slår fast at vedtaket i EØS-komiteen 
skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-til-
legget til Den europeiske unions tidende.

6 Administrative og økonomiske 
konsekvenser

EØS/EFTA-statenes finansielle bidrag til EUs ord-
ning for sivil beredskap bestemmes i henhold til 
EØS-avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a. Bidraget 
reflekterer den relative andelen hver stats BNP 
utgjør i forhold til summen av dette beløpet og 
EU-statenes BNP samlet, og kalles proporsjonali-
tetsfaktoren.

EØS-komiteens beslutning om deltakelse i 
programmet innebærer en forpliktelse for Norge 
til å bidra til finansiering av programmet. Budsjet-
tet for EUs ordning for sivil beredskap, inkludert 
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Next Generation EU, er fastsatt til totalt 3,3 mrd. 
euro. Det samlede norske bidraget er anslått til 
836 mill. kroner med kurs av 5. januar (10,4713). 
EØS/EFTA-statenes innbetalinger til programmet 
skjer i henhold til programmets utbetalingsplan. 
Erfaringene fra tidligere programmer viser at 
utbetalingen av kontingenten fordeler seg ujevnt 
over årene og strekker seg ut over den angitte 
programperioden. Dette skyldes blant annet at 
prosjekter som settes i gang mot slutten av pro-
gramperioden, vil fortsette etter at programperio-
den formelt er avsluttet. I praksis vil derfor totalut-
giftene bli spredt over et lengre tidsrom enn syv 
år. Det er dessuten forventet en gradvis økning i 
utbetalingene utover i programperioden. I tillegg 
til at det i perioden kan forekomme endringer i 
programmets utbetalingsplan, vil det være noe 
usikkerhet knyttet til utviklingen av proporsjonali-
tetsfaktoren over tid og til svingninger i valuta-
kursene.

Utgiftene betales over Justis- og beredskaps-
departementets budsjett, kap. 451 post 01. Justis- 
og beredskapsdepartementet vil ha det overord-
nede ansvaret for norsk deltakelse i EUs ordning 
for sivil beredskap, men vil ha dialog med andre 
relevante departementer og sektorer.

Helse- og omsorgsdepartementet har inngått 
avtale med EU om etablering av en luftambulanse 
for transport av pasienter med alvorlige og smitt-
somme sykdommer. Etablering, opplæring av per-
sonell, drift og forvaltning fullfinansieres av EU, 
herunder oppdrag for EU og deres medlemssta-
ter, og dekkes av EUs ordning for sivil beredskap. 
Bruk i Norge utenfor ordningen dekkes over 
Helse- og omsorgsdepartementets budsjet-
tramme.

Norge har én innmeldt kapasitet, det medisin-
ske teamet «Emergency Medical Team» (NOR-
EMT) i den europeiske beredskapsreserven 
(ECPP). Ved bruk av NOR-EMT gjennom ECPP, 
delfinansieres dette gjennom EUs ordning for sivil 
beredskap.

Deltakelse i EUs ordning for sivil beredskap 
gjør det mulig for EØS/EFTA-statene å ha nasjo-
nale eksperter i Europakommisjonen. Norge vil 
videreføre denne ordningen. Lønn og godt-
gjørelse til de nasjonale ekspertene kommer i til-
legg til programkostnadene og vil bli dekket over 
Justis- og beredskapsdepartementets budsjett, 
kap. 451 post 01.

7 Vurdering og tilrådning

For Norge representerer EUs ordning for sivil 
beredskap først og fremst et viktig sikkerhetsnett 
for norsk samfunnssikkerhet og beredskap. Der-
som det skjer en hendelse i Norge som ikke kan 
håndteres tilstrekkelig nasjonalt, kan norske 
myndigheter be om bistand gjennom ordningen. 
Ny teknologi, mer ekstremvær, endrede sikker-
hetsutfordringer og økt globalisering, er momen-
ter som stadig medfører nye trusler mot sam-
funnssikkerheten. Noen av truslene er forutsig-
bare og må forventes å inntreffe jevnlig, slik at 
hver enkelt stat må ha egen beredskap for dette. 
Andre trusler og risikoer er sjeldne, men har 
store konsekvenser for de enkelte statene (såkalte 
«high risk, low probability-hendelser»). Det er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt med en felleseuro-
peisk beredskapsordning, fremfor at enkeltstater 
fullt ut skal bygge egen beredskap for håndtering 
av slike risikoer og trusler. Dette har vært et vik-
tig argument for Norges deltakelse i den felleseu-
ropeiske beredskapsordningen.

Deltakelse i EUs ordning for sivil beredskap 
innebærer en rekke ikke-målbare størrelser. I til-
legg til å fungere som et sikkerhetsnett for Norge, 
medfører deltakelsen økt trygghet for Norges 
befolkning. Gjennom ordningen har Norge hatt til-
gang til kurs og trening, og mulighet for å påvirke 
europeisk samfunnssikkerhetstenkning i en ret-
ning som Norge har nytte av. Norge har gjennom 
ordningen fått finansiert flere større øvelser og pro-
sjekter. Ordningen bidrar også til å forenkle mulig-
heten for å hente ut satellittinformasjon ved bl.a. 
flom og skogbrann gjennom det europeiske jordob-
servasjonsprogrammet Copernicus.

Historisk sett har utsendelse og mottagelse av 
ressurser til en stat som er rammet av en katas-
trofe, vært krevende – både for utsendende stat 
(situasjonsbilde, sikkerhetssituasjon, kontakt-
punkt) og mottakende stat (hva trengs av støtte, 
hvor og når). Med EUs ordning for sivil bered-
skap er dette langt på vei bedret. Gjennom delta-
kelse i ordningen har vi også tilgang til informa-
sjon om hendelser og utvikling i Europa og ver-
den for øvrig.

Å stille nasjonale kapasiteter tilgjengelig i den 
sivile beredskapsreserven endrer ikke det grunn-
leggende prinsippet om nasjonal selvråderett i en 
situasjon der Norge skulle trenge disse selv. For-
delen med reserven sett fra et norsk perspektiv, er 
at dersom det oppstår en alvorlig situasjon i 
Norge, vil norske myndigheter raskere kunne 
anmode om andre staters kapasiteter fra denne 
reserven.
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Året 2020 viste at en pandemi som rammer et 
helt Europa gjør det nødvendig å benytte alle til-
gjengelige ressurser for å bøte på nasjonale 
behov. Deltakerstatene hadde identiske behov 
som Europakommisjonen ikke var i stand til å 
møte, og rescEU som kollektiv ressursreserve, er 
i fremtiden ment å være sentral.

I forkant av covid-19-pandemien, var Norge en 
større tilbyder av ressurser for krisehåndtering 
enn mottaker, men senest under skogbrannseson-
gen i 2018 valgte Norge å varsle om et mulig res-
sursbehov gjennom ordningen dersom situasjo-
nen forverret seg. I forbindelse med pandemi-
håndteringen, har også norsk deltakelse i EUs 
ordning for sivil beredskap vist seg å være verdi-
full. Deltakelsen har bl.a. bidratt til at norske 
myndigheter har fått tilgang til viktige møteplas-
ser og beslutningsstrukturer i EU. Eksempler på 
dette er deltakelse i EUs mekanisme for integrert 
politisk krisehåndtering (IPCR) og uformelle 
ministermøter. Deltakelse på disse arenaene har 
gitt viktig innsikt og mulighet for styrket koordi-
nering og ivaretakelse av norske interesser. Ved 
starten av pandemien fikk også om lag 600 norske 
borgere bistand til assistert hjemreise gjennom 
ordningen.

Summen av tiltak som følger av 2020/
0097(COD) vil kunne bidra betydelig til økt kol-
lektiv beredskap i Europa, og dermed også styr-
ket beredskap på nasjonalt nivå i den enkelte del-
takerstat, inkludert Norge. RescEU vil ha forut-
setninger til å utgjøre en forskjell ved omfattende 
kriser og gi avgjørende forutsigbarhet til situa-
sjoner og hendelser som går ut over de ressur-
sene som finnes i hver enkelt stat (flom, masse-
skader, storulykker, skogbrann, maritime hen-
delser, brannskadde personer, terror og helse-
relaterte krisescenarier).

Videre norsk deltakelse i ordningen er viktig 
også i et perspektiv om nordisk samarbeid innen 
samfunnssikkerhet og beredskap. Først og fremst 
gjelder dette gjennom å bidra til en tydeligere 
regional beredskapsoppbygging i Norden. Svært 
mye av det nordiske samarbeidet er knyttet til 
EUs ordning for sivil beredskap, og mange opera-
tive diskusjoner er basert på at alle nordiske land 
er med. De nordiske land har i fellesskap utarbei-
det et veikart for oppbygging av ulike kapasiteter i 
rescEU. Dette veikartet gir de nordiske land et 
koordinert blikk på kapasiteter i rescEU. Som 
NATO-land og et land med et totalforsvar er det 
også viktig for Norge å kunne følge den videre 
utviklingen av samarbeidet mellom EU og NATO 
innenfor det sivile beredskapsarbeidet.

Justis- og beredskapsdepartementets vurde-
ring er at de beredskapsmessige hensynene opp-
veier de økonomiske konsekvensene av økt kon-
tingent for deltakelse, samt at Norge både prak-
tisk, formelt og omdømmemessig er best tjent 
med fortsatt deltakelse i ordningen i inneværende 
programperiode.

Justis- og beredskapsdepartementet tilrår at 
Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om 
innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om 
EUs ordning for sivil beredskap (2021–2027). 
Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om samtykke til deltakelse i en beslutning i 
EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 
en forordning om EUs ordning for sivil beredskap 
(2021–2027).

Vi HARALD, Norges Konge

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om 
innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om EUs ordning for sivil beredskap (2021–2027) i samsvar 
med et vedlagt forslag.
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Forslag

til vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning 
i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning 

om EUs ordning for sivil beredskap (2021–2027)

I

Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en 
forordning om EUs ordning for sivil beredskap (2021–2027).
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Vedlegg 1  

EØS-komiteens beslutning nr. […] av […] om endring av 
EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro-

peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter 
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 86 og 98,

og ut fra følgende betraktninger:
1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen 

bør utvides til å omfatte   [europaparlaments- 
og rådsforordning […] av […] om endring av 
beslutning nr. 1313/2013/EU om en ordning 
for sivil beredskap i Unionen1].

 2) Vilkårene for deltakelsen til EFTA-statene og 
deres institusjoner, foretak, organisasjoner og 
statsborgere i Den europeiske unions pro-
grammer er fastsatt i EØS-avtalen, særlig i 
artikkel 81.

3) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres 
for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 
1. januar 2021 –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 10 nr. 8 bok-
stav d) skal følgende understrekpunkt tilføyes i 
strekpunktet (europaparlaments- og rådsbeslut-
ning nr. 1313/2013/EU):

«–32020 R xxxx: [Europaparlaments- og 
rådsforordning […] av […] om endring av 
beslutning nr. 1313/2013/EU om en ordning 
for sivil beredskap i Unionen] (EUT L […]).

Liechtenstein skal være unntatt fra å delta i 
og bidra finansielt til dette programmet.»

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle 
meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 
er inngitt.2

Den får anvendelse fra 1. januar 2021.

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde-
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni-
ons tidende.

Utferdiget i Brussel […]

1  EUT L […] (COM(2020) 220 [dersom den erstatter 
(COM(2019) 125]).

2 [Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsretts-
lige krav angitt.]

For EØS-komiteen EØS-komiteens

Formann sekretærer

[…] […]
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Vedlegg 2  

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/… av … 
om endring av beslutning nr. 1313/2013/EU om en ordning 

for sivil beredskap i Unionen

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten om Den euro-
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 196 og 
artikkel 322 nr. 1 bokstav a,

under henvisning til forslag fra Europakommi-
sjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til 
de nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den euro-
peiske økonomiske og sosiale komité1, 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomi-
teen2, 

under henvisning til uttalelse fra Revisjons-
retten3 og

etter den ordinære regelverksprosedyren,
ut fra følgende betraktninger:

(1) Unionens ordning for sivil beredskap («uni-
onsordningen»), som er omfattet av europa-
parlaments- og rådsbeslutning nr. 1313/
2013/EU4, styrker samarbeidet mellom Unio-
nen og medlemsstatene og letter samordnin-
gen på det sivile beredskapsområdet for å for-
bedre Unionens innsats ved naturkatastrofer 
og menneskeskapte katastrofer.

(2) Unionsordningen, og særlig rescEU, frem-
mer solidaritet mellom medlemsstatene i 
samsvar med artikkel 3 nr. 3 i traktaten om 
Den europeiske union, men samtidig aner-
kjennes det at medlemsstatene har hovedan-
svaret for forebygging av, beredskap for og 
innsats ved naturkatastrofer og menneske-
skapte katastrofer. Unionsordningen gjør 
dette ved å styrke Unionens kollektive inn-
sats ved naturkatastrofer og menneskeskapte 
katastrofer gjennom opprettelsen av en 
reserve av ressurser som utfyller medlems-

statenes eksisterende ressurser når det ikke 
er tilstrekkelige ressurser på nasjonalt plan, 
og muliggjør derved en mer effektiv bered-
skap og innsats ved å styrke katastrofefore-
bygging og -beredskap. Tilfredsstillende mid-
ler til finansiering er nødvendige for å eta-
blere, utplassere og disponere rescEU-res-
sursene, og å kunne utvikle videre den euro-
peiske sivilberedskapsreserven og å dekke 
tilleggskostnader som stammer fra tilpas-
ningstilskudd og drift av ressurser som er 
forpliktet avsatt til den europeiske sivilbered-
skapsreserven.

(3) Den uhørte virkningen av covid-19-pande-
mien har vist at Unionen og medlemsstatene 
må være bedre forberedt på å reagere på 
omfattende nødssituasjoner som rammer 
flere medlemsstater samtidig, og at den 
eksisterende rettslige rammen for helse og 
katastrofeberedskap bør styrkes. Covid-19-
pandemien har også understreket hvordan 
katastrofers virkninger for menneskehelsen, 
miljøet, samfunnet og økonomien kan anta 
overveldende dimensjoner. Under covid-19-
pandemien, på grunnlag av de eksisterende 
bestemmelsene i beslutning nr. 1313/2013/
EU, var Unionen raskt i stand til å vedta gjen-
nomføringsbestemmelser for utvidelse av 
rescEU-ressurser til å omfatte lagring av 
medisinsk utstyr for mottiltak, herunder vak-
siner, medisiner og medisinsk utstyr for 
intensivbehandling, personlig verneutstyr og 
laboratorieutstyr, med henblikk på beredskap 
for og innsats ved en alvorlig trussel mot hel-
sen over landegrensene. For å styrke effekti-
viteten når det gjelder beredskaps- og innsat-
stiltak vil nye bestemmelser som styrker den 
eksisterende rettslige rammen, herunder ved 
å gi Kommisjonen mulighet til å foreta 
direkte innkjøp, på spesifikke vilkår, av de 
nødvendige rescEU-ressurser, kunne ytterli-
gere redusere beredskapstiden i framtiden. 
Det er også viktig at driften av rescEU er 

1 EUT C 10 av 11.1.2021, s. 66.
2 EUT C 440 av 18.12.2020, s. 150.
3 EUT C 385 av 13.11.2020, s. 1.
4 Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1313/2013/EU av 

17. desember 2013 om en ordning for sivil beredskap i Uni-
onen (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 924).
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samordnet på en god måte med nasjonale 
myndigheter for sivil beredskap. 

(4) I sin felles erklæring av 26. mars 2020 og i sin 
resolusjon av 17. april 2020 om koordinerte 
EU-tiltak for å bekjempe covid-19-pandemien 
og konsekvensene av den5 oppfordret hen-
holdsvis medlemmene av Det europeiske råd 
og Europaparlamentet Kommisjonen til å 
framlegge forslag til et mer ambisiøst og 
omfattende system for krisehåndtering i Uni-
onen. 

(5) Klimaendring fører til en økning i naturka-
tastrofers hyppighet, intensitet og kompleksi-
tet i Unionen og globalt, og således til et 
behov for en høyere grad av solidaritet mel-
lom landene. Naturkatastrofer som skogbran-
ner kan føre til tap av liv, arbeid og biologisk 
mangfold, forårsake utslipp av store mengder 
karbon og redusere planetens absorpsjons-
evne når det gjelder karbon, som ytterligere 
forverrer klimaendringen. Det er derfor nød-
vendig at forebyggingen av, beredskapen for 
og innsatsen ved katastrofer styrkes og at 
unionsordningen omfatter tilstrekkelige res-
surser, herunder i overgangsperioden for 
rescEU, til handle når skogbranner og andre 
naturkatastrofer forbundet med klimaet opp-
står.

(6) Kommisjonen har fortsatt forpliktet seg til 
likestilling innen sivil beredskap, herunder 
behandling av spesifikke sårbare aspekter, og 
utveksling av beste praksis når det gjelder 
kjønnsrelaterte problemstillinger og aspekter 
som oppstår ved katastrofer og deres umid-
delbare ettervirkninger, herunder støtte til 
ofre for kjønnsbasert vold.

(7) På grunnlag av solidaritetsprinsippet og prin-
sippet om universell dekning av helsetje-
nester med kvalitet og Unionens sentrale 
rolle i den stadig økende framgangen når det 
gjelder globale helseutfordringer, bør unions-
ordningen bidra til bedre forebygging, bered-
skap og beredskapsressurser også for medi-
sinske nødssituasjoner.

(8) Medlemsstatene oppfordres til å sørge for at 
utrykningspersonell er hensiktsmessig 
utstyrt, samtidig som det tas hensyn til deres 
nasjonale ordninger. 

(9) For å styrke samarbeidet ved katastrofeinn-
sats bør administrative prosedyrer effektivi-
seres der det er mulig, for å sikre rask inn-
sats.

(10) For å være bedre forberedt i framtiden i møte 
med katastrofer som påvirker flere medlems-
stater, er det nødvendig med hastetiltak for å 
styrke unionsordningen. Styrkingen av uni-
onsordningen bør utfylle Unionens politiske 
tiltak og midler, og bør ikke være en erstat-
ning for effektiviseringen av motstandsev-
nen i katastrofesituasjoner i forbindelse med 
nevnte politiske tiltak og midler.

(11) Opplysninger om tap ved katastrofer er avgjø-
rende for en pålitelig vurdering av risikoer, 
utarbeiding av faktabaserte scenarioer for 
potensielle katastrofer og gjennomføring av 
effektive tiltak for risikohåndtering. Med-
lemsstatene bør derfor fortsette sitt arbeid 
med å forbedre innsamlingen av opplysnin-
ger om tap ved katastrofer, i tråd med forplik-
telsene de allerede har påtatt seg i henhold til 
internasjonale avtaler, for eksempel Sendai-
rammeverket for katastrofeforebygging 
2015–2030, Paris-avtalen vedtatt i henhold til 
De forente nasjoners rammekonvensjon om 
klimaendring6 og FNs 2030-program for 
bærekraftig utvikling.

(12) For å styrke motstandsevnen mot og planleg-
gingen for forebygging av, beredskap for og 
innsats ved katastrofer, bør Unionen fortsatt 
anbefale investeringer i forebygging av 
katastrofer over landegrenser og på tvers av 
sektorer, og omfattende metoder for risiko-
håndtering som understøtter forebygging og 
beredskap, idet det tas hensyn til en metode 
som gjelder alle farer, en tilnærming basert 
på økosystemet og sannsynlige virkninger av 
klimaendring, i nært samarbeid med aktuelle 
vitenskapskomiteer, viktige markedsdelta-
kere, regionale og lokale myndigheter og 
ikke-statlige organisasjoner som er i virksom-
het på området, uten å berøre etablerte ord-
ninger for samordning i Unionen og med-
lemsstatenes myndighet. For dette formål 
bør Kommisjonen samarbeide med medlems-
statene for å bestemme og utarbeide mål for 
motstandsevnen mot katastrofer på området 
katastrofeberedskap i Unionen, som et ikke-
bindende felles grunnlag for å støtte tiltak for 
forebygging og beredskap ved katastrofer 
med store konsekvenser som forårsaker eller 
er i stand til å forårsake virkninger over lan-
degrensene i flere land (det vil si virkninger i 
flere land, uavhengig av om de har felles 
grense). Målene for Unionens motstand-
sevne i katastrofesituasjoner bør ta hensyn til 

5 Ennå ikke offentliggjort i EUT. 6 EUT L 282 av 19.10.2016, s. 4.
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de umiddelbare sosiale følgene av 
katastrofer, og behovet for å sikre at kritiske 
samfunnsfunksjoner opprettholdes. 

(13) Jevnlige risikovurderinger og analyser av 
katastrofescenarioer på nasjonalt nivå, og 
eventuelt på regionalt nivå, er grunnleggende 
viktig med tanke på å oppdage mangler ved 
forebygging, beredskap og styrking av mot-
standsevnen, herunder ved bruk av unions-
midler. Slike risikovurderinger og analyser av 
katastrofescenarioer bør fokusere på risikoer 
som er spesifikke for regionen, og bør, når 
det er relevant, omfatte samarbeid over lan-
degrensene.

(14) Ved utarbeidingen av Unionens mål for mot-
standsevnen i katastrofesituasjoner for å 
støtte tiltak for forebygging og beredskap bør 
katastrofers konsekvenser for sårbare grup-
per vies særlig oppmerksomhet.

(15) Regionale og lokale myndigheters rolle i fore-
byggingen og håndteringen av katastrofer er 
av stor betydning, og deres beredskapsres-
surser må trekkes inn i hensiktsmessig 
omfang i alle aktiviteter i henhold til beslut-
ning nr. 1313/2013/EU, med sikte på å unngå 
overlapping og fremme samvirkingsevne. 
Det er derfor behov også for løpende samar-
beid lokalt og regionalt over landegrensene 
med henblikk på å opprette felles varslings-
systemer for hurtig innsats før Unionsordnin-
gen mobiliseres. På lignende måte, og idet 
det tas hensyn til nasjonale strukturer, er det 
viktig å anerkjenne behovet for å gi lokalsam-
funn bistand til teknisk opplæring for å øke 
deres evne til førsteinnsats når det er hen-
siktsmessig. Det er også viktig å holde offent-
ligheten informert om tiltak ved førstein-
stans.

(16) Unionsordningen bør fortsatt utnytte syner-
gier med Unionens ramme for kritiske 
enheters motstandsevne.

(17) Senteret for samordning av innsats ved natur-
katastrofer og uønskede hendelser (ERCC) 
bør styrkes ytterligere i kraft av sin rolle som 
et operasjonssenter på unionsplan som er i 
drift tjuefire timer i døgnet året rundt, med 
kapasitet til å følge og støtte operasjoner ved 
forskjellige typer nødssituasjoner i sanntid i 
og utenfor Unionen. Dette bør omfatte økt 
samordning mellom ERCC og medlemsstate-
nes nasjonale beredskapsmyndigheter samt 
med andre relevante unionsorganer. ERCCs 
arbeid støttes av vitenskapelig sakkunnskap, 
herunder den som gis av Europakommisjo-
nens felles forskningssenter.

(18)Unionsordningen bør nyttiggjøre seg Unio-
nens rominfrastruktur, som f.eks. det euro-
peiske jordovervåkingsprogrammet (Coper-
nicus), Galileo, Space Situational Awareness 
og GovSatCom, som er viktige redskaper på 
unionsplan for å reagere på nødssituasjoner i 
og utenfor Unionen. Copernicus-systemer for 
håndtering av nødssituasjoner støtter ERCC i 
ulike faser av nødssituasjonen, fra varsling og 
forebygging til beredskap og gjenoppretting. 
GovSatCom har som oppgave å sørge for sik-
ker satellittkommunikasjonsevne særlig til-
passet behovene til offentlige brukere i hånd-
tering av nødssituasjoner. Galileo er den før-
ste spesifikt utformede infrastrukturen for 
satellittnavigasjon og posisjonering for sivile 
formål i Europa og på verdensbasis, og kan 
benyttes på områder som håndtering av 
nødssituasjoner, herunder tidlig varsling. 
Blant de relevante tjeneste som Galileo tilbyr 
er en redningstjeneste, som gjennom signa-
ler kringkaster advarsler om naturlige eller 
menneskeskapte katastrofer i bestemte 
områder. Med tanke på dens potensial for å 
redde liv og å lette samordningen av tiltak i 
nødssituasjoner, bør medlemsstatene opp-
muntres til å benytte Galileo. Dersom med-
lemsstatene beslutter å benytte Galileo bør 
de, for å validere systemet, avklare hvilke 
nasjonale myndigheter som har kompetanse 
til å benytte Galileo og underrette Kommisjo-
nen om hvilke myndigheter det er. 

(19) Under covid-19-pandemien ble det påvist at 
mangelen på tilstrekkelige transport- og 
logistikkressurser var en hovedhindring for 
medlemsstatenes evne til å gi eller motta 
bistand. Transport- og logistikkressurser bør 
derfor bestemmes som rescEU-ressurser. 
For å sikre ensartede vilkår for gjennomførin-
gen av beslutning 1313/2013/EU bør Kom-
misjonen gis gjennomføringsmyndighet slik 
at den kan fastsette transport- og logis-
tikkressurser som rescEU-ressurser og la 
den leie, lease eller på annen måte inngå 
avtale om slike ressurser i den grad det er 
nødvendig for å dekke manglene på området 
transport og logistikk. Denne myndigheten 
bør utøves i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) nr. 182/2011. Dessu-
ten bør Unionen, i behørig begrunnede nøds-
situasjoner og i samråd med medlemssta-
tene, i henhold til framgangsmåten for 
behandling av hastesaker ved vedtakelse av 
gjennomføringsrettsakter som får anvendelse 
umiddelbart, ha mulighet til å leie, lease eller 
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på annen måte inngå avtale om materielle 
midler og de nødvendige støttetjenester som 
er fastsatt som rescEU-ressurser, i de tilfeller 
disse midlene og tjenestene ikke umiddelbart 
kan gjøres tilgjengelige av medlemsstatene, 
for å kunne reagere raskt på en omfattende 
katastrofe som forårsaker eller er i stand til å 
forårsake virkninger over landegrensene i 
flere stater, eller en lite sannsynlig hendelse 
med store konsekvenser. Dette vil gjøre det 
mulig for Unionen å reagere uten opphold på 
nødssituasjoner som kan ha en alvorlig virk-
ning på liv, helse, miljøet, eiendom eller kul-
turarven, og som berører flere medlemssta-
ter samtidig. Slike materielle midler bør ikke 
omfatte moduler, grupper og kategorier av 
sakkyndige, og er ment å bistå medlemssta-
ter som er lammet av katastrofer. 

(20) For å gjøre best mulig bruk av erfaringen 
som er oppnådd så langt med velprøvde logis-
tikknettverk ledet av relevante internasjonale 
organisasjoner i Unionen, som for eksempel 
FNs Humanitarian Response Depots, bør 
Kommisjonen vurdere slike nettverk ved 
anskaffelse, leie, leasing eller på annen inngå-
else av avtaler om rescEU-ressurser. Rele-
vante unionsbyråer bør involveres på egnet 
måte og rådspørres i saker som gjelder uni-
onsordningen som ligger innenfor deres 
ansvarsområde. Det er særlig viktig at Det 
europeiske legemiddelbyrå og Det euro-
peiske senter for forebygging av og kontroll 
med sykdommer rådspørres med hensyn til 
definisjonen, håndteringen og distribusjonen 
av ressurser viet reaksjonen på medisinske 
nødssituasjoner, når det er aktuelt. 

(21) Det bør være mulig å benytte rescEU-ressur-
ser som er anskaffet, leid, leaset eller som det 
på annen måte er inngått avtaler om for nasjo-
nale formål av medlemsstatene, men bare 
dersom de ikke er benyttet eller ikke trengs 
til innsats i henhold til unionsordningen.

(22) Unionen har interesse av å reagere på nødssi-
tuasjoner i tredjeland, når det er nødvendig. 
Selv om rescEU-ressursene ble opprettet 
hovedsakelig som et sikringsnett innen Unio-
nen, bør det være mulig, i behørig begrun-
nede tilfeller og idet det tas hensyn til huma-
nitære prinsipper, å utplassere rescEU-res-
surser utenfor Unionen. Beslutningen om 
utplassering bør gjøres i henhold til eksis-
terende bestemmelser om beslutninger om 
utplassering av rescEU-ressurser.

(23) Unionsordningen bør sikre en hensiktsmes-
sig geografisk fordeling av reserver, også når 

det gjelder grunnleggende medisinske mot-
tiltak og personlig verneutstyr, særlig slike/
slikt som er et svar på katastrofer med lav 
sannsynlighet og store konsekvenser, i 
synergi med og på en måte som utfyller EU4-
Health-programmet opprettet i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2021/... 7forsyningssikkerhetsordningen opp-
rettet i henhold til rådsforordning (EU) 
2016/3698, innretningen for gjenoppretting 
og motstandsevne opprettet i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2021/2419 og andre politiske tiltak, program-
mer og midler i Unionen, og utfyllende nasjo-
nal oppbygging av lagre på unionsplan ved 
behov.

(24) Covid-19-pandemien har vist at det er avgjø-
rende nødvendig systematisk å samle og dele 
relevant kunnskap for alle faser i syklusen for 
håndtering av risikoer knyttet til katastrofer. 
Denne konklusjonen, og erfaringen som er 
oppnådd så langt i prosessen med utarbei-
ding av kunnskapsnettverket for katastrofe-
beredskap i Unionen, tyder på at dens rolle 
som behandlingsenhet i unionsordningen 
bør ytterligere forbedres.

(25) Det er avgjørende for Unionen å ha innhentet 
de nødvendige transport- og logistikkressur-
ser slik at den kan reagere på enhver nødssi-
tuasjon i og utenfor Unionen. Det er avgjø-
rende at rettidig transport og levering av 
bistand og hjelp sikres i Unionen, men også 
utenfor Unionen og utenfra til Unionen. Land 
som er berørt av en nødssituasjon bør derfor 
kunne anmode om bistand som utgjøres bare 
av transport- og logistikkressurser. 

(26) I beslutning nr. 1313/2013 fastsettes en finan-
siell ramme for unionsordningen som skal 
utgjøre det viktigste referansebeløpet, slik 
det er definert i nr. 17 i den tverrinstitusjo-
nelle avtalen av 2. desember 2013 mellom 
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen 

7 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/ ..... om 
opprettelse av Unionens handlingsprogram på helseområ-
det for tidsrommet 2021–2027 og om oppheving av forord-
ning (EU) nr. 282/2014 («EU4Health-programmet») (EUT 
L nr. ....). 
Sett forordningens nummer som oppført i filen PE-CONS 
69/20 (2020/0102(COD)) inn i teksten, og sett inn forord-
ningens nummer, dato, forfattere, navn og EUT-referanse i 
fotnoten.

8 Rådsforordning (EU) 2016/369 av 15. mars 2016 om ytelse 
av nødhjelp i Unionen (EUT L 70 av 16.3.2016 s. 1).

9 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/241 om 
opprettelse av innretningen for gjenoppretting og mot-
standsevne (EUT L 57 av 18.2.2021, s. 17).
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om budsjettdisiplin, samarbeid om budsjett-
spørsmål og god økonomistyring, som skal 
dekke programkostnadene fram til slutten av 
budsjettperioden 2014–2020. Denne finansi-
elle rammen bør ajourføres fra og med 
datoen for anvendelse av rådsforordning 
(EU, Euratom) 2020/209310 med de nye tal-
lene som er fastsatt der. 

(27) I samsvar med rådsforordning (EU) 2020/
209411 om opprettelse av et EU-gjenoppret-
tingsinstrument og innenfor de grensene for 
midler som er fastsatt der, bør gjenoppret-
tings- og stabilitetstiltak under dette pro-
grammet gjennomføres for å håndtere den 
hittil usette virkningen av covid-19-krisen. 
Slike tiltak bør særlig omfatte tiltak for å øke 
Unionens beredskapsnivå og muliggjøre en 
rask og effektiv reaksjon i Unionen på større 
katastrofer, herunder tiltak som oppbygging 
av lagre av nødvendige forsyninger og medi-
sinsk utstyr, og anskaffelse av den nødven-
dige infrastruktur for rask innsats. Slike til-
leggsmidler bør brukes på en slik måte at de 
sikrer overholdelse av fristene fastsatt i råds-
forordning (EU) 2020/2094. 

(28) Tiltakene i henhold til beslutning nr. 1313/
2013/EU, som gjenspeiler betydningen av å 
håndtere klimaendringer i samsvar med Uni-
onens forpliktelser til å gjennomføre Paris-
avtalen og forpliktelsen overfor De forente 
nasjoners mål om en bærekraftig utvikling, 
bør bidra til å nå et samlet mål på minst 30 % 
av det samlede beløpet fra Unionens budsjett 
og av utgiftene til EU-gjenopprettingsinstru-
mentet for støtte til klimamål, og målet om at 
7,5 % av budsjettet skal gjenspeile utgiftene til 
bevaring av biologisk mangfold i 2024 og 10 % 
i 2026 og 2027, idet eksisterende overlapping 
mellom klimamål og mål for biologisk mang-
fold tas i betraktning.

(29) Ettersom utplasseringen av rescEU-ressurser 
med henblikk på innsats i henhold til unions-
ordningen gir betydelig merverdi i Unionen 
ved at den sikrer effektiv og hurtig innsats til 
mennesker i nødssituasjoner, bør ytterligere 
forpliktelser til synlighet fastsettes slik at 
Unionsborgerne og mediene får informasjon, 
og dessuten slik at Unionen gis en framtre-

dende plass på disse rescEU-ressursene. 
Nasjonale myndigheter bør gis retningslinjer 
for kommunikasjon fra Kommisjonen når det 
gjelder spesifikk innsats for å sikre at Unio-
nen rolle får tilstrekkelig oppmerksomhet.

(30) Idet det tas hensyn til den senere tids opera-
sjonelle erfaring bør kostnadene ved utvik-
ling av alle rescEU-ressurser finansieres i sin 
helhet gjennom Unionens budsjett for å ytter-
ligere å styrke unionsordningen, og særlig 
for å forenkle prosessen for rask gjennomfø-
ring av rescEU.

(31) For å støtte medlemsstatene i å yte bistand 
også utenfor Unionen bør den europeiske 
sivilberedskapsreserven styrkes ytterligere 
ved at driftskostnadene for ressursene som 
er avsatt, samfinansieres med samme beløp, 
uavhengig om de utplasseres i eller utenfor 
Unionen.

(32) For å sikre fleksibilitet i støtten til medlems-
statene med transport- og logistikkressurser, 
særlig ved store katastrofer, bør det være 
mulig fullt ut å dekke transporten innen Uni-
onen eller til Unionen fra tredjeland av last, 
logistikkmidler og tjenester som er utplas-
sert som rescEU-ressurser, over unionsbud-
sjettet.

(33) Unionsordningen bør også sørge for trans-
portbistand som trengs ved miljøkatastrofer 
ved anvendelse av prinsippet om at foruren-
ser betaler, under vedkommende nasjonale 
myndigheters ansvar, i samsvar med artikkel 
191 nr. 2 i traktaten om Den europeiske uni-
ons virkemåte (TFEU), og i tråd med europa-
parlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF12.

(34) For å øke fleksibiliteten samt oppnå optimal 
budsjettgjennomføring bør det i denne for-
ordningen fastsettes indirekte forvaltning 
som en metode for budsjettgjennomføring, 
som skal benyttes når det berørte tiltakets 
art og innhold begrunner dette. 

(35) I samsvar med artikkel 193 nr. 2 i europapar-
laments- og rådsforordning (EU, Euratom) 
nr. 2018/104613 (finansforordningen) kan det 
gir tilskudd for et tiltak som allerede er påbe-

10 Rådsforordning (EU, Euratom) 2020/2093 av 17. desember 
2020 om fastsettelse av den flerårige finansielle rammen for 
tidsrommet 2021–2027 (EUT L 433 I av 22.12.2020, s. 11).

11 Rådsforordning (EU) 2020/2094 av 14. desember 2020 om 
opprettelse av et EU-instrument for å støtte gjenopprettin-
gen etter covid-19-krisen (EUT L 433 I av 22.12.2020, s. 23). 

12 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF av 21. april 
2004 om miljøansvar med hensyn til forebygging og utbe-
dring av miljøskader (EUT L 143 av 30.4.2004, s. 56).

13 Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) 
2018/1046 av 18. juli 2018 om finansielle regler for Unio-
nens alminnelige budsjett, om endring av forordning (EU) 
nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/
2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, og beslutning 
nr. 541/2014/EU og om oppheving av forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012(EUT L 193 av 30.7.2018, s. 1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R2093&qid=1613025473873&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R2093&qid=1613025473873&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1613026150456&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1613026150456&rid=1
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gynt, forutsatt at søkeren kan godtgjøre 
behovet for å iverksette tiltaket før tilskudds-
avtalen ble undertegnet. Kostnader som har 
påløpt før inngivelse av søknaden om til-
skudd, er imidlertid ikke støtteberettigede, 
unntatt i behørig begrunnede unntakstilfel-
ler. For å unngå brudd i Unionens støtte som 
kan skade Unionens interesser, bør det i 
finansieringsbeslutningen i et begrenset tids-
rom ved begynnelsen av den flerårige finansi-
elle rammen for 2021–2017, og bare i behørig 
begrunnede tilfeller, være mulig å tilkjenne 
tiltak og kostnader fra 1. januar 2021 til-
skuddsberettigelse, selv om disse tiltakene er 
gjennomført og disse kostnadene påløpt før 
tilskuddssøknaden ble inngitt.

(36) For å fremme forutsigbarhet og effektivitet 
på lang sikt ved gjennomføringen av beslut-
ning nr. 1313/2013/EU, bør Kommisjonen 
vedta årlige eller flerårige arbeidsprogram-
mer som angir de planlagte tildelingene. 
Dette bør bidra til å gi Unionen mer fleksibili-
tet ved iverksettelsen av budsjettene, og der-
ved styrke tiltak for forebygging og bered-
skap. Dessuten bør planlagte framtidige til-
skudd presenteres og drøftes årlig i komiteen 
som bistår Kommisjonen i henhold til europa-
parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/
201114.

(37) Kommisjonen rapporterer om gjennomførin-
gen av unionsordningens budsjett i henhold 
til finansforordningen.

(38) Horisontale finansielle regler vedtatt av Euro-
paparlamentet og Rådet med hjemmel i artik-
kel 322 i TEUV gjelder for beslutning nr. 
1313/20138/EU. Disse reglene er fastsatt i 
finansforordningen og fastsetter særlig fram-
gangsmåten for å utarbeide og gjennomføre 
budsjettet gjennom tilskudd, innkjøp, priser 
og indirekte gjennomføring, og sørger for 
kontroll av økonomiske aktørers ansvar. 
Regler vedtatt med hjemmel i artikkel 322 i 
TEUV omfatter også en generell ordning 
med betingethet for å beskytte Unionens 
budsjett.

(39) Selv om tiltak for forebyggende tiltak og 
beredskapstiltak er grunnleggende for å 
styrke Unionens motstandsevne stilt overfor 
naturkatastrofer og menneskeskapte 
katastrofer, er katastrofers forekomst, tids-

punkt og omfang uforutsigbare av natur. Som 
vist under den nylige covid-19-krisen kan 
finansielle midler som kreves for å sikre en 
hensiktsmessig innsats, variere betydelig fra 
år til år, og bør gjøres tilgjengelig umiddel-
bart. Forening av budsjettprinsippet om for-
utsigbarhet med behovet for hurtig innsats 
stilt overfor nye behov betyr derfor at den 
finansielle gjennomføringen av arbeidspro-
grammene må tilpasses. Det er derfor hen-
siktsmessig å tillate overføring av ubrukte 
bevilgninger, begrenset til det påfølgende år 
og viet utelukkende innsatstiltak, i tillegg til 
overføring av bevilgninger godkjent i hen-
hold til artikkel 12 nr. 1 i finansforordningen.

(40) I samsvar med finansforordningen, europa-
parlaments- og rådsforordning (EU, Eura-
tom) nr. 883/201315 og rådsforordning (EF, 
Euratom) nr. 2988/9516, rådsforordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/9617 og rådsforord-
ning (EU) 2017/193918 skal Unionens finan-
sielle interesser beskyttes ved forholdsmes-
sige tiltak – blant annet tiltak knyttet til fore-
bygging, avdekking, oppretting og etterfors-
kning av uregelmessigheter, herunder bedra-
geri – til inndrivelse av tapte, urettmessig 
utbetalte eller feilaktig anvendte midler og, 
når det er hensiktsmessig, ilegging av admi-
nistrative sanksjoner. Særlig har Det euro-
peiske kontoret for bedrageribekjempelse 
(OLAF), i samsvar med forordning (Eura-
tom, EF) nr. 2185/96 og forordning (EU, 
Euratom) nr. 883/2013, myndighet til å utføre 
administrative undersøkelser, inkludert kon-
troller på stedet og inspeksjoner, med sikte 
på å fastslå om det har forekommet bedra-
geri, korrupsjon eller annen ulovlig virksom-
het som påvirker Unionens finansielle 
interesser. Den europeiske påtalemyndighe-

14 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 
16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prin-
sipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens 
utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 
28.2.2011, s. 13). 

15 Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 
883/2013 av 11. september 2013 om undersøkelser som 
foretas av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse 
(OLAF), og om oppheving av europaparlaments- og råds-
forordning (EF) nr. 1073/1999 og rådsforordning (Eura-
tom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 av 18.9.2013, s. 1).

16 Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 av 18. desem-
ber 1995 om beskyttelse av De europeiske fellesskaps øko-
nomiske interesser (EFT L 312 av 23.12.1995, s. 1).

17 Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 av 11. novem-
ber 1996 om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas 
av Kommisjonen for å verne De europeiske fellesskaps 
økonomiske interesser mot bedrageri og andre uregelmes-
sigheter (EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2).

18 Rådsforordning (EU) 2017/1939 av 12. oktober 2017 om 
gjennomføring av styrket samarbeid om opprettelse av Den 
europeiske påtalemyndighet («EPPO») (EUT L 283 av 
31.10.2017, s. 1).
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ten (EPPO) har i samsvar med forordning 
(EU) 2017/1939 myndighet til å etterforske 
og rettsforfølge straffbare forhold som påvir-
ker Unionens økonomiske interesser, som 
fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 
(EU) 2017/137119. I samsvar med finansfor-
ordningen skal enhver person eller enhet 
som mottar midler fra Unionen, fullt ut sam-
arbeide for å beskytte Unionens økonomiske 
interesser, gi nødvendige rettigheter og til-
gang for Kommisjonen, OLAF, Revisjonsret-
ten og, for medlemsstater som deltar i det 
styrkede samarbeidet i henhold til forordning 
(EU) 2017/1939, EPPO, og skal sikre at even-
tuelle tredjeparter som deltar i gjennomførin-
gen av Unionens tilskudd, gir tilsvarende ret-
tigheter. Av denne grunn bør avtaler med 
tredjeland og territorier og med internasjo-
nale organisasjoner, og enhver avtale eller 
kontrakt inngått som følge av gjennomførin-
gen av beslutning nr. 1313/2013/EU, inne-
holde bestemmelser som uttrykkelig gir 
Kommisjonen, Revisjonsretten, EPPO og 
OLAF myndighet til å foreta slike revisjoner, 
kontroller på stedet og inspeksjoner, i sam-
svar med sin respektive myndighet, og sørge 
for at alle berørte parter som deltar i gjen-
nomføringen av Unionens tilskudd, gir tilsva-
rende rettigheter. 

(41) Tredjeland som er medlemmer av Det euro-
peiske økonomiske samarbeidsområde 
(EØS), kan delta i unionsprogrammer innen-
for rammen av samarbeidet som er etablert i 
henhold til avtalen om Det europeiske økono-
miske samarbeidsområde20, som muliggjør 
gjennomføring av programmene med hjem-
mel i en beslutning vedtatt i henhold til avta-
len. Tredjeland kan også delta på grunnlag av 
andre juridiske virkemidler. Det bør innføres 
en egen bestemmelse i beslutning nr. 1313/
2013/EU om at tredjeland skal gi nødvendige 
rettigheter og tilgang for den ansvarlige 
anvisningsberettigede, OLAF og Revisjons-
retten, slik at de kan utøve sin myndighet 
fullt ut. 

(42) Under covid-19-pandemien er tilleggsbevilg-
ninger gjort tilgjengelig for å finansiere tiltak 
i henhold til unionsordningen, med henblikk 
på å ha rescEU-ressurser som fungerer etter 

hensikten og slik at unionsordningen oppfyl-
ler unionsborgernes behov på en effektiv 
måte. Det er viktig at Unionen har den nød-
vendige fleksibilitet slik at den kan reagere 
effektivt på katastrofers uforutsigbare natur 
samtidig som den bevarer en viss grad av for-
utsigbarhet ved oppfyllelsen av målene angitt 
i beslutning nr. 1313/2013/EU. Det er viktig 
å oppnå den nødvendige balansen i oppfyllel-
sen av disse målene. For å ajourføre prosent-
satsene angitt i vedlegg I, bør myndigheten 
til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 
290 i TEUV i henhold til prioriteringene i uni-
onsordningen delegeres til Kommisjonen. 
Det er særlig viktig at Kommisjonen holder 
hensiktsmessige samråd under sitt forbere-
dende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at 
slike samråd gjennomføres i samsvar med 
prinsippene i den tverrinstitusjonelle avtalen 
av 13. april 2016 om bedre regelverksutfor-
ming21. For å sikre lik deltakelse i forberedel-
sen av delegerte rettsakter mottar Europa-
parlamentet og Rådet alle dokumenter samti-
dig med medlemsstatenes eksperter, og 
deres eksperter skal ha systematisk adgang 
til møter i Kommisjonens ekspertgrupper 
som deltar i utarbeidingen av delegerte retts-
akter.

(43) Beslutning 1313/2013/EU bør derfor endres.
(44) For å sikre kontinuitet i støtten på de rele-

vante områdene og muliggjøre gjennomfø-
ring fra begynnelsen av den flerårige finansi-
elle rammen 2021–2027, bør denne forordnin-
gen tre i kraft snarest mulig og gjelde med til-
bakevirkende kraft fra 1. januar 2021.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1

I beslutning nr. 1313/2013/EU gjøres følgende 
endringer:
(1) I artikkel 1 skal nr. 2 og 3 lyde:

«2. Det vern som skal sikres med «unionsord-
ningen», bør hovedsakelig omfatte vern av 
mennesker, men også av miljø og eiendom, 
herunder kulturarv, mot alle former for 
naturkatastrofer og menneskeskapte 
katastrofer, herunder konsekvenser av ter-
rorhandlinger, teknologiske katastrofer, 
strålings- og miljøkatastrofer, havforurens-
ning, manglende hydrogeologisk stabilitet 
og akutte helsekriser som oppstår i eller 

19 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1371 av 5. 
juli 2017 om strafferettslig bekjempelse av bedrageri mot 
Unionens økonomiske interesser (EUT L 198 av 28.7.2017, 
s. 29).

20 EFT L 1 av 3.1.1994, s. 3. 21 EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1.
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utenfor Unionen. Når det gjelder konse-
kvensene av terrorhandlinger eller strå-
lingskatastrofer, kan unionsordningen bare 
omfatte beredskaps- og innsatstiltak.

3. Unionsordningen skal fremme solidaritet 
mellom medlemsstatene gjennom praktisk 
samarbeid og samordning, uten at dette 
berører medlemsstatenes hovedansvar for 
å verne mennesker, miljø og eiendom, her-
under kulturarv, på sitt territorium mot 
katastrofer, og for å utstyre sine katastrofe-
håndteringssystemer med tilstrekkelig 
kapasitet til at de på en hensiktsmessig og 
konsekvent måte kan håndtere og være 
beredt på katastrofer av en art og et omfang 
som det er rimelig å forvente og forberede 
seg på.»

(2) I artikkel 3 gjøres følgende endringer:
(a) I nr. 1 skal bokstav c) lyde:

«c) fremme en hurtig og effektiv innsats 
ved katastrofer eller overhengende fare 
for katastrofe, herunder ved å treffe til-
tak for å begrense de umiddelbare virk-
ningene av katastrofer, og oppmuntre 
medlemsstatene til å arbeide for å fjerne 
byråkratiske hindringer,».

(b) I nr. 2 skal bokstav b) lyde:
«b)de framskritt som er gjort for å heve 

katastrofeberedskapsnivået, målt i 
antall beredskapsressurser som inngår i 
den europeiske sivilberedskapsreser-
ven i forhold til kapasitetsmålene nevnt 
i artikkel 11 og antallet moduler regis-
trert i CECIS, og antallet rescEU-res-
surser som er opprettet for å yte bistand 
i særlig krevende situasjoner,».

(3) I artikkel 4 skal nytt ledd lyde:
«4a.«Mål for motstandsevnen i katastrofe-

situasjoner i Unionen» de ikke-bindende 
målene etablert på området katastrofebe-
redskap for å støtte tiltak for forebygging 
og beredskap med henblikk på å bedre Uni-
onens og medlemsstatenes evne til å motstå 
virkningene av en katastrofe som forårsa-
ker eller er i stand til å forårsake virkninger 
over landegrensene i flere stater,»

(4) I artikkel 5 nr. 1 gjøres følgende endringer:
(a) Bokstav c) skal lyde:

«c) fastsette og regelmessig ajourføre en 
sektorovergripende oversikt over og 
kartlegging av risikoer for naturka-
tastrofer og menneskeskapte 
katastrofer som Unionen kan stå over-
for, herunder risikoer for katastrofer 
som forårsaker eller er i stand til å forår-

sake virkninger over landegrensene i 
flere stater, ved å følge en enhetlig til-
nærming på tvers av ulike politikkområ-
der som kan omhandle eller være rela-
tert til katastrofeforebygging, og som 
tar behørig hensyn til de sannsynlige 
virkningene av klimaendring,»

(b) Bokstav g) skal lyde:
«g)regelmessig og i samsvar med tidsfris-

tene angitt i artikkel 6 nr. 1 bokstav d) 
rapportere til Europaparlamentet og 
Rådet om de framskritt som er gjort 
med hensyn til gjennomføringen av 
artikkel 6,»

(5) I artikkel 6 gjøres følgende endringer:
(a) I nr. 1 gjøres følgende endringer:

(i) Bokstav c) skal lyde:
«c) videreutvikle og forbedre sin plan-

legging av håndteringen av 
katastroferisiko på nasjonalt eller 
relevant regionalt plan, herunder 
med hensyn til samarbeid over lan-
degrensene, idet det tas hensyn til 
målene for motstandsevnen i 
katastrofesituasjoner i Unionen 
nevnt i nr. 5, når de er fastsatt, og 
risikoene knyttet til katastrofer som 
forårsaker eller er i stand til å forår-
sake virkninger over landegrensene 
i flere stater,»

(ii) Bokstav d) og e) skal lyde:
«d)gjøre tilgjengelig for Kommisjonen 

et sammendrag av de relevante 
delene av vurderingene nevnt i bok-
stav a) og b) med fokus på de viktig-
ste risikoene. For risikoer med virk-
ninger over landegrensene og risi-
koer knyttet til katastrofer som for-
årsaker eller er i stand til å forårsake 
virkninger over landegrensene i 
flere stater, også risikoer med lav 
sannsynlighet og store konsekven-
ser der dette er aktuelt, skal med-
lemsstatene beskrive de forebyg-
gende tiltakene og beredskapstilta-
kene som prioriteres. Sammendra-
get skal framlegges for Kommisjo-
nen innen 31. desember 2020 og 
deretter hvert tredje år og når det 
foreligger større endringer,

(e) delta på frivillig grunnlag i fagfelle-
vurderinger av vurderingen av risi-
kohåndteringsevne.

(f) i tråd med internasjonale forpliktel-
ser, forbedre innsamlingen av data 
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om tap ved katastrofer på nasjonalt 
eller relevant regionalt plan for å 
sikre kunnskapsbasert utarbeiding 
av scenarier som nevnt i artikkel 10 
nr. 1 og kartlegge manglende bered-
skapsressurser ved katastrofer.».

(b) Nytt nummer skal lyde:
«5. Kommisjonen skal, i samarbeid med 

medlemsstatene, fastsette og utvikle 
Unionens mål for motstandsevne i 
katastrofesituasjoner på området sivil 
beredskap, og vedta rekommandasjo-
ner for å definere disse som et ikke-bin-
dende felles grunnlag for å støtte tiltak 
for forebygging og beredskap i tilfelle 
katastrofer som forårsaker eller er i 
stand til å forårsake virkninger over lan-
degrensene i flere land. Disse målene 
skal baseres på aktuelle forhold og 
prognoser om framtidig utvikling, her-
under de sannsynlige virkningene av 
klimaendringer, data om tidligere hen-
delser og analyse av sektorovergri-
pende konsekvenser, med særlig opp-
merksomhet mot sårbare grupper. Ved 
utviklingen av Unionens mål for mot-
standsevne i katastrofesituasjoner skal 
Kommisjonen ta hensyn til katastrofer 
som gjentar seg i medlemsstatene og 
foreslå at medlemsstatene treffer kon-
krete tiltak, herunder tiltak som gjen-
nomføres ved bruk av unionsmidler, for 
å styrke robustheten mot slike 
katastrofer.».

(6) Artikkel 7 og 8 skal lyde:
«Artikkel 7 
Senter for samordning av innsats i 

katastrofesituasjoner
1. Det opprettes herved et senter for samord-

ning av innsats i katastrofesituasjoner 
(ERCC). ERCC skal sørge for operative res-
surser døgnet rundt og stå til tjeneste for 
medlemsstatene og Kommisjonen for å nå 
målene for unionsordningen. 

ERCC skal særlig samordne, overvåke 
og gi støtte i sanntid til innsatsen ved nøds-
situasjoner på unionsplan. ERCC skal ar-
beide i nær kontakt med nasjonale sivilbe-
redskapsmyndigheter og relevante unions-
organer for å fremme en 
sektorovergripende tilnærming til katastro-
fehåndtering.

2. ERCC skal ha tilgang til operasjonelle, ana-
lytiske og overvåkingsmessige ressurser 
samt ressurser innenfor informasjonssty-

ring og kommunikasjon for å håndtere en 
rekke forskjellige nødssituasjoner i og 
utenfor Unionen. 

Artikkel 8 
Kommisjonens alminnelige bered-

skapstiltak
1. Kommisjonen skal utføre følgende bered-

skapstiltak:
(a) Forvalte ERCC.
(b) Forvalte et felles krisekommunika-

sjons- og informasjonssystem for ulyk-
ker (CECIS) og lette kommunikasjon 
og utveksling av opplysninger mellom 
ERCC og medlemsstatenes kontakt-
punkter.

c) Arbeide med medlemsstatene for å 
(i) utvikle tverrnasjonale systemer for 

påvisning og tidlig varsling i Unio-
nens interesse for å begrense de 
umiddelbare virkningene av 
katastrofer,

(ii) forbedre integrasjonen av eksis-
terende tverrnasjonale systemer for 
påvisning og tidlig varsling basert på 
en metode som tar hensyn til mange 
farer, med henblikk på å redusere 
ledetiden for å sette inn katastrofe-
innsats,

(iii)opprettholde og videreutvikle situa-
sjonsbevisstheten og analysekapabi-
liteten,

(iv)overvåke katastrofer og der det er 
aktuelt virkninger av klimaendring, 
og gi råd på grunnlag av vitenskape-
lig kunnskap, 

(v) overføre vitenskapelige data til ope-
rasjonell informasjon, 

(vi)opprette, opprettholde og utvikle 
europeiske vitenskapelige partner-
skap for å dekke naturlige og 
menneskeskapte farer, noe som i sin 
tur bør styrke sammenkoplingen av 
de nasjonale systemene for tidlig 
varsling og alarm med hverandre og 
med ERCC og CECIS, 

(vii)støtte arbeidet i medlemsstatene og 
i bemyndigede internasjonale orga-
nisasjoner, med vitenskapelig kunn-
skap, nyskapende teknologi og 
ekspertise når medlemsstatene og 
slike organisasjoner videreutvikler 
sine systemer for tidlig varsling, der-
iblant gjennom Unionens kunnskap-
snettverk for katastrofeberedskap 
omhandlet i artikkel 13.
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(d) Forvalte og administre evnen til å mobi-
lisere og sende ut ekspertgrupper med 
ansvar for
(i) å vurdere behovene som vil kunne 

imøtekommes innenfor rammen av 
unionsordningen i medlemsstaten 
eller tredjelandet som anmoder om 
bistand,

(ii) ved behov å legge til rette for sam-
ordning av bistand til katastrofeinn-
satsen på stedet og samarbeide med 
vedkommende myndigheter i med-
lemsstaten eller tredjelandet som 
anmoder om bistand,

(iii)å støtte medlemsstaten eller tredje-
landet som anmoder om bistand 
med sakkunnskap om forebyggings-
, beredskaps- og innsatstiltak.

(e) Etablere og opprettholde evnen til å yte 
logistikkstøtte til ekspertgruppene 
omhandlet i bokstav d).

(f) Utarbeide og opprettholde et nettverk 
av kompetente eksperter fra medlems-
statene som kan stilles til rådighet på 
kort varsel for å bistå ERCC med å over-
våke informasjonen og lette samordnin-
gen.

(g) Lette samordningen av medlemsstate-
nes forhåndsutplassering av katastrofe-
beredskapsressurser i Unionen.

(h) Støtte arbeidet med å forbedre samvir-
kingsevnen mellom moduler og andre 
beredskapsressurser samtidig som det 
tas hensyn til beste praksis på medlems-
statsplan og internasjonalt plan.

(i) Innenfor sitt kompetanseområde treffe 
de nødvendige tiltak for å legge til rette 
for vertsnasjonsstøtte, herunder 
sammen med medlemsstatene utvikle 
og oppdatere retningslinjer for vertsna-
sjonsstøtte på grunnlag av operative 
erfaringer.

(j) Støtte opprettelsen av frivillige pro-
grammer for vurdering av medlemssta-
tenes beredskapsstrategier gjennom 
fagfellevurderinger på grunnlag av på 
forhånd fastsatte kriterier som gjør det 
mulig å utforme anbefalinger for å øke 
Unionens beredskapsnivå.

(k) I nært samarbeid med medlemsstatene 
treffe ytterligere nødvendige støttende 
og utfyllende beredskapstiltak for å nå 
målet angitt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b).

(l) Gi støtte til medlemsstater som ber om 
det i forbindelse med katastrofer på 

deres territorium, ved å gi mulighet til å 
bruke europeiske vitenskapelige part-
nerskap til målrettet vitenskapelig ana-
lyse. De resulterende analysene kan 
deles via CECIS, dersom den berørte 
medlemsstaten samtykker.

2. På anmodning fra en medlemsstat, en tred-
jestat eller De forente nasjoner eller FNs 
organisasjoner kan Kommisjonen utplas-
sere en ekspertgruppe på stedet for å bidra 
med råd om beredskapstiltak.».

(7) I artikkel 9 skal nytt nummer lyde:
«10.Dersom beredskapstjenester leveres av 

Galileo, Copernicus, GovSatCom eller 
andre bestanddeler av romprogrammet 
opprettet ved europaparlaments- og råds-
forordning (EU) 2021/...22, kan hver med-
lemsstat avgjøre om de vil bruke dem. 

Når en medlemsstat beslutter å benytte 
seg av beredskapstjenester fra Galileo som 
omhandlet i første ledd, skal den angi og 
melde til Kommisjonen hvilke nasjonale 
myndigheter som har tillatelse til å benytte 
denne beredskapstjenesten».

(8) Artikkel 10 skal lyde:
«Artikkel 10 
Utarbeiding av scenarier og planlegging av 

katastrofehåndtering
«1. Kommisjonen og medlemsstatene skal 

arbeide sammen for å forbedre planleggin-
gen av sektorovergripende håndtering av 
katastroferisiko på unionsplan, både ved 
naturkatastrofer og menneskeskapte 
katastrofer som forårsaker eller er i stand til 
å forårsake virkninger over landegrensene 
i flere land, herunder skadevirkninger av 
klimaendringer. Denne planleggingen skal 
omfatte utarbeiding av scenarioer på uni-
onsplan for katastrofeforebygging, bered-
skap og respons, og ta hensyn til arbeidet 
som er gjort med Unionens mål for mot-
standsevne i katastrofesituasjoner som 
nevnt i artikkel 6 nr. 5 og arbeidet til Unio-
nens kunnskapsnettverk for katastrofebe-
redskap som nevnt i artikkel 13, og skal 
bygge på

22 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/... om 
opprettelse av Unionens romprogram og Den europeiske 
unions byrå for romprogrammet og oppheving av forord-
ning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 og (EU) nr. 
377/2014 samt beslutning nr. 541/2014/EU (EUT L ...). OJ: 
please insert in the text the number of the footnote on 
Regulation contained in file 2018/0236(COD) (number, 
date, authors, name and OJ reference to be inserted in the 
final version).
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(i) risikovurderingene nevnt i artikkel 6 nr. 
1 bokstav a), 

(ii) oversikten over risikoer nevnt i artikkel 
5 nr. 1 bokstav c), 

(iii)medlemsstatenes vurdering av risiko-
håndteringsevnen nevnt i artikkel 6 nr. 
1 bokstav b), 

(iv)tilgjengelige data om tap ved katastrofer 
nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav f), 

(v) frivillig utveksling av eksisterende opp-
lysninger om planlegging av håndterin-
gen av katastroferisiko på nasjonalt eller 
relevant regionalt plan,

(vi)kartlegge ressurser, og
(vii) utarbeide planer for utplassering av 

beredskapsressurser.
2. Ved planleggingen av innsats i forbindelse 

med humanitære kriser utenfor Unionen 
skal Kommisjonen og medlemsstatene 
identifisere og fremme synergier mellom 
bistanden til den sivile beredskap og den 
humanitære bistanden som finansieres av 
Unionen og medlemsstatene.»

(9) Artikkel 11 nr. 2 skal lyde:
«2. På grunnlag av identifiserte risikoer, sam-

lede ressurser og mangler og eventuell 
eksisterende utarbeiding av scenarier som 
nevnt i artikkel 10 nr. 1, skal Kommisjonen 
ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fast-
sette hva slags og spesifisere hvor mange 
sentrale beredskapsressurser den euro-
peiske sivilberedskapsreserven har behov 
for («kapasitetsmål»). Disse gjennomfø-
ringsrettsaktene skal vedtas etter undersø-
kelsesprosedyren nevnt i artikkel 33 nr. 2. 

Kommisjonen skal i samarbeid med 
medlemsstatene overvåke hvilke framskritt 
som gjøres når det gjelder oppfyllelse av ka-
pasitetsmålene fastsatt i gjennomførings-
rettsaktene nevnt i første ledd i dette num-
mer, og identifisere potensielt alvorlige be-
redskapsmangler i den europeiske 
sivilberedskapsreserven. Dersom slike 
mangler identifiseres, skal Kommisjonen 
undersøke om medlemsstatene kan få til-
gang til nødvendige ressurser utenfor den 
europeiske sivilberedskapsreserven. Kom-
misjonen skal oppmuntre medlemsstatene 
til å avhjelpe vesentlige beredskapsmangler 
i den europeiske sivilberedskapsreserven. 
Kommisjonen kan støtte medlemsstatene 
med denne virksomheten i samsvar med ar-
tikkel 20, artikkel 21 nr. 1 bokstav i) og ar-
tikkel 21 nr. 2.».

(10)I artikkel 12 skal nr. 2 og 3 lyde:
«2. Kommisjonen skal, ved hjelp av gjennomfø-

ringsrettsakter, fastsette hvilke ressurser 
rescEU skal bestå av, blant annet på grunn-
lag av eventuelle eksisterende utarbeidete 
scenarier som nevnt i artikkel 10 nr. 1, idet 
det tas hensyn til identifiserte og nye risi-
koer, samlede ressurser og mangler på uni-
onsplan, særlig når det gjelder skogbrann-
slokking fra luften, kjemiske, biologiske, 
radiologiske og kjernefysiske hendelser, 
akuttmedisinsk beredskap samt transport 
og logistikk. Disse gjennomføringsrettsak-
tene skal vedtas etter undersøkelsesprose-
dyren nevnt i artikkel 33 nr. 2. Kommisjo-
nen skal regelmessig ajourføre opplysnin-
gene om typen og antallet rescEU-ressur-
ser, og gjøre disse opplysningene direkte 
tilgjengelige for Europaparlamentet og 
Rådet.

3. rescEU-ressursene skal kjøpes, leies, lea-
ses eller på annen måte inngås avtale om av 
medlemsstatene.
3a. rescEU-ressurser som definert ved 

gjennomføringsrettsakter vedtatt i hen-
hold til undersøkelsesprosedyren nevnt 
i artikkel 33 nr. 2 kan leies, leases eller 
på annen måte inngås avtale om av med-
lemsstatene i den grad det er nødvendig 
for å dekke manglene på området trans-
port og logistikk. 

3b. I behørig begrunnede hastetilfeller kan 
Kommisjonen kjøpe, leie, lease eller på 
annen måte inngå avtale om ressurser 
ved hjelp av gjennomføringsrettsakter 
vedtatt i henhold til framgangsmåten for 
behandling av hastesaker nevnt i artik-
kel 33 nr. 3. Slike gjennomføringsretts-
akter skal
(i) fastsette type og antall nødvendige 

materielle midler og de nødvendige 
støttetjenester som allerede er fast-
satt som rescEU-ressurser, og/eller

(ii) definere ytterligere materielle mid-
ler og de nødvendige støttetjenester 
som rescEU-ressurser, og fastsette 
hva slags og hvor mange slike res-
surser som er nødvendige.

3c. Unionens finansforordning skal gjelde 
når Kommisjonen kjøper, leier, leaser 
eller på annen måte inngår avtale om 
rescEU-ressurser. Dersom medlemssta-
tene kjøper, leier, leaser eller på annen 
måte inngår avtale om rescEU-ressur-
ser, kan Kommisjonen gi medlemssta-
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tene direkte tilskudd uten forslagsinn-
bydelse. For å erverve rescEU-ressur-
ser kan Kommisjonen og eventuelle 
medlemsstater som ønsker det delta i 
en felles innkjøpsprosedyre gjennom-
ført i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EU, Euratom) 
2018/104623 («finansforordningen»).

rescEU-ressursene skal oppbevares 
av de medlemsstatene som kjøper inn, 
leier, leaser eller på annen måte inngår 
avtale om disse ressursene.». 

(11)Artikkel 13 skal lyde:
«Artikkel 13 
Unionens kunnskapsnettverk for katastro-

feberedskap
1. Kommisjonen skal opprette et kunnskaps-

nettverk for katastrofeberedskap i Unionen 
(«nettverket») for å samle, behandle og for-
midle kunnskap og informasjon som er 
relevant for unionsordningen, basert på en 
metode som tar hensyn til mange farer og 
som inkluderer relevante aktører og institu-
sjoner innen sivil beredskap og katastrofe-
håndtering, sentre for fremragende 
forskning, universiteter og forskere.

Kommisjonen skal, gjennom nettverket, 
ta behørig hensyn til den sakkunnskapen 
som finnes i medlemsstatene, på unions-
plan, i andre internasjonale organisasjoner 
og enheter, i tredjeland og i organisasjoner 
som er aktive på bakken. 

Kommisjonen og medlemsstatene skal 
fremme kjønnsbalansert deltakelse ved 
opprettelsen av nettverket og i nettverkets 
arbeid.

Kommisjonen skal, gjennom nettverket, 
støtte opp om enhetlige planleggings- og 
beslutningsprosesser ved å lette kontinuer-
lig utveksling av kunnskap og informasjon 
mellom alle aktivitetsområdene under uni-
onsordningen.

For dette formålet skal Kommisjonen, 
gjennom nettverket, blant annet
(a) utarbeide og forvalte et opplærings- og 

øvelsesprogram for personell som 
arbeider med sivil beredskap og 

katastrofehåndtering om forebygging 
av, beredskap for og innsats ved 
katastrofer. Programmet skal fokusere 
på og fremme utveksling av beste prak-
sis innenfor sivil beredskap og katastro-
fehåndtering, deriblant når det gjelder 
katastrofer som skyldes klimaendring, 
og skal inneholde felles kurs og et sys-
tem for utveksling av sakkunnskap om 
katastrofehåndtering, herunder utveks-
ling av unge yrkesutøvere og erfarne fri-
villige, og utsending av eksperter fra 
medlemsstatene. 

Opplærings- og øvelsesprogrammet 
skal ha til formål å bedre samordnin-
gen, kompatibiliteten og komplementa-
riteten til ressursene nevnt i artikkel 9, 
11 og 12 og forbedre kompetansen hos 
ekspertene som nevnt i artikkel 8 bok-
stav d) og f),

(b) utarbeide og forvalte et program for 
erfaringsbasert læring fra sivile bered-
skapstiltak gjennomført innenfor ram-
men av unionsordningen, som omfatter 
aspekter fra hele katastrofehåndterings-
forløpet, for å etablere et bredere 
grunnlag for læringsprosesser og kunn-
skapsutvikling. Programmet skal 
omfatte 
(i) overvåking, analyse og vurdering av 

alle relevante sivilberedskapstiltak 
innenfor unionsordningen,

(ii) bidra til gjennomføringen av erfa-
ringsbasert læring for å oppnå et 
erfaringsbasert grunnlag for å 
utvikle virksomhet innenfor 
katastrofehåndteringsforløpet, og 

(iii)utvikling av metoder og verktøy for 
innsamling, analyse, fremming og 
gjennomføring av de oppnådde erfa-
ringer. 

Programmet skal ved behov også om-
fatte erfaringer som er gjort fra innsats 
utenfor Unionen slik at koplinger og syner-
gieffekter mellom bistand som gis innenfor 
rammen av unionsordningen og innenfor 
rammen av humanitær bistand, kan utnyt-
tes,

(c) stimulere til forskning og innovasjon og opp-
muntre til innføring og bruk av relevante nye 
metoder eller teknologi, eller begge, som er til 
nytte for unionsordningen,

(d) etablere og opprette en internettbasert platt-
form som brukes i nettverket for å støtte og 

23 Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) 
2018/1046 av 18. juli 2018 om finansielle regler for Unio-
nens alminnelige budsjett, om endring av forordning (EU) 
nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/
2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, og beslutning 
nr. 541/2014/EU og om oppheving av forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012(EUT L 193 av 30.7.2018, s. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1613026150456&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1613026150456&rid=1
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lette gjennomføringen av de forskjellige opp-
gavene nevnt i bokstav a), b) og c).

2. I forbindelse med utførelsen av oppgavene 
nevnt i nr. 1 skal Kommisjonen ta særlig hen-
syn til behovene og interessene til medlems-
stater som står overfor lignende katastroferisi-
koer, samt til nødvendigheten av å styrke ver-
net av biologisk mangfold og kulturarv.

3. Kommisjonen skal styrke samarbeidet om 
opplæring og fremme utvekslingen av kunn-
skap og erfaring mellom nettverket og interna-
sjonale organisasjoner og tredjeland, i særde-
leshet for å bidra til å oppfylle internasjonale 
forpliktelser, særlig innenfor Sendai-ramme-
verket for katastrofeforebygging 2015–2030.»

(12)I artikkel 15 nr. 3 skal bokstav b) lyde:
«b)sammen med den berørte medlemsstaten, 

samle inn og analysere godkjent informa-
sjon om situasjonen, med henblikk på å 
skape en forståelse av situasjonen og 
responsen på denne, og formidle denne 
informasjonen direkte til medlemstatene.».

(13)I artikkel 17 skal nr. 1 og 2 lyde:
«1. Kommisjonen kan velge, utnevne og sende 

ut en ekspertgruppe bestående av eksper-
ter fra medlemsstatene
(a) etter anmodning om sakkunnskap om 

forebygging i samsvar med artikkel 5 
nr. 2,

(b) etter anmodning om sakkunnskap om 
beredskap i samsvar med artikkel 8 nr. 
2,

(c) ved en katastrofe i Unionen som nevnt i 
artikkel 15 nr. 5,

(d) ved en katastrofe utenfor Unionen som 
nevnt i artikkel 16 nr. 3.

Eksperter fra Kommisjonen og andre tje-
nester i Unionen kan inngå i gruppen for å 
støtte gruppen og lette kontakten med ERCC. 
Eksperter som sendes ut av FNs organisasjo-
ner eller andre internasjonale organisasjoner, 
kan inngå i gruppen for å styrke samarbeidet 
og legge til rette for felles vurderinger.

Når den operative effektiviteten krever det, 
kan Kommisjonen, i nært samarbeid med med-
lemsstatene, legge til rette for å involvere ytter-
ligere eksperter under utplasseringen, samt 
teknisk og vitenskapelig støtte, og trekke på 
spesialisert ekspertise i nødmedisin og annen 
vitenskapelig og sektorbasert ekspertise.

2. Framgangsmåten for utvelgelse og utpeking 
av eksperter skal være som følger:
(a) Medlemsstatene skal utpeke eksperter 

som de skal ha ansvar for, og som kan set-

tes inn som medlemmer av ekspertgrup-
pene.

(b) Kommisjonen skal velge ekspertene og 
lederen for disse gruppene på grunnlag av 
deres kvalifikasjoner og erfaring, herunder 
hvilken opplæring de har fått når det gjel-
der unionsordningen, tidligere erfaring 
med oppdrag innenfor rammen av unions-
ordningen og annet internasjonalt hjelpear-
beid. Utvelgelsen skal også baseres på 
andre kriterier, som språkferdigheter, for å 
sikre at gruppen samlet sett har de ferdig-
heter som kreves i den aktuelle situasjonen.

(c) Kommisjonen skal utpeke eksperter og 
gruppeledere for oppdraget etter avtale 
med deres utpekende medlemsstat.

Kommisjonen skal underrette med-
lemsstatene om ytterligere støtte fra ek-
sperter som gis i samsvar med nr. 1.»

(14)Artikkel 18 skal lyde: 
«Artikkel 18
Transport og utstyr

1. Ved en katastrofe, enten i eller utenfor Uni-
onen, kan Kommisjonen støtte medlems-
statene slik at de får tilgang til utstyr eller 
transport- og logistikkressurser, ved å 
(a) framskaffe og utveksle opplysninger 

om utstyr og om transport- og logis-
tikkressurser som kan stilles til rådig-
het av medlemsstatene, for å legge til 
rette for felles anvendelse av utstyret 
eller transport- og logistikkressursene, 

(b) utarbeide kartmateriale for å gjøre det 
mulig å utplassere og mobilisere ressur-
ser raskt ved trusler som kan ha virk-
ninger over landegrensene i flere stater, 
særlig med tanke på særtrekkene ved 
grenseoverskridende regioner,

(c) bistå medlemsstatene med å identifi-
sere transport- og logistikkressurser 
som kan være tilgjengelige fra andre kil-
der, herunder det kommersielle marke-
det, og lette deres tilgang til slike res-
surser, eller 

(d) bistå medlemsstatene med å identifi-
sere utstyr som kan være tilgjengelig fra 
andre kilder, herunder det kommersi-
elle markedet. 

2. Kommisjonen kan supplere de transport- 
og ressursene medlemsstatene bidrar med, 
ved å stille til rådighet ytterligere ressurser 
som trengs for å sikre hurtig innsats ved 
katastrofer.
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3. Bistanden som en medlemsstat eller et 
tredjeland ber om, kan bare bestå av trans-
port- og logistikkressurser som gjør det 
mulig å håndtere katastrofer med nød-
hjelpsutstyr eller utstyr kjøpt i et tredjeland 
av medlemsstaten eller tredjelandet som 
ber om bistanden.».

(15)I artikkel 19 gjøres følgende endringer:
(a) Nytt nummer skal lyde: 

«1a. Den finansielle rammen til gjennom-
føringen av unionsordningen i tidsrom-
met 1. januar 2021 til 31. desember 
2027, er 1 263 000 000 euro i løpende pri-
ser.» 

(b) Nr. 2 skal lyde:
«2. Bevilgninger som følger av refusjon fra 

mottakere av katastrofehjelp, skal 
utgjøre inntekter avsatt til bestemte for-
mål i henhold til artikkel 21 nr. 5 i finans-
forordningen.»

(c) Nr. 3 skal lyde: 
«3. Finansielle tilskudd nevnt i nr. 1 og 1a i 

denne artikkel og i artikkel 19a kan 
også anvendes for å dekke utgifter til 
forberedende arbeid, overvåking, kon-
troll, revisjon og evaluering som kreves 
for å forvalte unionsordningen og nå 
målene for ordningen.

Slike utgifter kan særlig dekke un-
dersøkelser, ekspertmøter, informa-
sjons- og kommunikasjonsvirksomhet, 
herunder spredning av informasjon om 
Unionens politiske prioriteringer, forut-
satt at de er forbundet med de generelle 
målene for unionsordningen, utgifter til 
IT-nettverk som fokuserer på behand-
ling og utveksling av opplysninger, her-
under sammenkopling med eksis-
terende eller framtidige sektorovergri-
pende systemer for datautveksling og 
tilhørende utstyr, i tillegg til utgifter til 
all annen faglig og administrativ bistand 
som Kommisjonen pådrar seg i forvalt-
ningen av programmet.»

(d) Nr. 4 skal lyde:
«4. Den finansielle rammen nevnt i nr. 1a i 

denne artikkel og beløpet nevnt i artik-
kel 19a nr. 1 skal i tidsrommet 2021–
2027 fordeles i samsvar med de prosent-
andelene og prinsippene som er angitt i 
vedlegg I.»

(e) Nr. 5 skal lyde:
«5. Kommisjonen skal vurdere fordelingen 

angitt i vedlegg I på grunnlag av resulta-

tet av evalueringen nevnt i artikkel 34 
nr. 3.»

(f) Nr. 6 skal lyde: 
«6. Dersom det av tvingende hasteårsaker 

er nødvendig for katastrofeinnsatsen, 
eller dersom uforutsette hendelser 
påvirker gjennomføringen av budsjet-
tene eller opprettelsen av rescEU-res-
surser, skal Kommisjonen ha myndig-
het til å vedta delegerte rettsakter i sam-
svar med artikkel 30 for å endre vedlegg 
I innenfor rammen av tilgjengelige bud-
sjettbevilgninger og i samsvar med 
framgangsmåten angitt i artikkel 31.»

(16)Ny artikkel skal lyde:
«Artikkel 19a
Midler fra EU-gjenopprettingsinstrumentet

1. Tiltak nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav d) og 
e) i rådsforordning (EU) 2020/209424 skal 
gjennomføres under denne beslutningen 
ved tildeling av et beløp på opptil 
2 056 000 000 euro i løpende priser som 
omhandlet i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) iii) i 
den nevnte forordningen, med forbehold 
for den nevnte forordningens artikkel 3 nr. 
3, 4, 7 og 9.

2. Beløpet nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal 
utgjøre en inntekt avsatt til et bestemt for-
mål som beskrevet i artikkel 3 nr. 1 i forord-
ning (EU) 2020/2094.

3. Tiltak nevnt i denne artikkelens nr. 1 skal 
være berettiget til finansieringsbistand i 
henhold til vilkårene fastsatt i denne beslut-
ningen, og skal gjennomføres i fullt sam-
svar med målene for forordning (EU) 2020/
2094.

4. Uten å berøre vilkårene for at tiltak til gunst 
for tredjeland som beskrevet i denne 
beslutningen skal være støtteberettigede, 
kan finansieringsbistanden som er nevnt i 
denne artikkelen bare gis til et tredjeland 
dersom bistanden gjennomføres i fullt sam-
svar med målene for forordning (EU) 2020/
2094, uavhengig av om det aktuelle tredje-
landet deltar i unionsordningen eller ikke».

(17)Artikkel 20a skal lyde:
«Artikkel 20a
Synlighet og utmerkelser

1. Mottakere av unionsmidler, samt motta-
kerne av bistanden som gis, skal erkjenne 
opprinnelsen til disse midlene og påse at 

24 Rådsforordning (EU) 2020/2094 av 14. desember 2020 om 
opprettelsen av et EU-instrument for å støtte gjenopprettin-
gen etter covid-19-krisen (EUT L 433I av 22.12.2020, s. 23).
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Unionens finansiering er synlig, særlig når 
tiltakene og resultatene av dem markedsfø-
res, ved å sørge for en konsistent, effektiv, 
forholdsmessig og målrettet informasjon til 
ulike typer publikum, inkludert mediene og 
offentligheten.

Eventuell finansiering eller bistand som 
gis i henhold til denne beslutningen skal 
synliggjøres på en passende måte i samsvar 
med de særlige veiledningene Kommisjo-
nen har gitt for bestemte tiltak. Medlems-
statene skal særlig påse at kommunikasjon 
til offentligheten om tiltak som finansieres 
gjennom unionsordningen 
(a) omfatter egnede henvisninger til uni-

onsordningen,
(b) inneholder visuell branding på utstyr 

som finansieres eller samfinansieres 
gjennom unionsordningen,

(c) innebærer at innsatser gjennomføres 
under Unionens emblem,

(d) proaktivt formidler informasjon om støt-
ten fra Unionen til nasjonale medier og 
interessenter, samt gjennom egne kom-
munikasjonskanaler,

(e) støtter opp om Kommisjonens kommu-
nikasjon om innsatsen.
Dersom rescEU-ressurser brukes til na-

sjonale formål som nevnt i artikkel 12 nr. 5 
skal medlemsstatene, på samme måte som 
nevnt i første ledd, anerkjenne hvor disse 
ressursene kommer fra og sikre at det fram-
går at finansiering fra Unionen er brukt til å 
erverve disse ressursene.

2. Kommisjonen skal gjennomføre informa-
sjons- og kommunikasjonstiltak i forbin-
delse med denne beslutningen, tiltak som 
treffes i henhold til beslutningen og resulta-
tene som oppnås, og skal støtte medlems-
statene i deres kommunikasjonstiltak. 
Finansielle midler som er tildelt denne 
beslutningen skal også bidra til å spre infor-
masjon om Unionens politiske prioriterin-
ger i den grad prioriteringene er knyttet til 
formålene oppført i artikkel 3 nr. 1.

3. Kommisjonen skal dele ut medaljer for å 
anerkjenne og hedre et langvarig engasje-
ment for og ekstraordinære bidrag til uni-
onsordningen.».

(18)I artikkel 21 gjøres følgende endringer:
(a) I nr. 1 skal bokstav g) lyde:

«g)utvikle planleggingen av håndtering av 
katastroferisiko, i samsvar med artikkel 
10.».

(b) Nr. 3 skal lyde:

«3. Finansieringsbistanden til tiltakene 
nevnt i nr. 1 bokstav j) skal omfatte alle 
kostnader som er nødvendige for å 
sikre at rescEU-ressursene er tilgjenge-
lige og kan utplasseres innenfor ram-
men av unionsordningen i samsvar med 
annet ledd i dette nummer. Kategoriene 
av støtteberettigede kostnader som er 
nødvendige for å sikre at rescEU-res-
surser er tilgjengelige og kan utplasse-
res, skal være som fastsatt i vedlegg Ia.

Kommisjonen gis myndighet til å 
vedta delegerte rettsakter i samsvar 
med artikkel 30 for å endre vedlegg Ia 
med hensyn til kategoriene av støttebe-
rettigede kostnader.
3a. Finansieringsbistanden nevnt i 

denne artikkelen kan gjennomføres 
gjennom flerårige arbeidsprogram-
mer. For tiltak som løper over mer 
enn ett år, kan budsjettforpliktelsene 
fordeles i årlige delbeløp.»

(c) Nr. 4 utgår.
(19)Artikkel 22 bokstav b) skal lyde: 

«b)ved en katastrofe, støtte til medlemsstatene 
for å gi dem tilgang til utstyr og transport- 
og logistikkressurser som nevnt i artikkel 
23, og»

(20)Artikkel 23 skal lyde: 
«Artikkel 23
Støtteberettigede tiltak når det gjelder ut-

styr og innsats
1. Følgende tiltak skal være berettiget til 

finansieringsbistand med henblikk på til-
gang til utstyr og transport- og logistikkres-
surser innenfor rammen av unionsordnin-
gen:
(a) framskaffe og utveksle opplysninger 

om utstyr og transport- og logistikkres-
surser som medlemsstatene kan 
beslutte å stille til rådighet, for å legge 
til rette for felles anvendelse av utstyret 
eller transport- og logistikkressursene,

(b) bistå medlemsstatene med å identifi-
sere og lette deres tilgang til transport- 
og logistikkressurser som kan være til-
gjengelige fra andre kilder, herunder 
det kommersielle markedet,

(c) bistå medlemsstatene med å identifi-
sere utstyr som kan være tilgjengelig fra 
andre kilder, herunder det kommersi-
elle markedet, 

(d) finansiere de transport- og logistikkres-
surser som er nødvendige for å sikre 
hurtig innsats ved katastrofer. Slike til-
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tak skal være berettiget til finansiell 
støtte bare dersom følgende kriterier er 
oppfylt:
(i) Det er framsatt en anmodning om 

bistand innenfor rammen av unions-
ordningen i samsvar med artikkel 15 
og 16.

(ii) Ytterligere transport- og logis-
tikkressurser er nødvendig for å 
sikre at kastastrofeinnsatsen i hen-
hold til unionsordningen er effektiv.

(iii)Bistanden tilsvarer behovene identi-
fisert av ERCC og ytes i samsvar 
med anbefalingene fra ERCC om 
tekniske spesifikasjoner, kvalitet, 
tidsplan og metoder for levering.

(iv)Bistanden innenfor rammen av uni-
onsordningen er godkjent av den 
anmodende staten, direkte eller 
gjennom De forente nasjoner eller 
FNs organisasjoner, eller en rele-
vant internasjonal organisasjon.

(v) Bistanden, når det gjelder 
katastrofer i tredjeland, utfyller Uni-
onens samlede humanitære innsats.

1a. Finansieringsbistanden fra Unionen til 
transport av ressurser som medlems-
statene ikke har forpliktet seg til å holde 
i beredskap for den europeiske sivilbe-
redskapsreserven, men som settes inn 
ved en katastrofe eller en overhengende 
fare for katastrofe i eller utenfor Unio-
nen, og til eventuell annen transport-
støtte som er nødvendig for innsatsen 
ved en katastrofe, skal ikke overstige 
75 % av de samlede støtteberettigede 
kostnadene.

2. Unionens finansieringsbistand til ressurser 
som medlemsstatene har forpliktet seg til å 
holde i beredskap for den europeiske sivil-
beredskapsreserven, skal ikke overstige 
75 % av kostnadene ved drift av ressursene, 
transport inkludert, ved en katastrofe eller 
ved overhengende fare for katastrofe i eller 
utenfor Unionen.

4. Unionens finansieringsbistand til transport- 
og logistikkressurser kan i tillegg dekke 
høyst 100 % av de samlede støtteberettigede 
kostnadene beskrevet i bokstav a)–d) der 
dette er nødvendig for at sammenslåingen 
av medlemsstatenes bistand skal bli drifts-
messig effektiv, og der kostnadene gjelder 
noe av det følgende:
(a) Korttidsleie av lagerkapasitet for mid-

lertidig lagring av bistand fra medlems-

statene med sikte på å legge til rette for 
samordning av transporten av slik 
bistand.

(b) Transport fra medlemsstaten som tilbyr 
bistand, til medlemsstaten som legger 
til rette for samordning av transporten.

(c) Ompakking av medlemsstatenes 
bistand med henblikk på maksimal 
utnyttelse av tilgjengelig transportkapa-
sitet eller for å oppfylle konkrete drifts-
messige krav.

(d) Lokal transport, transitt og lagring av 
felles bistand med sikte på å sikre en 
samordnet levering på bestemmelses-
stedet i den anmodende staten.

4a. Når rescEU-ressurser brukes til nasjo-
nale formål i samsvar med artikkel 12 
nr. 5, skal alle kostnader, herunder til 
vedlikehold og reparasjon, dekkes av 
den medlemsstaten som bruker ressur-
sene.

4b. Ved utplassering av rescEU-ressurser 
innenfor rammen av unionsordningen 
skal finansieringsbistanden fra Unionen 
dekke 75 % av driftskostnadene.
Som unntak fra første ledd skal finansi-

eringsbistanden fra Unionen dekke 100 % 
av driftskostnadene for rescEU-ressurser 
som er nødvendige for å håndtere risikoer 
med lav sannsynlighet og store konsekven-
ser, når disse ressursene utplasseres innen-
for rammen av unionsordningen.
4c. Ved utplassering utenfor Unionen som 

nevnt i artikkel 12 nr. 10 skal finansier-
ingsbistanden fra Unionen dekke 100 % 
av driftskostnadene.

4d. Dersom finansieringsbistanden fra Uni-
onen som nevnt i denne artikkelen ikke 
dekker 100 % av kostnadene, skal resten 
av kostnadene dekkes av den som har 
anmodet om bistand, med mindre annet 
er avtalt med den medlemsstaten som 
har tilbudt bistand eller den medlems-
staten som oppbevarer rescEU-ressur-
sene.

4e. For utplassering av rescEU-ressurser 
kan finansieringsbistanden fra Unionen 
dekke 100 % av eventuelle direkte kost-
nader som er nødvendige for transport 
av last, logistikkmidler og tjenester 
innenfor Unionen, og til Unionen fra 
tredjeland.

5. Dersom flere medlemsstater anvender fel-
les transport, kan en medlemsstat innta en 
ledende rolle og anmode om finansiell 
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støtte fra Unionen til transporten i sin hel-
het.

6. Dersom en medlemsstat anmoder Kommi-
sjonen om å inngå avtale om transporttje-
nester, skal Kommisjonen anmode om at 
deler av kostnadene refunderes i samsvar 
med finansieringssatsene fastsatt i nr. 1a, 3 
og 4.
6a. Uten å berøre nr. 1a og 2 kan økono-

misk støtte fra Unionen til transport av 
bistand som er nødvendig ved miljøka-
tastrofer der prinsippet om at foruren-
ser betaler gjelder, dekke maksimalt 
100 % av de samlede støtteberettigede 
kostnadene. Følgende vilkår får anven-
delse:
(a) Den berørte medlemsstaten eller 

medlemsstaten som yter bistanden 
ber om økonomisk støtte fra unio-
nen til transport av bistanden basert 
på en behørig begrunnet behovsvur-
dering.

(b) Den berørte medlemsstaten eller 
medlemsstaten som yter bistanden, 
alt etter hva som er relevant, skal 
treffe alle nødvendige tiltak for å 
kreve og motta erstatning fra foru-
renseren, i samsvar med all gjel-
dende folkerett, unionsrett og nasjo-
nal rett.

(c) Etter å ha mottatt erstatning fra for-
urenseren skal den berørte med-
lemsstaten eller medlemsstaten som 
yter bistanden, alt etter hva som er 
relevant, tilbakebetale Unionen.

I tilfelle en miljøkatastrofe som nevnt i 
første ledd som ikke berører en medlems-
stat, skal tiltakene omhandlet i bokstav a), 
b) og c) gjennomføres av medlemsstaten 
som yter bistanden.

7. Følgende kostnader skal være berettiget til 
finansieringsbistand fra Unionen til trans-
port- og logistikkressurser i henhold til 
denne artikkel: alle kostnader knyttet til 
forflytning av transport- og logistikkressur-
ser, herunder kostnader ved alle tjenester, 
gebyrer, kostnader til logistikk og håndte-
ring, drivstoff og eventuelle innkvarte-
ringskostnader samt øvrige indirekte kost-
nader som skatter, avgifter generelt og 
transittkostnader.

8. Transportkostnadene kan bestå av enhets-
kostnader, faste beløp eller faste satser fast-
satt per kostnadskategori.».

(21)Artikkel 25 skal lyde:
«Artikkel 25
Finansielle intervensjoner og framgangs-

måter for gjennomføring
1. Kommisjonen skal gi finansiell støtte fra 

Unionen i samsvar med finansforordnin-
gen.

2. Kommisjonen skal gi den finansielle støtten 
fra Unionen gjennom direkte forvaltning i 
samsvar med finansforordningen eller, når 
det berørte tiltakets art og innhold gjør 
dette berettiget, i indirekte forvaltning med 
organene nevnt i artikkel 62 nr. 1 bokstav c) 
ii), iv), v) og vi) i finansforordningen.

3. Finansiell støtte i henhold til denne beslut-
ningen kan gis i alle de former som er angitt 
i finansforordningen, særlig tilskudd, 
offentlige innkjøp og bidrag til forvaltnings-
fond.

4. I samsvar med artikkel 193 nr. 2 andre ledd 
bokstav a) i finansforordningen kan tiltak 
som støttes i henhold til denne beslutnin-
gen, og de underliggende kostnadene, i 
behørig begrunnede tilfeller angitt i finansi-
eringsbeslutningen og for et begrenset tids-
rom, anses som støtteberettigede fra 1. 
januar 2021 selv om tiltakene ble gjennom-
ført og kostnadene påløp før søknaden om 
tilskudd ble inngitt.

5. For å gjennomføre denne beslutningen skal 
Kommisjonen vedta årlige eller flerårige 
arbeidsprogrammer ved hjelp av gjennom-
føringsrettsakter. Disse gjennomførings-
rettsaktene skal vedtas etter undersøkel-
sesprosedyren nevnt i artikkel 33 nr. 2. De 
årlige eller flerårige arbeidsprogrammene 
skal inneholde målene som skal nås, for-
ventede resultater, gjennomføringsmetode 
og samlet beløp. De skal også inneholde en 
beskrivelse av de tiltakene som skal finansi-
eres, en angivelse av det beløp som er 
avsatt til hvert tiltak, og en veiledende tids-
plan for gjennomføringen. Når det gjelder 
den finansielle støtten nevnt i artikkel 28 nr. 
2, skal de årlige eller flerårige arbeidspro-
grammene beskrive de tiltakene som plan-
legges for statene som angis der.

Det skal imidlertid ikke kreves årlige el-
ler flerårige arbeidsprogrammer for tiltak 
som faller inn under katastrofeinnsats som 
fastsatt i kapittel IV, som ikke kan forutses 
på forhånd.

6. Med henblikk på åpenhet og forutsigbarhet 
skal gjennomføringen av budsjettet og plan-
lagte framtidige tilskudd presenteres og 
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drøftes årlig i komiteen nevnt i artikkel 33. 
Europaparlamentet skal holdes underret-
tet.

7. I tillegg til finansforordningens artikkel 12 
nr. 4 skal tilsagn og betalingsbevilgninger 
som ikke er benyttet ved utgangen av regn-
skapsåret de er bevilget i det årlige budsjet-
tet for, automatisk overføres slik at de kan 
gis tilsagn om og utbetales fram til og med 
31. desember i det påfølgende året. De 
overførte bevilgningene skal bare brukes 
ved innsatstiltak. De overførte bevilgnin-
gene skal være de første bevilgningene 
som brukes i det påfølgende regnskaps-
året.»

(22)Artikkel 27 skal lyde:
«Artikkel 27 
Vern av Unionens økonomiske interesser
Når et tredjeland deltar i unionsordningen 

gjennom en beslutning vedtatt i henhold til en 
internasjonal avtale, eller på grunnlag av andre 
juridiske virkemidler, skal tredjelandet gi den 
ansvarlige anvisningsberettigede, OLAF og Re-
visjonsretten de rettighetene og den tilgangen 
som er nødvendig, slik at de fullt og helt kan ut-
øve sin respektive myndighet. Når det gjelder 
OLAF, skal slike rettigheter omfatte retten til å 
foreta undersøkelser, herunder kontroll og in-
speksjon på stedet, som fastsatt i europaparla-
ments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 
883/201325»

(23)I artikkel 30 gjøres følgende endringer:
(a) Nr. 2 skal lyde:

«2. Myndigheten til å vedta de delegerte 
rettsaktene nevnt i artikkel 19 nr. 6 og 
artikkel 21 nr. 3 skal gis Kommisjonen 
til og med 31. desember 2027.»

(b) Nr. 3 oppheves.
(c) Nr. 4 skal lyde:

«4. Den delegerte myndigheten nevnt i 
artikkel 19 nr. 6 og artikkel 21 nr. 3 
andre ledd kan når som helst tilbakekal-
les av Europaparlamentet eller Rådet. 
Beslutningen om tilbakekalling inne-
bærer at den delegerte myndigheten 
som angis i beslutningen, opphører å 
gjelde. Den får anvendelse dagen etter 
at den er kunngjort i Den europeiske 
unions tidende, eller på et senere tids-

punkt angitt i beslutningen. Den berø-
rer ikke gyldigheten av delegerte retts-
akter som allerede er trådt i kraft.»

(d) Nr. 7 skal lyde:
«7. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til 

artikkel 19 nr. 6 og artikkel 21 nr. 3 
andre ledd skal tre i kraft bare dersom 
verken Europaparlamentet eller Rådet 
har gjort innsigelse innen en frist på to 
måneder etter at rettsakten ble meddelt 
Europaparlamentet og Rådet, eller der-
som både Europaparlamentet og Rådet 
innen utløpet av denne fristen har 
underrettet Kommisjonen om at de ikke 
kommer til å gjøre innsigelse. Denne 
fristen skal forlenges med to måneder 
på Europaparlamentets eller Rådets ini-
tiativ.».

(24)I artikkel 32 nr. 1 skal punkt i) lyde:
«i) organiseringen av støtte til transport- og 

logistikkressurser som fastsatt i artikkel 18 
og 23.». 

(25)I artikkel 33 skal nytt nummer lyde: 
«3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 

8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammen-
holdt med artikkel 5 i samme forordning 
anvendelse.»

(26)I artikkel 34 skal nr. 2 og 3 lyde:
«2. Kommisjonen skal annethvert år framlegge 

en rapport for Europaparlamentet og Rådet 
om innsatsen og framskrittene som er gjort 
i henhold til artikkel 6 nr. 5 og artikkel 11 
og 12. Rapporten skal inneholde opplysnin-
ger om framskrittene som er gjort når det 
gjelder oppfyllelse av Unionens mål for mot-
standsevne i katastrofesituasjoner, kapasi-
tetsmålene og gjenstående kapasitetsman-
gler som nevnt i artikkel 11 nr. 2, idet det 
tas hensyn til opprettelsen av rescEU-res-
surser i samsvar med artikkel 12. Rappor-
ten skal også gi en oversikt over den bud-
sjettmessige og kostnadsmessige utviklin-
gen for beredskapsressursene og en vurde-
ring av behovet for å utvikle disse ressur-
sene videre.

3. Kommisjonen skal innen 31. desember 
2023 og deretter hvert femte år vurdere 
anvendelsen av denne beslutningen og 
framlegge en melding for Europaparlamen-
tet og Rådet om beslutningens virkning, 
kostnadseffektivitet og fortsatte gjennom-
føring, særlig med hensyn til artikkel 6 nr. 
4, rescEU-ressursene og graden av samord-
ning og synergi som oppnås med annen 
relevant politikk, andre relevante program-

25 Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 
883/2013 av 11. september 2013 om undersøkelser som 
foretas av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse 
(OLAF), og om oppheving av europaparlaments- og råds-
forordning (EF) nr. 1073/1999 og rådsforordning (Eura-
tom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 av 18.9.2013, s. 1).
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mer og andre midler fra Unionen, deriblant 
når det gjelder medisinske nødssituasjoner. 
Meldingen skal om nødvendig ledsages av 
forslag til endring av denne beslutningen.».

(27)Vedlegg I til beslutning nr. 1313/2013/EU 
erstattes med teksten i vedlegget til denne for-
ordningen.

(28)Tittelen på vedlegg Ia skal lyde: 
«Kategorier støtteberettigede kostnader 

som nevnt i artikkel 21 nr. 3».

Artikkel 2 

Ikrafttredelse

Denne forordningen trer i kraft den dagen den 
kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2021.
Denne forordningen er bindende i alle deler 

og kommer direkte til anvendelse i alle medlems-
stater. 

Utferdiget i Brussel,

VEDLEGG

«Vedlegg I

Prosentsatser for fordeling av den finansielle ram-
men for gjennomføring av unionsordningen nevnt 
i artikkel 19 nr. 1 bokstav a) og i artikkel 19a for 
tidsrommet 2021–2027

Forebygging: 5 % +/- 4 prosentpoeng
Beredskap: 85 % +/- 10 prosentpoeng
Innsats: 10 % +/- 9 prosentpoeng
Prinsipper
Ved gjennomføring av denne beslutningen 

skal det tas behørig hensyn til Unionens mål om å 
bidra til de samlede klimamålene og til ambisjo-
nen om å integrere tiltak for biologisk mangfold i 
Unionens politikkområder, i den utstrekning ufor-
utsigbarhet og spesifikke omstendigheter ved 
katastrofeberedskap og katastrofehåndtering tilla-
ter dette.» 

For Europaparlamentet For Rådet

President Formann
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