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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 
Uniemechanisme voor civiele bescherming
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2019)0125),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 196, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C8-0114/2019),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 juni 20191,

– na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

– gezien artikelen 59 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking,

– gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid (A9-0000/2019),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het Uniemechanisme voor civiele 
bescherming en de lidstaten moeten 
gebruik maken van Unie-infrastructuur 
zoals Galileo. Galileo is de eerste 
mondiale satellietnavigatie- en 
plaatsbepalingsinfrastructuur die 
specifiek is ontworpen voor civiele 
doeleinden in Europa en daarbuiten, en 
kan worden gebruikt op andere gebieden, 
zoals de aanpak van noodsituaties, onder 
meer vroegtijdige-
waarschuwingssystemen. Eén van de 
relevante diensten van Galileo zal een 
alarmdienst zijn die signalen uitzendt om 
te waarschuwen voor natuurrampen of 
andere noodsituaties in bepaalde 
gebieden. De lidstaten moeten worden 
aangemoedigd deze dienst te gebruiken 
omdat dit kan bijdragen tot een betere 
bescherming van hun burgers. Indien zij 
besluiten er gebruik van te maken, moeten 
zij met het oog op de validering van het 
systeem bepalen welke nationale 
instanties bevoegd zijn om gebruik te 
maken van die alarmdienst en de 
Commissie daarvan kennis geven.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Unie en haar lidstaten moeten 
bijstand kunnen verlenen in alle gevallen 
waarin dit nodig is voor het beschermen 
van mensenlevens en natuurlijke 
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hulpbronnen. Teneinde de lidstaten te 
helpen bij het verlenen van deze bijstand 
moet de Europese pool voor civiele 
bescherming verder worden versterkt 
middels de medefinanciering van de 
operationele kosten van de toegezegde 
capaciteiten op basis van dezelfde regels 
voor de inzet zowel binnen als buiten de 
Unie.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bijlage I bij 
Besluit nr. 1313/2013/EU is onvoldoende 
flexibel om de Unie in staat te stellen de 
investeringen in preventie, paraatheid en 
respons naar behoren aan te passen. De 
investeringsniveaus die moeten worden 
toegewezen aan de verschillende fasen 
van de rampenbeheersingscyclus, moeten 
vooraf worden bepaald. Hierdoor kan de 
Unie zich niet aanpassen aan de 
onvoorspelbare aard van 
rampenbeheersing.

Schrappen

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Om een functionerende rescEU-
capaciteit te hebben, zijn aanvullende 
financiële kredieten vrijgemaakt ter 
financiering van acties in het kader van 



PE644.941v01-00 8/18 PR\1194807NL.docx

NL

het Uniemechanisme voor civiele 
bescherming. Het is belangrijk de Unie 
voldoende flexibiliteit te geven om 
doeltreffend in te spelen op de 
onvoorspelbare aard van natuurrampen, 
in combinatie met handhaving van een 
bepaalde voorspelbaarheid bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen als 
bedoeld in deze richtlijn. Het is belangrijk 
bij de verwezenlijking van die 
doelstellingen voor een juist evenwicht te 
zorgen. Om de percentages als bedoeld in 
bijlage I te actualiseren, overeenkomstig 
de prioriteiten van het herziene 
Uniemechanisme voor civiele 
bescherming, moet de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 290 VWEU 
handelingen vast te stellen worden 
overgedragen aan de Commissie.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Er moeten aanzienlijke middelen 
worden toegewezen voor preventie- en 
paraatheidsacties, zodat er wat betreft 
deze aspecten van de 
rampenbeheersingscyclus wordt gezorgd 
voor voortdurende investeringen, extra 
inspanningen en 
langetermijnhoudbaarheid.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
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Artikel 9 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) In artikel 9 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
“9 bis. Wanneer de alarmdienst van 
Galileo beschikbaar wordt, kan elke 
lidstaat er gebruik van maken. 
Indien een lidstaat besluit gebruik te 
maken van de in de eerste alinea bedoelde 
alarmdienst moet hij bepalen welke 
nationale instantie gemachtigd wordt om 
gebruik te maken van die alarmdienst en 
de Commissie daarvan kennis geven.”

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) lid 1 wordt vervangen door: Schrappen 

“1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het Uniemechanisme voor 
de periode 2021 tot en met 2027 bedragen 
1 400 000 000 EUR in lopende prijzen.”

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a bis (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

: (a bis) het volgende lid wordt ingevoegd:
“1 bis. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het Uniemechanisme voor 
de periode 2021 tot en met 2027 bedragen 
1 400 000 000 EUR in lopende prijzen.”

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a ter (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – lid 3 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(a ter) lid 3 wordt als volgt gewijzigd:
3. De in lid 1 bedoelde financiële middelen 
zijn ook bestemd voor uitgaven voor 
voorbereidings-, monitoring-, controle-, 
audit- en evaluatieactiviteiten die 
noodzakelijk zijn voor het beheer van het 
Uniemechanisme en het verwezenlijken 
van de doelstellingen ervan.

“3. De in de leden 1 en 1 bis bedoelde 
financiële middelen zijn ook bestemd voor 
uitgaven voor voorbereidings-, monitoring-
, controle-, audit- en evaluatieactiviteiten 
die noodzakelijk zijn voor het beheer van 
het Uniemechanisme en het verwezenlijken 
van de doelstellingen ervan.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – leden 4, 5 en 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de leden 4, 5 en 6 worden 
geschrapt.

Schrappen

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

(b bis) lid 4 wordt vervangen door:
4. De financiële middelen als bedoeld 
in lid 1 worden voor de periode 2014-2020 
toegewezen conform de in bijlage I 
opgenomen percentages en beginselen.

“4. De financiële middelen als bedoeld 
in lid 1 worden voor de periode 2014-2020 
toegewezen conform de in punt 1 van 
bijlage I opgenomen percentages en de 
beginselen als bedoeld in punt 3 van die 
bijlage.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b ter (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) het volgende lid wordt ingevoegd:
“4 bis. De financiële middelen als bedoeld 
in lid 1 bis worden voor de periode 2021-
2027 toegewezen conform de in punt 2 
van bijlage I opgenomen percentages en 
de beginselen als bedoeld in punt 3 van 
die bijlage.”

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b quater (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
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Artikel 19 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

(b quater) lid 5 wordt vervangen door:
5. De Commissie herziet de in bijlage 
I opgenomen uitsplitsing in het licht van de 
resultaten van de tussentijdse evaluatie 
bedoeld in artikel 34, lid 2, onder a). De 
Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 30, indien nodig als gevolg van de 
resultaten van die evaluatie, gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, ten einde elk 
van de cijfers in bijlage I met meer dan 8 
procentpunten, oplopend tot 16 
procentpunten, aan te passen. Die 
gedelegeerde handelingen worden 
uiterlijk op 30 juni 2017 vastgesteld.

“5. De Commissie herziet de in bijlage 
I opgenomen uitsplitsing in het licht van de 
resultaten van de evaluatie bedoeld in 
artikel 34, lid 3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 30, indien nodig als 
gevolg van onverwachte gebeurtenissen 
die van invloed zijn op de uitvoering van 
de begroting of in het licht van een 
nieuwe rescEU-capaciteit, gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, ten einde elk 
van de cijfers in de punten 1 en 2 in 
bijlage I met meer dan 10 procentpunten 
aan te passen. 

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b quinquies (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – lid 6

Bestaande tekst Amendement

(b quinquies) lid 6 wordt vervangen door:
6. Indien dit in geval een 
noodzakelijke herziening van de 
begrotingsmiddelen die beschikbaar zijn 
voor responsacties om dwingende redenen 
van urgentie vereist is, is de Commissie 
bevoegd gedelegeerde handelingen vast te 
stellen ten einde elk van de cijfers in 
bijlage I met meer dan 8 procentpunten, 
oplopend tot 16 procentpunten, aan te 
passen, binnen de beschikbare 
begrotingstoewijzingen en volgens de 
procedure bepaald in artikel 31.

“6. Indien dit in geval een 
noodzakelijke herziening van de 
begrotingsmiddelen die beschikbaar zijn 
voor responsacties om dwingende redenen 
van urgentie vereist is, is de Commissie 
bevoegd gedelegeerde handelingen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 30 voor het 
wijzigen van bijlage I ten einde elk van de 
cijfers in de punten 1 en 2 in bijlage I met 
meer dan 10 procentpunten aan te passen, 
binnen de beschikbare 
begrotingstoewijzingen en volgens de 
procedure bepaald in artikel 31.

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 23 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(2 bis) in artikel 23 wordt lid 2 vervangen 
door:

2. De financiële bijstand van de Unie 
voor capaciteit die vooraf is toegezegd aan 
de Europese pool voor civiele 
bescherming, bedraagt ten hoogste 75 % 
van de kosten die voor de inzet van de 
capaciteit, met inbegrip van vervoer, 
noodzakelijk zijn bij een ramp of een 
dreigende ramp binnen de Unie of een 
deelnemend land.

"2. De financiële bijstand van de Unie 
voor capaciteit die vooraf is toegezegd aan 
de Europese pool voor civiele 
bescherming, bedraagt ten hoogste 75 % 
van de kosten die voor de inzet van de 
capaciteit, met inbegrip van vervoer, 
noodzakelijk zijn bij een ramp of een 
dreigende ramp binnen of buiten de Unie.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) in artikel 23 wordt lid 3 geschrapt.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) lid 2 wordt geschrapt. Schrappen

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a bis (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(a bis) lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
2. De bevoegdheid om de in artikel 
19, leden 5 en 6, bedoelde gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie verleend tot en met 31 
december 2020.

2. De bevoegdheid om de in artikel 
19, leden 5 en 6, bedoelde gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie verleend tot en met 31 
december 2027.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) lid 4 wordt vervangen door: Schrappen
“4. De in artikel 21, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
besluit treedt in werking op de dag na de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een latere 
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datum die in het besluit wordt vermeld. 
Het laat de geldigheid van de reeds van 
kracht zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet.”

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) lid 7 wordt vervangen door: Schrappen
Een overeenkomstig artikel 21, lid 3, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben meegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad met twee maanden verlengd”.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Bijlage I wordt geschrapt. Schrappen

Or. en
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Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Bijlage I

Bestaande tekst Amendement

(4 bis) bijlage I wordt als volgt gewijzigd:
Bijlage I “Bijlage I 

Percentages en beginselen voor de 
toewijzing van de financiële middelen 
voor de uitvoering van het 
Uniemechanisme, bedoeld in artikel 19, 
de leden 1 en 1 bis

Percentages voor de toewijzing van de 
financiële middelen voor de uitvoering van 
het Uniemechanisme, bedoeld in artikel 19, 
lid 1

1. Percentages voor de toewijzing van 
de financiële middelen voor de uitvoering 
van het Uniemechanisme, bedoeld in 
artikel 19, lid 1, in de periode 2014-2020

Preventie: 20 % +/- 8 procentpunten Preventie: 10 % +/- 10 procentpunten;

Paraatheid: 50 % +/- 8 procentpunten Paraatheid: 65 % +/- 10 procentpunten;

Respons: 30 % +/- 8 procentpunten Respons: 25 % +/- 10 procentpunten;

2. Percentages voor de toewijzing van 
de financiële middelen voor de uitvoering 
van het Uniemechanisme, bedoeld in 
artikel 19, lid 1 bis, in de periode 2021-
2027
Preventie: 8 % +/- 10 procentpunten;
Paraatheid: 80 % +/- 10 procentpunten;
Respons: 12 % +/- 10 procentpunten;

Beginselen 3. Beginselen

Bij het uitvoeren van dit besluit, verleent 
de Commissie prioriteit aan acties 
waarvoor in dit besluit een termijn is 
vastgesteld binnen de periode tot het 
verstrijken van die termijn, met het oog op 
het halen van die termijn.

Bij het uitvoeren van dit besluit, verleent 
de Commissie prioriteit aan acties 
waarvoor in dit besluit een termijn is 
vastgesteld binnen de periode tot het 
verstrijken van die termijn, met het oog op 
het halen van die termijn.”

Or. en
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TOELICHTING

Eén van de meest zichtbare gevolgen van de klimaatverandering zijn de steeds vaker voorkomende 
extreme weersverschijnselen en hun tot enkele jaren geleden nauwelijks voorstelbare gevolgen, 
zoals de vele menselijke dodelijke slachtoffers. 

De overstromingen in Europa zoals die zich nu elke tien jaar voordoen, of zelfs vaker, gebeurden 
vroeger slechts eens per eeuw. De bosbranden in Zuid-Europa slokken honderdduizenden hectare 
land op en eisten in de zomer van 2017 en 2018 honderden mensenlevens in Portugal en 
Griekenland. Het probleem blijft evenwel niet langer beperkt tot het Zuiden. De langdurige droogte 
in Noord-Europa in 2018 zorgde voor bosbranden in de Baltische staten, Zweden en Duitsland, bijna 
een unicum voor die landen. Wervelstormen zorgen in vele delen van de wereld, waaronder de 
overzeese gebieden van meerdere lidstaten, voor enorme vernielingen. 

De Europese Unie heeft niet lijdzaam toegekeken. Ze heeft in 2013 het startsein gegeven voor het 
Uniemechanisme voor civiele bescherming voor het ondersteunen van de lidstaten bij de aanpak van 
het steeds groter wordende aantal natuurrampen. Dit mechanisme stoelde uitsluitend op de 
capaciteiten van de lidstaten en beperkte zich in hoofdzaak tot coördinatie tussen de lidstaten die 
bijstand behoefden en de lidstaten die bijstand konden bieden in de vorm van personele of andere 
middelen, in concreto middels de vrijwilligerspool. 

Deze structuur had evenwel zijn beperkingen, zowel wat de middelen betreft, alsook wat betreft de 
mogelijkheden om in te spelen op specifieke soorten natuurrampen. Wat de materiële aspecten 
aangaat, was het probleem vooral dat voor uiterst zeldzame gevaren waarvoor de kosten van de 
bestrijding zeer hoog zijn geen enkele lidstaat alleen bereid was de kosten op zich te nemen. 
Daarnaast was het zo dat, voor bijvoorbeeld bosbranden in de zomer en voor overstromingen, die in 
de regel verband houden met de weersomstandigheden en zich vaak in meerdere lidstaten tegelijk 
voordoen, de vraag naar middelen vaak groter was dan de hoeveelheid beschikbare middelen.

In de zomer van 2017 werd het voor iedereen duidelijk dat het mechanisme in zijn toenmalige vorm 
niet volstond om tegemoet te komen aan de uitdagingen zoals die zich manifesteerden. Daarom 
presenteerde de Commissie, zoals ook reeds aangekondigd door voorzitter Juncker in zijn toespraak 
over de stand van de Unie in september 2017, een voorstel voor een vergaande opwaardering van 
het mechanisme, “teneinde Europa in staat te stellen haar burgers doeltreffend te beschermen en 
niet alleen de slachtoffers te betreuren”.

Overeenkomstig het nieuwe wettelijke kader, dat in maart 2019 in werking is getreden, beschikken 
we nu naast de vrijwillige pool van nationale middelen ook over rescEU, een pan-Europese pool van 
capaciteiten zoals blusvliegtuigen en -helikopters, en specialistische medische uitrusting. Deze 
middelen zullen door de lidstaten worden aangeschaft, evenwel samen met de Commissie, die 80 tot 
90 procent van de totale uitgaven voor aanschaf en onderhoud voor haar rekening neemt. In 
bepaalde gevallen kan de financiering zelfs 100 % van de totale kosten bedragen. De lidstaten 
kunnen deze gelden gebruiken voor hun nationale behoeften, maar wanneer ze op Europees niveau 
nodig zijn, kan geen enkel land de transfer binnen de Europese Unie tegenhouden. 

Wat preventie betreft, blijft de verplichting van het delen van de belangrijkste onderdelen van de 
nationale gevarenanalyse en van het nationale verslag over de middelen voor gevarenbestrijding. 
Daarnaast heeft de Commissie, in het geval dat vaak een beroep op het mechanisme wordt gedaan, 
het recht de preventieplannen van de desbetreffende lidstaat te onderzoeken en, in voorkomend 
geval, voorstellen te doen voor wijziging daarvan of aanvullende maatregelen. 

Rapporteur beoogt wat dit wetgevingsvoorstel betreft te waarborgen dat het mechanisme, een 
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instrument voor solidariteit tussen de lidstaten, over voldoende financiering en het institutionele 
kader beschikt om gedurende de volgende financieringsperiode (2021-2027) doeltreffend te 
opereren. 

In dit verband is rapporteur van oordeel dat de financiële middelen in ieder geval ten minste net zo 
hoog moeten worden vastgesteld als in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie, dat wil 
zeggen op 1,4 miljard euro. In de desbetreffende periode zal de aanschaf plaatsvinden van alle 
nieuwe middelen/uitrusting voor rescEU. Veel van deze middelen zijn duur. Naast de blusvliegtuigen 
en -helikopters is reeds akkoord gegaan met de aanschaf van medische apparatuur (financiering 
100 % met middelen van de Europese begroting). Overigens moet het mechanisme niet alleen bij 
natuurrampen worden ingezet, maar ook bij door de mens veroorzaakte rampen. Om al deze 
redenen moet niet aan de voor de nieuwe financieringsperiode voorgestelde financiële middelen 
worden getornd. 

Rapporteur stelt met het oog op meer transparantie bij de besteding van deze financiële middelen de 
herintroductie voor van de bijlage waarin bepaalde bedragen werden gereserveerd voor preventie, 
paraatheid en bestrijding. Rekening houdend met de enorme veranderingen ten gevolge van de 
herziening van vorig jaar én met het feit dat de preventiemaatregelen voor natuurrampen zoals 
overstromingen en bosbranden hoofdzakelijk via andere financieringsinstrumenten van de Unie 
worden gefinancierd, wordt voorgesteld de bedragen in kwestie te wijzigen en veel meer geld ter 
beschikking te stellen van paraatheid, inclusief de aanschaf van de middelen die het eigendom gaan 
zijn van rescEU. De Commissie beschikt ook over meer flexibiliteit voor het doorvoeren van de 
noodzakelijke wijzigingen mocht dit gedurende de komende zeven jaar nodig worden geacht. 

Rapporteur steunt ook het voorstel om dezelfde regels te laten gelden voor de inzet van middelen 
van de vrijwilligerspool, ongeacht of het gaat om een inzet binnen of buiten de Unie. De 
klimaatverandering is een mondiale uitdaging en de gevolgen ervan zijn overal merkbaar. Europa 
moet ook in staat zijn te helpen in derde landen indien daar om wordt gevraagd, of het nu gaat om 
de aanpak van de negatieve gevolgen van een wervelstorm of de vernietiging van een tropisch bos, 
waarvan de impact zich in de hele wereld doet voelen.

Rapporteur vindt dat alle middelen waarover de Europese Unie beschikt voor de bescherming van 
burgers moeten worden ingezet, ongeacht de lidstaat waarin zij zich bevinden. Eén van deze 
instrumenten is het satellietsysteem Galileo en de mogelijkheid van het versturen van noodsignalen 
wanneer het leven van burgers gevaar loopt. De lidstaten moeten deze mogelijkheid niet onbenut 
laten. De verstrekking van adviezen en informatie middels Galileo kan doorslaggevend zijn voor het 
voorkomen of beperken van dodelijke slachtoffers. 

Tot slot hecht rapporteur eraan te benadrukken dat het Uniemechanisme voor civiele bescherming 
en rescEU een investering voor de toekomst vormen die beoogt te garanderen dat de Unie en haar 
lidstaten in staat zijn doeltreffend te reageren op de gevolgen van de klimaatverandering en de 
toename van extreme weersverschijnselen. 


