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AMENDEMENTEN 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid dient bij de bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in: 

Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Gendergelijkheid is een 

fundamentele waarde van de Unie, die in 

de Verdragen en het Handvest van de 

grondrechten is opgenomen, en de Unie 

heeft toegezegd deze waarde te integreren 

in al haar activiteiten.  In het bijzonder is 

in artikel 8 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie het 

beginsel van gendermainstreaming 

neergelegd, door te stellen dat de Unie er 

bij elk optreden naar streeft de 

ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 

op te heffen en de gelijkheid van mannen 

en vrouwen te bevorderen. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Preventie is van groot belang voor 

de bescherming tegen rampen en vraagt om 

verdere actie. Tot dit doel moeten de 

lidstaten op regelmatige basis risico-

evaluaties met elkaar delen, alsook 

samenvattingen van hun 

rampenrisicobeheersplanning, met het oog 

op een geïntegreerde aanpak van 

rampenbeheersing waarbij preventie-, 

paraatheids- en responsacties aan elkaar 

zijn gekoppeld. Daarnaast moet de 

Commissie in staat worden gesteld om van 

de lidstaten te eisen hun specifieke 

(5) Preventie is van groot belang voor 

de bescherming tegen rampen en vraagt om 

verdere actie. Tot dit doel moeten de 

lidstaten op regelmatige basis risico-

evaluaties met elkaar delen, alsook 

samenvattingen van hun 

rampenrisicobeheersplanning, met het oog 

op een geïntegreerde aanpak van 

rampenbeheersing waarbij preventie-, 

paraatheids- en responsacties aan elkaar 

zijn gekoppeld. De lidstaten moeten 

zorgen voor omvattende gendergevoelige 

programmering, aangezien natuurlijke en 
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preventie- en paraatheidsplannen in 

verband met specifieke rampen mede te 

delen, met name om de algemene 

steunverlening van de Unie voor 

rampenrisicobeheer te maximaliseren. De 

administratieve rompslomp moet worden 

teruggebracht en het preventiebeleid moet 

worden versterkt, met inbegrip van de 

noodzakelijke koppelingen met andere 

essentiële beleidsacties en instrumenten 

van de Unie, zoals de Europese structuur- 

en investeringsfondsen die zijn genoemd in 

overweging 2 van Verordening (EU) nr. 

1303/20131. 

door de mens veroorzaakte rampen alsook 

milieubeleid andere gevolgen hebben voor 

vrouwen dan voor mannen. Met het oog 

op een billijke en doeltreffende 

rampenrisicovermindering en een 

versterking van de mechanismen voor 

civiele bescherming moet daarom in alle 

fasen – van preventie tot paraatheid en 

respons – rekening worden gehouden met 

de genderdimensie, onder meer in de 

gezamenlijke risico-evaluaties en 

interventies op het gebied van 

crisisbeheersing in zowel conflict- als 

postconflictsituaties. Daarnaast moet de 

Commissie in staat worden gesteld om van 

de lidstaten te eisen hun specifieke 

preventie- en paraatheidsplannen in 

verband met specifieke rampen mede te 

delen, met name om de algemene 

steunverlening van de Unie voor 

rampenrisicobeheer te maximaliseren. De 

administratieve rompslomp moet worden 

teruggebracht en het preventiebeleid moet 

worden versterkt, met inbegrip van de 

noodzakelijke koppelingen met andere 

essentiële beleidsacties en instrumenten 

van de Unie, zoals de Europese structuur- 

en investeringsfondsen die zijn genoemd in 

overweging 2 van Verordening (EU) 

nr. 1303/20131. 

_____________________ _____________________ 

1 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen inzake het 

Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 

het Cohesiefonds, het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en 

algemene bepalingen inzake het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het 

Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds 

en het Europees Fonds voor maritieme 

zaken en visserij, en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 

Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320). 

1 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen inzake het 

Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 

het Cohesiefonds, het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en 

algemene bepalingen inzake het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het 

Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds 

en het Europees Fonds voor maritieme 

zaken en visserij, en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 

Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320). 
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Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) De Unie moet bij elk optreden 

rekening houden met het feit dat vrouwen 

niet alleen de onmiddellijke gevolgen van 

een ramp ondervinden, maar mogelijk 

specifieke behoeften op het vlak van 

gezondheidszorg hebben. De lidstaten en 

de Unie moeten er in de eerste plaats voor 

zorgen dat zwangere vrouwen de nodige 

medische zorg ontvangen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 7 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 ter) In alle stadia van risicobeheer 

moet worden voorzien in sanitaire en 

hygiënische voorzieningen, diensten en 

middelen, met bijzondere aandacht voor 

en besef van de specifieke behoeften van 

vrouwen en meisjes. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 7 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 quater) Vrouwen en meisjes lopen 

een verhoogd risico op fysiek en seksueel 

geweld in noodsituaties. Het is derhalve 

van essentieel belang dat 

rampenbeheersingsprojecten maatregelen 

omvatten om gendergebaseerd geweld te 

voorkomen en doeltreffend het hoofd te 
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bieden, zoals maatregelen om de 

veiligheid van vrouwen te waarborgen in 

de nasleep van een ramp, waarbij diensten 

worden verleend om de slachtoffers van 

gendergebaseerd geweld te ondersteunen 

door middel van gezondheidszorg, 

psychologische ondersteuning en andere 

vormen van bijstand. De problematiek in 

verband met geweld tegen vrouwen en 

meisjes moet worden aangepakt in de 

bestaande opleidingen en handboeken op 

het gebied van risicovermindering en 

noodrespons. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Teneinde de specifieke risico's 

waarmee vrouwen en meisjes in 

noodsituaties worden geconfronteerd te 

voorkomen en doeltreffender het hoofd te 

bieden, moet het personeel dat belast is 

met planning, inzet en beheer op het 

gebied van rampenrisicobeheersing en 

civiele bescherming een gendergevoelige 

opleiding krijgen. De lopende dialoog en 

samenwerking tussen het kennisnetwerk 

op het gebied van Europese civiele 

bescherming en netwerken en 

organisaties van 

vrouwenrechtenactivisten met expertise op 

het vlak van milieurampen zijn daarom 

van essentieel belang om te komen tot een 

volledig transversale aanpak van 

rampenpreventie, -paraatheid en -respons 

in de Unie en de lidstaten. 
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Amendement  7 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Om het functioneren van de 

rescEU-capaciteit te verzekeren moeten 

extra financiële toewijzingen beschikbaar 

worden gesteld voor financiële acties in het 

kader van het Uniemechanisme. 

(10) Om het functioneren van de 

rescEU-capaciteit te verzekeren moeten 

extra financiële toewijzingen beschikbaar 

worden gesteld voor financiële acties in het 

kader van het Uniemechanisme, maar niet 

ten koste van de financiële enveloppes die 

zijn toegewezen aan andere belangrijke 

beleidsterreinen van de Unie, bijvoorbeeld 

ter bevordering van rechten, gelijkheid en 

burgerschap, justitie of menselijke 

ontwikkeling in de hele wereld, 

waaronder in het bijzonder alle middelen 

die zijn toegewezen aan programma's en 

projecten inzake gendergelijkheid en 

empowerment van vrouwen, aangezien de 

tenuitvoerlegging van sommige van deze 

programma's buitengewoon succesvol is 

(de betalingstoewijzingen voor het 

programma "Rechten, gelijkheid en 

burgerschap" bedroegen de afgelopen 

drie jaar meer dan 99 %). 

Motivering 

Nieuwe beleidsvoorstellen moeten vergezeld gaan van nieuwe middelen. De rapporteur is 

sterk gekant tegen het gebruik van herschikkingen ten koste van succesvolle maar chronisch 

ondergefinancierde programma's zoals het programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap" 

en het programma "Justitie". Een absorptiepercentage van bijna 100 % voor het programma 

"Rechten, gelijkheid en burgerschap" impliceert dat er geen nieuwe middelen uit dit 

programma kunnen worden ingezet zonder specifieke projecten en organisaties negatief te 

beïnvloeden. De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid wijst voortdurend op 

de noodzaak de middelen voor het programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap" te 

verhogen met het oog op het Daphne-programma en gendergelijkheidsprogramma's. 
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Amendement  8 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Voor het herziene 

Uniemechanisme voor civiele 

bescherming moeten afzonderlijke 

financiering en begrotingstoewijzingen 

worden gegarandeerd. Aangezien 

negatieve gevolgen voor de financiering 

van bestaande meerjarenprogramma's 

moeten worden voorkomen, dient de 

verhoging van de financiering voor de 

gerichte herziening van het 

Uniemechanisme voor civiele 

bescherming in de jaren 2018, 2019 en 

2020 uitsluitend afkomstig te zijn van alle 

middelen die beschikbaar zijn op grond 

van Verordening (EU, Euratom) 

nr. 1311/20131 bis van de Raad, waarbij 

met name een beroep moet worden 

gedaan op het flexibiliteitsinstrument. 

 ___________________ 

 1 bis Verordening (EU, Euratom) 

nr. 1311/2013 van de Raad van 

2 december 2013 tot bepaling van het 

meerjarig financieel kader voor de jaren 

2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, 

blz. 884). 

Motivering 

Nieuwe beleidsvoorstellen moeten vergezeld gaan van nieuwe middelen. De rapporteur is 

sterk gekant tegen het gebruik van herschikkingen ten koste van succesvolle maar chronisch 

ondergefinancierde programma's zoals het programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap" 

en het programma "Justitie". 
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Amendement  9 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 10 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 ter) Bij de planning en 

toewijzing van middelen en budgettering 

voor het herziene Uniemechanisme voor 

civiele bescherming moet ook het 

perspectief van genderbudgettering 

worden toegepast, dat gepaard gaat met 

een gendergebaseerde beoordeling, om bij 

de aanpak van noodsituaties het 

genderperspectief beter te integreren in de 

inspanningen op het gebied van 

risicobeheer en rampenpreventie. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 3 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) vooruitgang in de implementatie 

van het rampenpreventiekader, die wordt 

afgemeten aan het aantal lidstaten dat een 

samenvatting van zijn risicobeoordelingen, 

een evaluatie van zijn 

risicobeheersingsvermogen, en een 

samenvatting van zijn 

rampenrisicobeheersplanning als bedoeld 

in artikel 6 ter beschikking van de 

Commissie heeft gesteld; 

a) vooruitgang in de implementatie 

van het rampenpreventiekader, die wordt 

afgemeten aan het aantal lidstaten dat een 

samenvatting van zijn risicobeoordelingen, 

een evaluatie van zijn 

risicobeheersingsvermogen, en een 

samenvatting van zijn 

rampenrisicobeheersplanning als bedoeld 

in artikel 6 ter beschikking van de 

Commissie heeft gesteld. de beoordelingen 

zijn gendergevoelig; 
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Amendement  11 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 12 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie informeert het Europees 

Parlement en de Raad om de twee jaar over 

de vooruitgang met betrekking tot operaties 

en de vooruitgang die in verband met de 

artikelen 11 en 12 wordt geboekt. 

De Commissie informeert het Europees 

Parlement en de Raad om de twee jaar over 

de vooruitgang met betrekking tot operaties 

en de vooruitgang die in verband met de 

artikelen 11 en 12 wordt geboekt, met 

specifieke gegevens over de inclusie van 

gendergelijkheid. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 13 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het netwerk voert op het gebied van 

opleiding, oefeningen, geleerde lessen en 

kennisverspreiding de volgende taken uit, 

in nauwe coördinatie met de relevante 

kenniscentra, waar passend; ' 

Het netwerk voert op het gebied van 

opleiding, oefeningen, geleerde lessen en 

kennisverspreiding de volgende taken uit, 

daarbij strevende naar een 

genderevenwichtige samenstelling, in 

nauwe coördinatie met de relevante 

kenniscentra, waar passend; '  

 

Amendement  13 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw) 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 9 bis) Aan artikel 13 wordt het volgende 

lid toegevoegd: 

 2 bis. Bij de tenuitvoerlegging van de in 

lid 1 genoemde taken zorgen de 
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Commissie en de lidstaten ervoor dat in de 

opleidings- en kwalificatieprocessen, 

alsook in de handboeken inzake 

risicovermindering en noodrespons, een 

genderperspectief wordt geïntegreerd, met 

een speciale focus op de preventie en 

bestrijding van geweld tegen vrouwen en 

meisjes; 

Motivering 

Met dit aanvullende lid wordt beoogd gendergevoeligheid te integreren in het kennisnetwerk 

op het gebied van Europese civiele bescherming via opleidingen en handboeken. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 ter (nieuw) 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 9 ter) Aan artikel 13 wordt het volgende 

lid toegevoegd: 

 3 bis. De Commissie zorgt ervoor dat 

gegevens op het vlak van rampen naar 

geslacht worden uitgesplitst, zoals vereist 

uit hoofde van het kader van Sendai voor 

rampenrisicovermindering, teneinde de 

rol van vrouwen bij de planning van 

risicovermindering en het 

genderperspectief gedurende het gehele 

proces in aanmerking te nemen; 

Motivering 

Dit aanvullende lid is bedoeld om bij gegevensverzameling op het vlak van rampen rekening 

te houden met gendergevoeligheid. Voor de bevordering en versterking van samenwerking 

zijn data en statistieken van essentieel belang, aangezien hiermee rampenrisico's beter 

kunnen worden begrepen en uiteindelijk aangepakt. In het kader van Sendai voor 

rampenrisicovermindering wordt duidelijk meegedeeld dat de betreffende gegevens moeten 

worden uitgesplitst. 
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Amendement  15 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 19 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het bedrag van 480.630.000 euro in 

lopende prijzen is afkomstig van rubriek 3 

("Veiligheid en burgerschap") en 

150.936.000 euro in lopende prijzen is 

afkomstig van rubriek 4 ("De EU als 

mondiale partner") van het meerjarig 

financieel kader. 

De noodzakelijke kredieten voor het 

Uniemechanisme worden geleidelijk door 

het Europees Parlement en de Raad 

goedgekeurd in het kader van de 

jaarlijkse begrotingsprocedure, rekening 

houdend met alle middelen die 

beschikbaar zijn op grond van 

Verordening (EU, Euratom) 

nr. 1311/2013 van de Raad*, waarbij met 

name gebruik wordt gemaakt van het 

flexibiliteitsinstrument. 

 ____________________ 

 * Verordening (EU, Euratom) 

nr. 1311/2013 van de Raad van 

2 december 2013 tot bepaling van het 

meerjarig financieel kader voor de jaren 

2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, 

blz. 884). 

Motivering 

Nieuwe beleidsvoorstellen moeten vergezeld gaan van nieuwe middelen. De rapporteur is 

sterk gekant tegen het gebruik van herschikkingen ten koste van succesvolle maar chronisch 

ondergefinancierde programma's zoals het programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap" 

en het programma "Justitie". 
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