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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het Europese mechanisme voor civiele bescherming is een belangrijk instrument van de 

Europese Unie om snel te kunnen reageren op noodsituaties die zich kunnen voordoen in 

gebieden binnen en buiten de Europese Unie, en maakt gecoördineerde bijstand mogelijk door 

het delen van middelen in alle deelnemende landen. Het mechanisme moet echter verbeterd 

worden op het gebied van preventie, paraatheid, organisatie en rampenbestrijdingscapaciteit.  

De rapporteur is van mening dat het Uniemechanisme voor civiele bescherming een cruciale 

rol speelt bij de tenuitvoerlegging van artikel 196 VWEU, waarin wordt bepaald dat "de Unie 

[...] de samenwerking [bevordert] tussen de lidstaten om zodoende te komen tot een grotere 

doeltreffendheid van de systemen ter voorkoming van en bescherming tegen natuurrampen of 

door de mens veroorzaakte rampen". 

In dit verband is de rapporteur ingenomen met het initiatief van de Europese Commissie, 

waarmee beoogd wordt het huidige solidariteitsmechanisme te vereenvoudigen en te 

versterken met een grotere financiële inspanning van de Europese Unie. Naast de nationale 

capaciteiten kan hiermee een reservecapaciteit worden opgezet ter versterking van de 

middelen van de lidstaten. 

De rapporteur wijst op de reeds bestaande bijdrage uit de Europese structuur- en 

investeringsfondsen ter bevordering van risicopreventie en -beheer, en de aanpassing aan 

klimaatverandering. Bovendien is hij van mening dat, ter vergemakkelijking van een snelle en 

effectieve inzet, de mobilisatie van rescEU-middelen op regionaal niveau aangepakt moet 

worden, met name door de capaciteiten van lokale en regionale overheden erbij te betrekken 

en te versterken, om zo beter te kunnen inspelen op de specifieke kenmerken van de getroffen 

regio’s.  

Het benutten van de synergieën tussen de verschillende Uniemiddelen is een belangrijke 

factor voor verbeterde doeltreffendheid en meer efficiëntie op het gebied van duurzame 

rampenpreventie en -bestrijding. De rapporteur pleit dan ook voor een betere samenwerking 

en coördinatie tussen de verschillende instrumenten, met inbegrip van het Solidariteitsfonds 

van de Europese Unie (SFEU), in een geïntegreerde aanpak.  

De rapporteur steunt ook het voorstel van de Commissie om een netwerk van vaardigheden en 

expertise van verschillende lidstaten op dit gebied op te zetten, en stelt voor om kenniscentra 

en universiteiten daarbij te betrekken. 

Ten slotte is de rapporteur van mening dat een betere communicatiestrategie moet worden 

ontwikkeld om de acties en de resultaten in het kader van het Uniemechanisme voor civiele 

bescherming zichtbaarder te maken voor burgers, en hun vertrouwen in de capaciteit van de 

Unie om rampen te voorkomen en aan te pakken, te versterken. 
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AMENDEMENTEN 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, 

volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement 1 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Het EU-mechanisme voor civiele 

bescherming (hierna "het mechanisme" 

genoemd), ingesteld bij Besluit nr. 

1313/2013/EU van het Europees Parlement 

en de Raad12 is gericht op het versterken 

van de samenwerking tussen de Unie en de 

lidstaten en het faciliteren van de 

coördinatie op het terrein van civiele 

bescherming, om zodoende te komen tot 

een betere respons van de Unie ten aanzien 

van door de mens of de natuur 

veroorzaakte rampen. 

(1) Het EU-mechanisme voor civiele 

bescherming (hierna "het mechanisme" 

genoemd), ingesteld bij Besluit 

nr. 1313/2013/EU van het Europees 

Parlement en de Raad12 is gericht op het 

versterken van de samenwerking tussen de 

Unie, de lidstaten en hun regio's en het 

faciliteren van de coördinatie op het terrein 

van civiele bescherming, om zodoende te 

komen tot een betere respons van de Unie 

ten aanzien van door de mens of de natuur 

veroorzaakte rampen. 

_________________ _________________ 

12 Besluit nr. 1313/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 betreffende een 

Uniemechanisme voor civiele bescherming 

(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 924). 

12 Besluit nr. 1313/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 betreffende een 

Uniemechanisme voor civiele bescherming 

(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 924). 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Door de mens of de natuur 

veroorzaakte rampen kunnen overal ter 

wereld plaatsvinden, vaak zonder 

waarschuwing. Of het nu door de mens of 

door de natuur veroorzaakte rampen 

betreft, zij komen steeds vaker voor, in 

steeds extremere en complexere vorm, nog 

versterkt door de gevolgen van de 

klimaatverandering, en zonder rekening te 

houden met nationale grenzen. De 

(3) Door de mens of de natuur 

veroorzaakte rampen kunnen overal ter 

wereld plaatsvinden. Of zulke rampen nu 

door de natuur worden veroorzaakt en 

worden versterkt door de 

klimaatverandering of aan de mens te 

wijten zijn – waaronder ook nieuwe 

bedreigingen, zoals voor de binnenlandse 

veiligheid –, zij komen steeds vaker voor, 

in steeds extremere en complexere vorm, 
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gevolgen van rampen voor de mens, het 

milieu en de economie kunnen aanzienlijk 

zijn. 

en houden geen rekening met nationale 

grenzen. De gevolgen van rampen voor 

mens, milieu en economie op de 

middellange en lange termijn zijn vaak 

aanzienlijk. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Uit recente ervaring is gebleken dat 

door een beroep te doen op een louter 

vrijwillig aanbod van wederzijdse bijstand, 

gecoördineerd en gefaciliteerd door het 

Uniemechanisme, niet altijd kan worden 

gegarandeerd dat voldoende capaciteit 

beschikbaar wordt gesteld om in 

toereikende mate tegemoet te komen aan 

de fundamentele behoeften van 

bevolkingsgroepen die door een ramp 

worden getroffen, noch dat het milieu en 

de eigendom in voldoende mate veilig 

worden gesteld. Dit is speciaal het geval 

wanneer lidstaten tegelijk worden getroffen 

door herhaaldelijke rampen en collectieve 

capaciteit ontoereikend is. 

(4) Uit recente ervaringen is gebleken 

dat een beroep op een louter vrijwillig 

aanbod van wederzijdse bijstand, 

gecoördineerd en gefaciliteerd door het 

Uniemechanisme, niet altijd kan 

garanderen dat voldoende capaciteit 

beschikbaar wordt gesteld om op tijd en in 

toereikende mate tegemoet te komen aan 

de fundamentele behoeften van 

bevolkingsgroepen die door een ramp 

worden getroffen, noch dat het milieu en 

de eigendom in voldoende mate veilig 

worden gesteld. Dit is met name het geval 

wanneer lidstaten en hun regio's, evenals 

lidstaten en regio's in de nabije omgeving, 
worden getroffen door herhaaldelijke en 

gelijktijdige rampen en de collectieve 

responscapaciteit ontoereikend is. Het 

systeem behoeft verbetering en de 

lidstaten moeten adequate preventieve 

maatregelen nemen om de nationale 

capaciteit te bewaren en uit te bouwen tot 

een omvang die volstaat om naar behoren 

op rampen te kunnen reageren. 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Preventie is van groot belang voor (5) Preventie is van groot belang voor 
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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 

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. 

1303/201313. 

de bescherming tegen rampen en vraagt om 

verdere actie op alle niveaus, aangezien de 

gevolgen van de klimaatverandering 

overal waarneembaar en van nature 

grensoverschrijdend zijn. Hiertoe moeten 

de lidstaten in overleg met hun lokale en 

regionale autoriteiten risico-evaluaties 

uitwisselen, alsook samenvattingen van 

hun rampenrisicobeheersplanning, met het 

oog op een geïntegreerde aanpak van 

rampenbeheersing, ook bij 

grensoverschrijdende gebeurtenissen, 
waarbij preventie-, paraatheids- en 

responsacties zo snel mogelijk aan elkaar 

worden gekoppeld, onder meer via 

scholing en beroepsopleiding. Daarnaast 

moet de Commissie waar nodig van de 

lidstaten eisen dat zij voorzien in 

specifieke opleidings-, preventie-, 

paraatheids- en evacuatieplannen voor 

specifieke rampen, zoals aardbevingen, 

droogte, hittegolven, bosbranden, 

overstromingen en watertekorten, met 

inbegrip van humanitaire en 

technologische rampen, met name om de 

algemene steunverlening van de Unie voor 

rampenrisicobeheer te maximaliseren. Het 

is van essentieel belang dat de 

administratieve rompslomp wordt 

teruggebracht en dat het preventiebeleid en 

de operationele capaciteit – ook op 

grensoverschrijdend niveau – worden 

versterkt, onder andere door betere 

koppelingen en coördinatie met andere 

essentiële beleidsacties en instrumenten 

van de Unie, met name de Europese 

structuur- en investeringsfondsen die 

worden genoemd in artikel 1 en 

overweging 2 van Verordening (EU) nr. 

1303/201313, en het Solidariteitsfonds van 

de Europese Unie. In dit verband moet 

worden benadrukt dat de Europese 

structuur- en investeringsfondsen 

(ESI-fondsen) al een bijdrage leveren aan 

de bevordering van de aanpassing aan 

klimaatverandering en aan risicopreventie 

en -beheer, en dat er in verband met die 

doelstelling ex-antevoorwaarden gelden. 
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_________________ _________________ 

13 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). 

13 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). 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) De macroregionale strategieën van 

de Unie kunnen een hoogwaardig kader 

voor samenwerking bieden, met het doel 

operationele preventieve maatregelen vast 

te stellen en respons- en beheerscentra op 

te richten, waarbij ook samenwerking met 

naburige derde landen mogelijk is. 

 

 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Er bestaat een noodzaak om het 

collectieve vermogen tot rampenparaatheid 

en rampenrespons te versterken met name 

door wederzijdse steunverlening in Europa. 

(6) Er bestaat een noodzaak om het 

collectieve vermogen tot scholing voor 

rampen, rampenparaatheid en 

rampenrespons te versterken, met name 
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Naast een versterking van de 

mogelijkheden die reeds worden geboden 

door de Europese responscapaciteit voor 

noodsituaties (EERC, of de vrijwillige 

pool), vanaf heden de "Europese pool voor 

civiele bescherming" genoemd, moet de 

Commissie ook rescEU opzetten. De 

samenstelling van rescEU moet 

noodresponscapaciteit omvatten inzake 

bosbranden, grootschalige overstromingen 

en aardbevingen, alsook een veldhospitaal 

en medische teams volgens de normen van 

de Wereldgezondheidsorganisatie die snel 

kunnen worden ontplooid. 

door doeltreffende wederzijdse 

steunverlening en samenwerking in 

Europa, teneinde de voorspelbaarheid van 

interventies te vergroten en de 

inzettermijn aanzienlijk te verkorten. 

Naast een versterking van de 

mogelijkheden die reeds worden geboden 

door de Europese responscapaciteit voor 

noodsituaties (EERC, of de "civiele 

bijstandsplicht"), voortaan de "Europese 

pool voor civiele bescherming" genoemd, 

moet de Commissie ook rescEU opzetten. 

De samenstelling van rescEU moet een 

specifieke gezamenlijke 

noodresponscapaciteit omvatten voor 

natuurrampen of door de mens 

veroorzaakte rampen, zoals bosbranden, 

grootschalige overstromingen, 

aardbevingen, terroristische bedreigingen 
en andere onvoorziene gebeurtenissen, 

bijvoorbeeld een acuut gebrek aan 

geneesmiddelen, alsook een veldhospitaal 

en medische teams volgens de normen van 

de Wereldgezondheidsorganisatie die 

kunnen worden ingezet om snel en 

gelijktijdig op verschillende locaties in 

actie te komen. Op verzoek moeten 

operationele rescEU-middelen 

beschikbaar worden gesteld voor 

responsoperaties om capaciteitstekorten 

aan te pakken en de inspanningen in het 

kader van de pool voor civiele 

bescherming te versterken. Er moeten 

specifieke bepalingen worden opgenomen 

voor interventies in de ultraperifere 

regio's en de landen en gebieden overzee 

(LGO), gezien hun ligging op grote 

afstand van het Europese continent en 

hun specifieke kenmerken. 

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (6 bis) De regionale en lokale autoriteiten 

spelen een belangrijke rol bij 

rampenpreventie en -beheersing en hun 

responscapaciteit moet op passende wijze 

worden geïntegreerd in de in het kader 

van dit besluit uitgevoerde coördinatie- en 

inzetactiviteiten, in overeenstemming met 

het institutioneel en juridisch kader van 

de lidstaten, teneinde overlappingen 

zoveel mogelijk te voorkomen en 

interoperabiliteit te bevorderen. Deze 

autoriteiten kunnen een belangrijke 

preventieve rol vervullen en moeten tevens 

als eerste reageren in de nasleep van een 

ramp, tezamen met hun vrijwilligers. Er is 

dan ook behoefte aan doorlopende 

samenwerking op lokaal, regionaal en 

grensoverschrijdend niveau met het doel 

gemeenschappelijke 

waarschuwingssystemen in te voeren voor 

snelle interventie vóór de rescEU wordt 

gemobiliseerd, evenals regelmatige 

voorlichtingscampagnes over maatregelen 

voor een eerste respons. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 6 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 ter) Om een snelle en effectieve inzet te 

vergemakkelijken moet de mobilisatie van 

rescEU-middelen ook een territoriaal 

aspect hebben en rekening houden met 

het belang van een aanpak op regionaal 

en lokaal niveau, en waar nodig een 

vanuit de gemeenschap geleide aanpak, 

teneinde goed te kunnen inspelen op de 

specifieke kenmerken van de regio's en de 

door een ramp veroorzaakte schade te 

beperken. 
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Amendement  9 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De Unie moet in staat zijn om de 

lidstaten bij te staan indien de beschikbare 

capaciteit niet volstaat voor een 

doeltreffende respons op rampen, door bij 

te dragen aan de financiering van leasing- 

of verhuringsregelingen, met het oog op 

een snelle toegang tot dergelijke capaciteit, 

of door de financiering van de aankoop 

ervan. Hierdoor zou de doeltreffendheid 

van het Uniemechanisme aanzienlijk 

worden vergroot, door de beschikbaarheid 

te garanderen van capaciteit in gevallen 

waar een effectieve rampenrespons in 

andere situaties niet zou kunnen worden 

verzekerd, met name bij rampen die een 

wijdverbreide impact hebben of een 

aanzienlijk aantal lidstaten treffen. Het 

verstrekken van deze capaciteit door de 

Unie moet schaalvoordelen opleveren en 

leiden tot een betere coördinatie bij 

rampenrespons. 

(7) De Unie moet in staat zijn om de 

lidstaten bij te staan indien de beschikbare 

materiële en technische capaciteit niet 

volstaat voor een doeltreffende respons op 

rampen, ook in het geval van 

grensoverschrijdende gebeurtenissen, 

door bij te dragen aan de financiering van 

leasing- of verhuringsregelingen, met het 

oog op een snelle toegang tot dergelijke 

capaciteit, of door de financiering van de 

aankoop ervan. Hierdoor zou de 

doeltreffendheid van het Uniemechanisme 

aanzienlijk worden vergroot, door de 

beschikbaarheid te garanderen van 

materiële en technische capaciteit, 

waaronder capaciteit voor het redden van 

ouderen of personen met een handicap, in 

gevallen waar een effectieve 

rampenrespons anders niet gewaarborgd 

zou zijn, met name bij rampen die een 

wijdverbreide impact hebben of een 

aanzienlijk aantal lidstaten treffen. Het 

verstrekken van specifieke passende 

uitrusting en van capaciteit door de Unie 

moet schaalvoordelen opleveren en leiden 

tot een betere coördinatie bij 

rampenrespons. 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Met het oog op grotere efficiëntie 

en doelmatigheid van opleiding en 

oefeningen en op grotere samenwerking 

tussen de nationale civiele-

beschermingsautoriteiten en -diensten van 

(9) Opleiding, onderzoek en innovatie 

zijn essentiële aspecten van de 

samenwerking op het gebied van civiele 

bescherming. Met het oog op grotere 

efficiëntie en doelmatigheid van opleiding 
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de lidstaten is het noodzakelijk een 

kennisnetwerk op het gebied van Europese 

civiele bescherming op te zetten dat is 

gebaseerd op bestaande structuren. 

en oefeningen, bevordering van innovatie 

door inzet van nieuwe technologieën zoals 

hightech uitrusting alsmede de nieuwste 

wetenschappelijke bevindingen om een 

doeltreffender toezicht in stedelijke en 

bosgebieden te waarborgen, en verdieping 

van de dialoog en samenwerking tussen de 

nationale civiele-beschermingsautoriteiten 

en -diensten van de lidstaten, ook in 

grensoverschrijdend verband, is het 

noodzakelijk om een kennisnetwerk op het 

gebied van Europese civiele bescherming 

op te zetten dat is gebaseerd op bestaande 

structuren en waarbij onderzoekers, 

onderzoeks- en opleidingscentra van 

lidstaten, universiteiten en waar nodig 

kenniscentra en maatschappelijke 

organisaties betrokken worden. In het 

geval van de ultraperifere gebieden en de 

LGO moet ervoor worden gezorgd dat zij 

eveneens in dit netwerk worden 

opgenomen, naast meer samenwerking 

met derde landen op het gebied van 

scholing en preventie- en 

responscapaciteit. 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 11 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Er bestaat behoefte aan een 

vereenvoudiging van de procedures van 

het Uniemechanisme om de toegang van 

de lidstaten te verzekeren tot de steun en 

de capaciteit die nodig zijn om zo spoedig 

mogelijk te antwoorden op natuurrampen 

of door de mens veroorzaakte rampen. 

(11) Er bestaat behoefte aan 

vereenvoudiging en stroomlijning alsmede 

meer flexibiliteit van de procedures van het 

Uniemechanisme om ervoor te zorgen dat 

lidstaten snel toegang hebben tot de steun 

en de capaciteit die nodig zijn om zo 

spoedig en efficiënt mogelijk te reageren 

op natuurrampen of door de mens 

veroorzaakte rampen. 
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Amendement  12 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Het is van belang te garanderen dat 

de lidstaten alle noodzakelijke maatregelen 

treffen om door de natuur of de mens 

veroorzaakte rampen doeltreffend te 

voorkomen en hun gevolgen te 

verminderen. De bepalingen moeten het 

verband versterken tussen acties voor 

preventie, paraatheid en respons in het 

kader van het Uniemechanisme. Er moet 

ook worden gezorgd voor samenhang met 

andere relevante wetgeving van de Unie 

inzake de preventie en het beheer van 

rampenrisico's, met inbegrip van 

grensoverschrijdende preventie-activiteiten 

en respons op bedreigingen zoals ernstige 

grensoverschrijdende bedreigingen van de 

volksgezondheid15. Evenzo moet de 

samenhang worden verzekerd met 

internationale verbintenissen zoals het 

kader van Sendai voor 

rampenrisicovermindering 2015-2030, de 

overeenkomst van Parijs en de Agenda 

2030 voor duurzame ontwikkeling. 

(13) Het is van belang te garanderen dat 

de lidstaten en hun lokale en regionale 

autoriteiten, alle noodzakelijke 

maatregelen treffen om door de natuur of 

de mens veroorzaakte rampen doeltreffend 

te voorkomen en hun gevolgen te 

verminderen, onder meer door onderhoud 

van bossen, beheer van ontvlambaar 

materiaal en bosbouwplanning. De 

bepalingen moeten het verband versterken 

tussen acties voor preventie, paraatheid en 

respons in het kader van het 

Uniemechanisme. Er moet ook worden 

gezorgd voor samenhang met andere 

relevante wetgeving van de Unie inzake de 

preventie en het beheer van rampenrisico's, 

met inbegrip van grensoverschrijdende en 

intergemeentelijke preventie- en 

vroegtijdige-waarschuwingsactiviteiten en 

respons op bedreigingen zoals ernstige 

grensoverschrijdende bedreigingen van de 

volksgezondheid15, met inbegrip van 

ongevallen met radioactieve, biologische 

of chemische stoffen. De programma's 

voor territoriale samenwerking in het 

kader van het cohesiebeleid omvatten 

specifieke acties inzake weerbaarheid 

tegen rampen en risicopreventie en -

beheer. Grotere inspanningen voor een 

sterkere integratie en meer synergieën zijn 

daarom noodzakelijk. Evenzo moet de 

samenhang worden verzekerd met 

internationale verbintenissen zoals het 

kader van Sendai voor 

rampenrisicovermindering 2015-2030, de 

overeenkomst van Parijs en de 

Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. 

Daarnaast moeten er regelingen worden 

getroffen voor betere coördinatie met het 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie 

(SFEU), met het oog op de 

natuurrampenrespons. 
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__________________ __________________ 

15 Besluit nr. 1082/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 22 

oktober 2013 over ernstige 

grensoverschrijdende bedreigingen van de 

gezondheid en houdende intrekking van 

Beschikking nr. 2119/98/EG (PB L 293 

van 5.11.2013, blz. 1). 

15 Besluit nr. 1082/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

22 oktober 2013 over ernstige 

grensoverschrijdende bedreigingen van de 

gezondheid en houdende intrekking van 

Beschikking nr. 2119/98/EG (PB L 293 

van 5.11.2013, blz. 1). 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) De Unie moet tevens 

aandacht besteden aan technische 

bijstand en opleiding, zodat de 

zelfredzaamheid van gemeenschappen 

kan worden verbeterd en zij beter 

voorbereid zijn om snel te reageren en de 

gevolgen van een ramp binnen de perken 

te houden. Specifieke opleidingen en 

training voor personen die taken 

uitoefenen op het gebied van de openbare 

veiligheid, zoals gemeenschapsleiders, 

personeel in de sociale en medische 

sector, de reddingsdiensten en de 

brandweer alsmede lokale 

vrijwilligersgroepen die snel beschikbaar 

interventiemateriaal paraat hebben, 

kunnen helpen de gevolgen van een ramp 

binnen de perken te houden en het aantal 

dodelijke slachtoffers zowel tijdens als in 

de nasleep van een crisis te beperken. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter -a (nieuw) 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 3 – lid 1 – letter c 

 
Bestaande tekst Amendement 
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 (-a) In lid 1 wordt letter c) vervangen 

door: 

c) Het bevorderen van een snelle en 

efficiënte respons bij rampen of bij 

dreigende rampen; en 

c) Het bevorderen van een snelle en 

efficiënte respons bij rampen of bij 

dreigende rampen, ook door het inzetten 

van adequate materiële en technische 

capaciteit voor urgente reddingsoperaties; 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 3 – lid 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) het vergroten van de 

beschikbaarheid en het gebruik van 

wetenschappelijke kennis over rampen. 

e) het vergroten van de 

beschikbaarheid en het gebruik van 

wetenschappelijke kennis over rampen, 

ook in de ultraperifere regio's en de LGO; 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a bis (nieuw) 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 3 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) Aan lid 1 wordt het volgende punt 

e bis) toegevoegd: 

 e bis) het intensiveren van de 

samenwerkings- en coördinatieactiviteiten 

op grensoverschrijdend niveau; 

 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 5 – lid 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) verbeteren van de kennisbasis 

betreffende rampenrisico's en 

vergemakkelijken van de uitwisseling van 

kennis, de resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek, informatie en beste praktijken, 

met name onder lidstaten die met dezelfde 

risico's worden geconfronteerd. 

a) bevordering van onderwijs, 

bewustmaking, verbeteren van de 

kennisbasis betreffende rampenrisico's en 

vergemakkelijken van de dialoog, 

uitwisseling van kennis en samenwerking, 

de resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek en innovatie, met 

aanbevelingen en 

kortetermijnvoorspellingen, informatie en 

beste praktijken, met name onder lidstaten 

en hun lokale en regionale autoriteiten, 

de naburige derde landen en waar nodig 

de ultraperifere regio's en LGO die met 

dezelfde risico's worden geconfronteerd; 

Amendement  18 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 5 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis) Aan artikel 5, lid 1, wordt letter a 

bis) toegevoegd: 

 a bis) op verzoek hulp bieden bij de 

besluitvorming; 

Amendement  19 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw) 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 5 – lid 1 – letter a ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter) Aan artikel 5, lid 1, wordt letter 

a ter) toegevoegd: 

 a ter) harmoniseren van informatie en 

richtsnoeren inzake 

waarschuwingssystemen, ook op 

grensoverschrijdend niveau; 
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Amendement  20 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 quater (nieuw) 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 5 – lid 1 – letter h 

 

Bestaande tekst Amendement 

 3 ter) In artikel 5, lid 1, wordt letter h) 

vervangen door: 

h) bevorderen van het gebruik van 

verschillende financiële middelen van de 

Unie die duurzame rampenpreventie 

kunnen ondersteunen en de lidstaten en 

regio's ertoe aanmoedigen deze 

financieringsmogelijkheden te benutten; 

h) bevorderen van het gebruik en de 

coördinatie van verschillende financiële 

middelen van de Unie die duurzame 

rampenpreventie en -respons kunnen 

ondersteunen en lidstaten en regio's ertoe 

aanmoedigen deze 

financieringsmogelijkheden te benutten 

voor meer synergie, onder meer door hun 

materiële en technische middelen uit te 

breiden en te moderniseren; 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 6 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) uiterlijk op 22 december 2018 en 

vervolgens om de drie jaar opstellen van 

risicobeoordelingen op nationaal of 

passend subnationaal niveau en deze aan 

de Commissie ter beschikking stellen; 

a) uiterlijk op 22 december 2018 en 

vervolgens om de twee jaar opstellen van 

risicobeoordelingen op nationaal of 

passend subnationaal niveau, in 

samenwerking met de betrokken lokale en 

regionale autoriteiten, en deze aan de 

Commissie ter beschikking stellen; 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een samenvatting van de relevante 

elementen van de 

risicobeheersingsplanning dient uiterlijk op 

31 januari 2019, en vervolgens om de drie 

jaar, bij de Commissie te worden 

ingediend, met inbegrip van informatie 

over de uitgekozen preventie- en 

paraatheidsmaatregelen. Daarnaast kan de 

Commissie van de lidstaten vragen 

specifieke preventie- en 

paraatheidsplannen mede te delen die 

zowel de inspanningen op de korte als op 

de lange termijn moeten bestrijken. De 

Unie onderzoekt terdege de vooruitgang 

die door de lidstaten wordt geboekt inzake 

rampenpreventie en rampenparaatheid als 

onderdeel van elke toekomstige 

toepasselijke ex-antevoorwaarde in het 

kader van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen. 

Een samenvatting van de relevante 

elementen van de 

risicobeheersingsplanning dient uiterlijk op 

31 januari 2019, en vervolgens om de 

twee jaar, bij de Commissie te worden 

ingediend, met inbegrip van informatie 

over de uitgekozen preventie- en 

paraatheidsmaatregelen. Daarnaast kan de 

Commissie de lidstaten verzoeken 

specifieke preventie- en 

paraatheidsplannen mede te delen en 

voorziet zij de lidstaten van een 

richtinggevend kader voor de 

voorbereiding van deze plannen, die zowel 
de inspanningen op de korte als op de 

lange termijn moeten bestrijken. De Unie 

onderzoekt terdege de vooruitgang die door 

de lidstaten, ook op regionaal en lokaal 

niveau, wordt geboekt inzake 

rampenpreventie en rampenparaatheid als 

onderdeel van een krachtiger toekomstig 

mechanisme voor ex-antevoorwaarden 

voor investeringen in het kader van de 

Europese structuur- en 

investeringsfondsen. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw) 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 8 – lid 1 – letter k 

 

Bestaande tekst Amendement 

 4 bis. In artikel 8, lid 1, wordt letter k) 

vervangen door: 

k) in nauw overleg met de lidstaten 

uitvoeren van extra ondersteunende en 

aanvullende paraatheidacties teneinde de in 

artikel 3, lid 1, onder b), genoemde 

doelstelling te verwezenlijken. 

"k) in nauw overleg met de lidstaten 

uitvoeren van extra ondersteunende en 

aanvullende paraatheidacties, onder meer 

door coördinatie met andere instrumenten 

van de Unie, teneinde de in artikel 3, lid 1, 

onder b), genoemde doelstelling te 

verwezenlijken." 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 ter (nieuw) 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 ter) In artikel 9 wordt het volgende lid 

ingevoegd na lid 1: 

 "1 bis. De lidstaten versterken de 

relevante administratieve capaciteit van 

de bevoegde regionale en lokale 

overheden, in overeenstemming met hun 

institutioneel en juridisch kader." 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 10 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie en de lidstaten 

werken samen aan het verbeteren van de 

planning van responsoperaties bij rampen 

in het kader van het Uniemechanisme, 

onder meer door het opstellen van 

scenario’s voor respons op rampen 

gebaseerd op de risicobeoordelingen als 

bedoeld in artikel 6, onder a), en het 

overzicht van risico's als bedoeld in artikel 

5, lid 1, onder c), het in kaart brengen van 

de beschikbare middelen en het opstellen 

van plannen voor de inzet van de 

responscapaciteit. 

1. De Commissie en de lidstaten 

werken samen aan het verbeteren van de 

planning van responsoperaties bij 

natuurrampen of door de mens 

veroorzaakte rampen in het kader van het 

Uniemechanisme, onder meer door het 

opstellen van scenario’s voor respons op 

rampen gebaseerd op de 

risicobeoordelingen als bedoeld in artikel 

6, onder a), en het overzicht van risico's als 

bedoeld in artikel 5, lid 1, onder c), het in 

kaart brengen van de beschikbare middelen 

en het opstellen van plannen voor de inzet 

van de responscapaciteit. 
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Amendement  26 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter b 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 11 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Er wordt een Europese pool voor 

civiele bescherming opgericht. Deze 

bestaat uit een pool van vooraf toegezegde 

responscapaciteit van de lidstaten en omvat 

modules, andere responscapaciteit en 

deskundigen. 

1. Er wordt een Europese pool voor 

civiele bescherming opgericht. Deze 

bestaat uit een geheel van vooraf 

toegestane responscapaciteit van de 

lidstaten en omvat modules, andere 

responscapaciteit en deskundigen, op basis 

van het beginsel van de civiele 

bijstandsplicht. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter d 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 11 – lid 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10. Verwijzingen naar de Europese 

responscapaciteit voor noodsituaties, 

EERC en de vrijwillige pool worden 

beschouwd als verwijzingen naar de 

Europese pool voor civiele bescherming. 

10. Verwijzingen naar de Europese 

responscapaciteit voor noodsituaties, 

EERC en de civiele bijstandsplicht worden 

beschouwd als verwijzingen naar de 

Europese pool voor civiele bescherming. 

 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 12 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) stedelijke zoek- en 

reddingsoperaties; 

c) zoek- en reddingsoperaties in 

stedelijk, bergachtig en bosgebied; 
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Amendement  29 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Op basis van vastgestelde risico's en 

uitgaande van een multirisico-aanpak is de 

Commissie bevoegd om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen overeenkomstig 

artikel 30, ten einde de vereiste typen 

responscapaciteit vast te stellen bovenop de 

responscapaciteit die bedoeld is in lid 2 van 

dit artikel, en om de samenstelling van 

rescEU dienovereenkomstig aan te passen. 

De samenhang met andere 

beleidsonderdelen van de Unie wordt 

gewaarborgd. 

Op basis van vastgestelde risico's en 

uitgaande van een multirisico-aanpak en de 

noodzaak van flexibiliteit ten aanzien van 

de responscapaciteit, is de Commissie 

bevoegd om gedelegeerde handelingen vast 

te stellen overeenkomstig artikel 30, ten 

einde de vereiste typen responscapaciteit 

vast te stellen bovenop de responscapaciteit 

die bedoeld is in lid 2 van dit artikel, en om 

de samenstelling van rescEU 

dienovereenkomstig aan te passen. De 

samenhang met andere beleidsonderdelen 

van de Unie wordt gewaarborgd. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 12 – lid 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De rescEU-capaciteit is beschikbaar 

voor responsoperaties in het kader van het 

Uniemechanisme naar aanleiding van een 

verzoek om bijstand via het ERCC. Het 

besluit tot de inzet ervan wordt door de 

Commissie genomen, die de bevelvoering 

en controle over de rescEU-capaciteit 

onder haar bevoegdheid houdt. 

7. De rescEU-capaciteit is beschikbaar 

voor responsoperaties in het kader van het 

Uniemechanisme naar aanleiding van een 

verzoek om bijstand via het ERCC. Het 

besluit tot de inzet ervan wordt door de 

Commissie genomen, die de bevelvoering 

en controle over de rescEU-capaciteit 

onder haar bevoegdheid houdt en die een 

gemeenschappelijke voertaal gebruikt en 

gestandaardiseerde begrippen die 

begrijpelijk zijn voor alle eenheden die 

worden ingezet bij rampen. 
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Amendement  31 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 12 – lid 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. In het geval van inzet van de 

rescEU-capaciteit komt de Commissie met 

de verzoekende lidstaat de operationele 

ontplooiing overeen. De verzoekende 

lidstaat faciliteert de operationele 

coördinatie van zijn eigen capaciteit met de 

rescEU-activiteiten tijdens de operaties. 

8. In het geval van inzet van de 

rescEU-capaciteit komt de Commissie met 

de verzoekende lidstaat of lidstaten waar 

nodig de operationele ontplooiing overeen. 

De verzoekende lidstaat faciliteert de 

operationele coördinatie van zijn eigen 

capaciteit, inclusief de responscapaciteit 

van regionale en lokale overheden, 

evenals die van vrijwilligers, met de 

rescEU-activiteiten tijdens de operaties. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 12 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. Waar nodig faciliteert de 

Commissie de coördinatie van de 

verschillende responscapaciteiten via het 

ERCC overeenkomstig de artikelen 15 en 

16. 

9. Waar nodig faciliteert de 

Commissie de coördinatie van de 

verschillende responscapaciteit door 

rekening te houden met onder meer de 

noodzaak om te kiezen voor een regionale 

aanpak en door, waar nodig, gebruik te 

maken van grensoverschrijdende 

regelingen op basis van beschikbaarheid 

en nabijheid. Die coördinatie wordt ook 

gefaciliteerd via het ERCC 

overeenkomstig de artikelen 15 en 16. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie zet een netwerk op van 

relevante actoren en instellingen inzake 

civiele bescherming en rampenbeheersing, 

die tezamen met de Commissie een 

kennisnetwerk op het gebied van Europese 

civiele bescherming vormen. 

De Commissie zet een netwerk op van 

relevante actoren en instellingen inzake 

civiele bescherming en rampenbeheersing, 

met inbegrip van onderzoeks- en 

opleidingscentra, universiteiten, 

onderzoekers en kenniscentra die waar 

nodig tezamen met de Commissie een 

kennisnetwerk op het gebied van Europese 

civiele bescherming vormen dat ook zal 

openstaan voor de uitwisseling van kennis 

en beste praktijken met derde landen. 

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 nodig: 

Het netwerk voert op het gebied van 

opleiding, oefeningen, geleerde lessen, 

kennisverspreiding, communicatie en 

bewustmakingsprogramma's de volgende 

taken uit, in nauwe coördinatie met de 

relevante kenniscentra. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een besluit 

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

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 13 – lid 1 – letter a 

 

Bestaande tekst Amendement 

 9 bis) In artikel 13, lid 1, wordt punt a) 

vervangen door: 

a) het opzetten en beheren van een 

opleidingsprogramma voor het personeel 

voor civiele bescherming en 

crisisbeheersing inzake preventie van, 

paraatheid bij en respons op rampen. Het 

programma omvat onder meer 

gezamenlijke cursussen en een systeem 

voor de uitwisseling van deskundigen 

waarbij individuele personen naar een 

andere lidstaat kunnen worden 

gedetacheerd. 

a) het opzetten en beheren van een 

opleidingsprogramma voor het personeel 

voor civiele bescherming en 

crisisbeheersing inzake gespecialiseerde 

expertise op het gebied van preventie van, 

paraatheid bij en respons op rampen. Het 

programma maakt waar nodig gebruik van 

bestaande kenniscentra en universiteiten, 

en omvat onder meer gezamenlijke 

cursussen en een systeem voor de 

uitwisseling van deskundigen waarbij 

individuele personen naar een andere 

lidstaat kunnen worden gedetacheerd. Het 

programma omvat ook bepalingen inzake 

samenwerking met naburige derde 
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landen. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een besluit 

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

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 13 – lid 1 – letter f 

 
Bestaande tekst Amendement 

 9 ter) Artikel 13, lid 1, letter f), wordt 

vervangen door: 

f) het stimuleren en aanmoedigen van 

de invoering en toepassing van relevante 

nieuwe technologieën ten behoeve van het 

Uniemechanisme. 

f) het stimuleren van onderzoek en 

innovatie en het aanmoedigen van de 

invoering en toepassing van relevante 

nieuwe technologieën ten behoeve van het 

Uniemechanisme. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 20 bis – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Elke steun of financiering die wordt 

verstrekt uit hoofde van dit besluit, dient de 

nodige zichtbaarheid te geven aan de Unie, 

met inbegrip van het logo van de Unie voor 

de capaciteit die wordt genoemd onder de 

artikelen 11, 12 en 21, lid 2, onder c). 

Elke steun of financiering die wordt 

verstrekt uit hoofde van dit besluit, dient te 

zorgen voor de nodige zichtbaarheid van 

de Unie, met inbegrip van het logo van de 

Unie voor de capaciteit die wordt genoemd 

onder de artikelen 11, 12 en 21, lid 2, 

onder c). Er moet een 

communicatiestrategie worden ontwikkeld 

om de acties in het kader van het 

Uniemechanisme zichtbaar te maken voor 

burgers en om hun vertrouwen in de 

capaciteit van de Unie om rampen te 

voorkomen en aan te pakken, te 

vergroten. 
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Amendement  37 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 – letter b – punt i 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 21 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) kosten die samenhangen met het 

upgraden of repareren van de 

responscapaciteiten tot een staat van 

gereedheid en beschikbaarheid waardoor 

zij kunnen worden ingezet in het kader van 

de Europese pool voor civiele 

bescherming, conform de kwaliteitseisen 

voor de Europese pool voor civiele 

bescherming en, voor zover van 

toepassing, de tijdens het 

certificeringsproces geformuleerde 

aanbevelingen ("aanpassingskosten"). Deze 

kosten kunnen onder meer kosten omvatten 

die verband houden met de inzetbaarheid, 

de interoperabiliteit van modules en andere 

responscapaciteit, de autonomie, 

zelfvoorziening, vervoerbaarheid, 

verpakking en andere noodzakelijke 

kosten, mits deze specifiek samenhangen 

met de deelname van de capaciteit aan de 

Europese pool voor civiele bescherming. 

c) kosten die samenhangen met het 

upgraden of repareren van de 

responscapaciteiten tot een staat van 

gereedheid en beschikbaarheid waardoor 

zij kunnen worden ingezet in het kader van 

de Europese pool voor civiele 

bescherming, conform de kwaliteitseisen 

voor de Europese pool voor civiele 

bescherming en, voor zover van 

toepassing, de tijdens het 

certificeringsproces geformuleerde 

aanbevelingen ("aanpassingskosten"). Deze 

kosten kunnen onder meer kosten omvatten 

die verband houden met de inzetbaarheid, 

de interoperabiliteit van modules en andere 

responscapaciteit, de autonomie, 

zelfvoorziening, vervoerbaarheid, 

verpakking en andere noodzakelijke 

kosten, waaronder de kosten van het 

promoten van vrijwilligerswerk in 

verband met civiele bescherming en het 

opleiden van vrijwilligers, mits deze 

specifiek samenhangen met de deelname 

van de capaciteit aan de Europese pool 

voor civiele bescherming. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 26 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Er wordt gestreefd naar synergie 

en complementariteit met andere 

instrumenten van de Unie, zoals 

instrumenten op het gebied van 

2. Er dient synergie, 

complementariteit en meer coördinatie te 

worden ontwikkeld met andere 

instrumenten van de Unie, zoals 
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cohesiebeleid, plattelandsontwikkeling, 

onderzoek, gezondheids-, migratie- en 

veiligheidsbeleid. Bij optreden in 

humanitaire crises in derde landen zorgt de 

Commissie voor complementariteit en 

samenhang van acties die uit hoofde van 

dit besluit worden gefinancierd en acties 

die uit hoofde van Verordening (EG) 

nr. 1257/96 worden gefinancierd. 

instrumenten op het gebied van 

cohesiebeleid – met inbegrip van het 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie –

, plattelandsontwikkeling, onderzoek, 

gezondheids-, migratie- en 

veiligheidsbeleid, zonder het nodig is de 

middelen van die gebieden te herschikken. 

Bij optreden in humanitaire crises in derde 

landen zorgt de Commissie voor 

complementariteit en samenhang van acties 

die uit hoofde van dit besluit worden 

gefinancierd en acties die uit hoofde van 

Verordening (EG) nr. 1257/96 worden 

gefinancierd. 
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