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Europees Parlement
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Commissie regionale ontwikkeling
De voorzitter

21.1.2020

De heer Pascal Canfin
Voorzitter
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Brussel

Onderwerp: Advies inzake de ontwerpresolutie van Younous Omarjee 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)), overeenkomstig artikel 143 van het 
Reglement (COD))

Geachte heer Canfin,

In verband met bovengenoemd voorstel is de Commissie regionale ontwikkeling verzocht een 
advies uit te brengen aan uw commissie. De commissie heeft besloten dit advies in briefvorm 
uit te brengen. Het advies is goedgekeurd tijdens de commissievergadering van 21 januari 2020 
met 35 stemmen voor en 0 tegen, bij 0 onthoudingen1.

Het voorstel van de Commissie is van technische aard en is gebonden door de 
begrotingsbepalingen van artikel 19 van Besluit nr. 1313/2013/EU, die moeten worden 
geactualiseerd en vervangen door de nieuwe cijfers die zijn voorzien in het meerjarig financieel 
kader voor de periode 2021-2027.

Alle budgettaire gevolgen zijn in overeenstemming met de amendementen die de commissie 
REGI in haar advies van 26 april 2018 had voorgesteld. Onze commissie steunt met name de 
doelstelling dat de capaciteit van de lidstaten en de EU om te reageren op rampen versterkt 

1 De volgende leden namen deel aan de stemming: François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, 
Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Daniel Buda, Andrea 
Cozzolino, Corina Crețu, Josianne Cutajar, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, 
Raffaele Fitto, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, John Howarth, Manolis 
Kefalogiannis, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, 
Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, 
Caroline Roose, Bronis Ropė, André Rougé, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez.
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moet worden door een specifieke reserve van responscapaciteiten (rescEU) aan te leggen, een 
kennisnetwerk voor civiele bescherming op te zetten en de samenwerking met buurlanden te 
versterken.

Gezien het belang van het Uniemechanisme voor civiele bescherming voor rampenrisicobeheer 
en de noodzaak om het mechanisme voor de programmeringsperiode 2021-2027 te versterken, 
heeft de Commissie regionale ontwikkeling geen bezwaar tegen het voorstel van de Commissie, 
dat voorziet in de nodige begrotingsmiddelen om het mechanisme kracht bij te zetten.

Met de meeste hoogachting,

Younous OMARJEE


