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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

Het Commissievoorstel voor een besluit heeft betrekking op de totstandbrenging van een 
nieuw mechanisme voor civiele bescherming voor de Unie, voor het ondersteunen, 
coördineren en aanvullen van de acties die de lidstaten op het terrein van civiele bescherming 
ondernemen, door de doeltreffendheid van de systemen ter voorkoming van, voorbereiding op 
en bestrijding van alle soorten door de mens of de natuur veroorzaakte rampen binnen en 
buiten de Unie te verbeteren. De idee is te voorzien in een geïntegreerde aanpak van 
rampenbeheersing. De rapporteur is tevreden met deze algemene aanpak, met name met de 
nadruk op de ondersteuning van vervoersactiviteiten in het kader van hulpverlening bij 
rampen.

Budget
Het voorstel voorziet in budgettaire vastleggingen voor het EU-beleid op het gebied van 
civiele bescherming ten bedrage van 513 miljoen EUR (in lopende prijzen), met de volgende 
verdeling: 276 miljoen EUR voor acties binnen en 237 miljoen EUR voor acties buiten de 
Unie. De subsidiabele acties vallen in de volgende 4 categorieën: algemene acties, preventie-
en paraatheidsacties, responsacties en vervoergerelateerde acties. Volgens de rapporteur zijn 
de geplande financiële middelen voor de periode van 7 jaar behoorlijk bescheiden, zodat de 
interventiemogelijkheden van de EU beperkt zijn en slechts een beperkt effect kunnen 
hebben.

Doelstellingen
De specifieke doelstellingen van het voorstel zijn (1) het bereiken van een hoog niveau van 
bescherming tegen rampen door de gevolgen ervan te voorkomen of verminderen en een 
preventiecultuur te bevorderen; (2) het vergroten van de rampenparaatheid van de Unie en (3) 
het bevorderen van een snelle en efficiënte respons bij grote rampen.

Preventie
Elke euro die wordt uitgegeven voor preventie draagt bij tot het besparen van veel meer euro's 
wanneer grote rampen zich voordoen en aanzienlijke materiële en menselijke middelen 
verloren worden. In deze context dient het voorstel de volgende doelstellingen: (1) verbeteren 
van de kennisbasis betreffende rampenrisico's en vergemakkelijken van de uitwisseling van 
kennis, informatie en beste praktijken, alsmede zorgen voor effectieve samenwerking in het 
kader van het mechanisme; (2) ondersteunen en bevorderen van risicobeoordeling en -
inventarisatie door de lidstaten, door voor te schrijven dat de lidstaten uiterlijk eind 2016 hun 
risicobeheersplannen bekendmaken; (3) zorgen voor een inventaris van natuurlijke en 
menselijke risico's waarmee de Unie te maken kan krijgen, onder andere door de toekomstige 
gevolgen van de klimaatverandering en (4) bewustmaken van het belang van risicopreventie 
en ondersteunen van de lidstaten met betrekking tot voorlichting, opleiding en bewustmaking 
enz. De rapporteur wil met zijn amendementen het preventieaspect van civiele bescherming 
versterken.

Synergie
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De voorlopige toewijzing van 513 miljoen EUR lijkt, gezien de hoge kosten van reële 
hulpverlening bij rampen, een druppel op een hete plaat. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat de 
totale door de EU verstrekte hulp bij rampen gedurende het laatste decennium binnen de Unie 
alleen naar raming 2 500 miljoen EUR bedroeg.

De rapporteur is van plan een opsomming te geven van mogelijke gevallen van budgettaire 
synergie met andere instrumenten voor interne en externe actie, zoals de fondsen van de 
verordening houdende algemene bepalingen (EFRO, ESF, CF, ELFPO, EFMZV) en het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie. Voor dit laatste zijn er gevallen geweest waar het 
fonds niet snel genoeg is ingezet. Gelet hierop is het raadzaam de bepalingen betreffende de 
snelheid van de inzet ervan te herzien, zodat tijdig een beroep op dit instrument kan worden 
gedaan en de noodsituaties als gevolg van rampen effectief kunnen worden aangepakt.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. wijst erop dat de in het 
wetgevingsvoorstel genoemde financiële 
middelen voor de wetgevingsautoriteit 
slechts een indicatie zijn en niet kunnen 
worden vastgesteld zolang er geen 
overeenstemming is bereikt over de 
verordening betreffende het meerjarig 
financieel kader voor de periode 2014-
2020;

Motivering

De cijfers in de thematische rechtsgronden kunnen niet worden beschouwd als definitief, 
zolang de onderhandelingen over het MFK nog aan de gang zijn, volgens het principe "niets 
is besloten tot er een besluit is over alles".
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Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 ter. herinnert aan zijn resolutie van 
8 juni 2011 over "Investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel 
kader (MFK) voor een concurrerend, 
duurzaam en integratiegericht Europa1; 
herhaalt dat in het volgende MFK 
voldoende aanvullende financiële 
middelen ter beschikking moeten worden 
gesteld om de Unie in staat te stellen 
uitvoering te geven aan haar huidige 
beleidsprioriteiten en de nieuwe taken die 
zijn vastgelegd in het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie 
(VWEU), alsmede te reageren op 
onvoorziene gebeurtenissen; daagt de 
Raad uit, indien hij het met deze 
benadering niet eens is, om duidelijk aan 
te geven welke van zijn politieke 
prioriteiten of projecten geheel kunnen 
worden geschrapt, ondanks de bewezen 
Europese meerwaarde daarvan; wijst erop 
dat, zelfs als het niveau van de middelen 
in het volgende MFK ten minste 5% hoger 
ligt dan het niveau van 2013, slechts een 
beperkte bijdrage kan worden geleverd 
aan het realiseren van de afgesproken 
doelen en toezeggingen van de Unie en 
het beginsel van solidariteit in de Unie;
________________
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2011)0266.

Motivering

Als de Raad de bedragen van het MFK verlaagt, verzoekt het EP hem met aandrang om 
"negatieve prioriteiten" te stellen, ondanks de bewezen meerwaarde van de getroffen 
maatregelen en het feit dat de Unie nieuwe taken moet uitvoeren als gevolg van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.
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Amendement 3

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Herinnert eraan dat het 
Europees Parlement, in zijn resolutie van 
8 juni 2011 over "Investeren in de 
toekomst: een meerjarig financieel kader 
(MFK) voor een concurrerend, duurzaam 
en integratiegericht Europa1", civiele 
bescherming (artikel 196 van het VWEU) 
anneemt als een van de gebieden waarop 
de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon de Unie belangrijke nieuwe 
bevoegdheden heeft verschaft, en wijst in 
deze context op artikel 311 van het 
VWEU, dat stelt dat de Unie zich zelf 
voorziet van de middelen die nodig zijn 
om haar doelstellingen te verwezenlijken 
en aan haar beleid uitvoering te geven;
_______________
1Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het mechanisme vormt een zichtbare 
uiting van Europese solidariteit, omdat het 
de garantie biedt dat een praktische en 
tijdige bijdrage wordt geleverd aan de 
preventie van en paraatheid voor rampen 
en aan de respons op grote rampen of de 
dreiging daarvan. Dit besluit dient derhalve 
geen afbreuk te doen aan wederzijdse 
rechten en verplichtingen van lidstaten die 
voortvloeien uit bilaterale of multilaterale 
verdragen betreffende kwesties die onder 
het toepassingsgebied van dit besluit vallen 
en dient de eigen verantwoordelijkheid van 

(4) Het mechanisme vormt een zichtbare, 
concrete en belangrijke uiting van 
Europese solidariteit, omdat het de garantie 
biedt dat een praktische en tijdige bijdrage 
wordt geleverd aan de preventie van en 
paraatheid voor rampen en aan de respons 
op grote rampen of de dreiging daarvan. 
Dit besluit dient derhalve geen afbreuk te 
doen aan wederzijdse rechten en 
verplichtingen van lidstaten die 
voortvloeien uit bilaterale of multilaterale 
verdragen betreffende kwesties die onder 
het toepassingsgebied van dit besluit vallen 
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lidstaten voor de bescherming van mensen, 
het milieu en eigendommen op hun 
grondgebied onverlet te laten.

en dient de eigen verantwoordelijkheid van 
lidstaten voor de bescherming van mensen, 
het milieu en eigendommen op hun 
grondgebied onverlet te laten.

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bij de uitvoering van dit mechanisme 
dient naar behoren rekening te worden 
gehouden met toepasselijke EU-wetgeving 
en internationale verplichtingen en dient 
gebruik te worden gemaakt van synergieën 
met relevante EU-initiatieven, zoals het 
Europees programma voor monitoring van 
de aarde (GMES), het Europees 
programma voor de bescherming van 
kritieke infrastructuur (EPCIP) en de 
gemeenschappelijke 
gegevensuitwisselingsstructuur (CISE).

(5) Bij de uitvoering van dit mechanisme 
dient naar behoren rekening te worden 
gehouden met toepasselijke EU-wetgeving 
en internationale verplichtingen en dient 
gebruik te worden gemaakt van synergieën 
met relevante EU-initiatieven, zoals het 
Europees programma voor monitoring van 
de aarde (GMES), het Europees 
programma voor de bescherming van 
kritieke infrastructuur (EPCIP) en de 
gemeenschappelijke 
gegevensuitwisselingsstructuur (CISE), 
alsmede de fondsen van de verordening 
houdende algemene bepalingen (EFRO, 
ESF, CF, ELFPO, EFMZV) en de 
instrumenten voor externe actie.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het mechanisme dient een algemeen 
beleidskader te bevatten voor EU-acties die 
zich richten op het beheersen van 
rampenrisico's en meer in het bijzonder op 
het verhogen van het beschermingsniveau 
en vergroten van de weerbaarheid tegen 

(6) Het mechanisme dient een algemeen 
beleidskader te bevatten voor EU-acties die 
zich richten op het beheersen van 
rampenrisico's en meer in het bijzonder op 
het verhogen van het beschermingsniveau 
en vergroten van de weerbaarheid tegen 
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rampen door het voorkómen of 
verminderen van de gevolgen ervan en het 
bevorderen van een preventiecultuur. 
Risicobeheersplannen zijn essentieel voor 
een geïntegreerde aanpak van 
rampenbeheersing waarbij preventie-, 
paraatheids- en responsacties aan elkaar 
zijn gerelateerd. Daarom is een algemeen 
kader noodzakelijk voor de communicatie 
en uitvoering van deze acties.

rampen door het voorkómen of 
verminderen van de gevolgen ervan en het 
bevorderen van een preventiecultuur. 
Risicobeheersplannen zijn essentieel voor 
een geïntegreerde aanpak van 
rampenbeheersing waarbij preventie-, 
paraatheids- en responsacties aan elkaar 
zijn gerelateerd. De risicobeheersplannen 
moeten gebaseerd zijn op 
gestandaardiseerde wetenschappelijke 
gegevens over waarschijnlijkheid en 
risicopotentieel. Daarom is een algemeen 
kader noodzakelijk voor de communicatie 
en uitvoering van deze acties.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Preventie is van groot belang voor de 
bescherming tegen rampen en vraagt om 
aanvullende actie, waartoe zowel de Raad 
oproept in zijn conclusies van 30 november 
2009 als het Europees Parlement in zijn 
resolutie van 21 september 2010 over de 
mededeling van de Commissie getiteld 
"Een communautaire aanpak van de 
preventie van natuurrampen en door de 
mens veroorzaakte rampen".

(7) Preventie is van groot belang voor de 
bescherming tegen rampen en vraagt om 
aanvullende actie, waartoe zowel de Raad 
oproept in zijn conclusies van 30 november 
2009 als het Europees Parlement in zijn 
resolutie van 21 september 2010 over de 
mededeling van de Commissie getiteld 
"Een communautaire aanpak van de 
preventie van natuurrampen en door de 
mens veroorzaakte rampen". Preventie is
kosteneffectief op lange termijn en van 
doorslaggevend belang voor een 
geslaagde civiele bescherming zowel op 
het niveau van de lidstaten als op het 
niveau van de Unie.

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Het aan het mechanisme 
toegewezen bedrag moet het mogelijk 
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maken financiële steun te verschaffen 
voor activiteiten met betrekking tot alle 
verschillende aspecten van de 
rampenbeheercyclus. Het dient flexibel te 
worden beheerd, zodat het, indien de 
omstandigheden dit vereisen, kan worden 
verhoogd.

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Door bij te dragen tot de verdere 
ontwikkeling van systemen voor opsporing 
en vroegtijdige waarschuwing dient de 
Unie de lidstaten te helpen om sneller te 
reageren op rampen en burgers sneller te 
waarschuwen. Bij de verdere ontwikkeling 
van deze systemen moet rekening worden 
gehouden met en voortgebouwd worden op 
bestaande en toekomstige
informatiebronnen en -systemen.

(9) Door bij te dragen tot de verdere 
ontwikkeling van systemen voor opsporing 
en vroegtijdige waarschuwing dient de 
Unie de lidstaten te helpen om sneller te 
reageren op rampen en burgers sneller te 
waarschuwen. Bij de verdere ontwikkeling 
van deze systemen moet rekening worden 
gehouden met en voortgebouwd worden op 
bestaande informatiebronnen en -systemen, 
terwijl innovatieve benaderingen moeten 
worden bevorderd.

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het mechanisme moet het mogelijk 
maken interventies op gang te brengen en 
de coördinatie daarvan te 
vergemakkelijken. De versterkte 
samenwerking moet zijn gebaseerd op een 
EU-structuur bestaande uit een centrum 

(13) Het mechanisme moet het mogelijk 
maken interventies op gang te brengen en 
de coördinatie daarvan te 
vergemakkelijken. De versterkte 
samenwerking moet zijn gebaseerd op een 
EU-structuur bestaande uit een centrum 
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voor respons in noodsituaties, een 
responscapaciteit voor noodsituaties  in de 
vorm van een vrijwillige pool van vooraf 
vastgelegde capaciteiten van de lidstaten 
ervaren deskundigen, een 
gemeenschappelijk noodcommunicatie- en 
informatiesysteem dat wordt beheerd door 
de Commissie en contactpunten in de 
lidstaten. Dit moet een kader verschaffen 
voor het verzamelen van valide gegevens 
over noodsituaties, het verspreiden van 
deze gegevens onder de lidstaten en het 
uitwisselen van ervaringen met eerdere 
interventies.

voor respons in noodsituaties, een 
responscapaciteit voor noodsituaties - in de 
vorm van een vrijwillige pool van vooraf 
vastgelegde hulpmiddelen van de lidstaten
- ervaren deskundigen, een 
gemeenschappelijk noodcommunicatie- en 
informatiesysteem dat wordt beheerd door 
de Commissie en contactpunten in de 
lidstaten. Dit moet een kader verschaffen 
voor het verzamelen van valide gegevens 
over noodsituaties, het verspreiden van 
deze gegevens onder de lidstaten en het 
uitwisselen van ervaringen met eerdere 
interventies, en dit zo snel mogelijk.

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 bis. De oprichting van zowel het 
Europees Centrum voor respons in 
noodsituaties, met meer bevoegdheden op 
het gebied van planning en coördinatie, 
als de Europese responscapaciteit voor 
noodsituaties, is erop gericht voor de hele 
EU winst op te leveren door op het niveau 
van de lidstaten voor besparingen te 
zorgen die de kosten voor de 
Uniebegroting zouden moeten 
compenseren, hoewel de voordelen van 
een snelle en effectieve respons op 
rampen waarbij mensenlevens gered 
worden niet in louter financiële termen 
kunnen worden uitgedrukt.

Amendement 12
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Voorstel voor een besluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De beschikbaarheid van adequate 
vervoermiddelen moet worden verbeterd 
om de ontwikkeling van een 
snelleresponscapaciteit op EU-niveau te 
ondersteunen. De Unie dient de 
inspanningen van lidstaten te ondersteunen 
en aan te vullen door de bundeling van 
vervoermiddelen te vergemakkelijken en 
waar nodig, onder bepaalde voorwaarden, 
bij te dragen tot de financiering van extra 
vervoermiddelen.

(16) De beschikbaarheid van adequate 
vervoermiddelen moet worden verbeterd 
om de ontwikkeling van een 
snelleresponscapaciteit op EU-niveau te 
ondersteunen. De Unie dient de 
inspanningen van lidstaten te ondersteunen 
en aan te vullen door de coördinatie en de
bundeling van vervoermiddelen te 
vergemakkelijken en waar nodig, onder 
bepaalde voorwaarden, bij te dragen tot de 
financiering van extra vervoermiddelen.

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De doelstelling van dit besluit kan niet 
voldoende door de lidstaten worden 
verwezenlijkt en kan derhalve vanwege de 
omvang en gevolgen van de voorgestelde 
actie, rekening houdend met de uit de 
werking van het mechanisme 
voortvloeiende baten in termen van 
vermindering van het verlies van 
mensenlevens en schade, beter op het 
niveau van de Unie worden gerealiseerd.
Indien een ernstige noodsituatie de 
responscapaciteit van een getroffen lidstaat 
overstijgt, moet deze een beroep op het 
mechanisme kunnen doen om zijn eigen 
middelen voor civiele bescherming en 
noodhulp aan te vullen. De Unie kan 
derhalve maatregelen treffen 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie neergelegde 

(22) De doelstelling van dit besluit kan niet 
voldoende door enkel de lidstaten worden 
verwezenlijkt en kan derhalve vanwege de 
omvang en effecten van de voorgestelde 
actie, rekening houdend met de uit de 
werking van het mechanisme 
voortvloeiende baten in termen van 
vermindering van het verlies van 
mensenlevens en schade, beter op het 
niveau van de Unie worden gerealiseerd.
Indien een ernstige noodsituatie de 
responscapaciteit van een getroffen lidstaat 
overstijgt, moet deze een beroep op het 
mechanisme kunnen doen om zijn eigen 
middelen voor civiele bescherming en 
noodhulp aan te vullen. De Unie kan 
derhalve maatregelen treffen 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie neergelegde 
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subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 
verder dan nodig is om de doelstelling van 
dit besluit te bereiken.

subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 
verder dan nodig is om de doelstelling van 
dit besluit te bereiken.

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het bewustzijn en de paraatheid 
van het publiek met betrekking tot grote 
rampen te vergroten.

Motivering

De speciale Eurobarometer nr. 383 over civiele bescherming van februari-maart 2012 geeft 
aan dat de EU-burgers in het algemeen erg bezorgd zijn over natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen, maar zich weinig bewust zijn van het EU-optreden op dit gebied. 75% 
gaf te kennen bezorgd te zijn over olielekken en kernongelukken, 67% over overstromingen en 
aardbevingen. Slechts 38% in de EU27 was zich bewust van de coördinerende rol van de EU 
bij acties op het gebied van civiele bescherming binnen en buiten de EU.

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) ondersteunen van lidstaten en de in 
artikel 28 bedoelde derde landen bij het 
voorkomen van grote rampen;

(f) ondersteunen van lidstaten en de in 
artikel 28 bedoelde derde landen bij het 
voorkomen van grote rampen, met 
bijzondere nadruk op duurzame 
ontwikkeling, een groene economie en de 
voorkoming van klimaatverandering;
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Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het opstellen van de 
risicobeheersplannen wordt rekening 
gehouden met nationale en andere 
relevante risicobeoordelingen en gestreefd 
naar samenhang met andere relevante 
plannen die in de betreffende lidstaat zijn 
vastgesteld.

2. De risicobeheersplannen omvatten
nationale en andere relevante 
risicobeoordelingen en vertonen
samenhang met andere relevante plannen 
die in de betreffende lidstaat zijn 
vastgesteld. De plannen zijn gebaseerd op 
wetenschappelijke gegevens.

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De risicobeheerplannen dienen 
regelmatig elke drie jaar te worden 
bijgewerkt door de lidstaten om de 
volledige dekking te waarborgen van de 
veranderende aard, structuur en 
intensiteit van de risico's. De bijgewerkte 
risicobeheerplannen dienen aan de 
Commissie te worden meegedeeld.

Motivering

Rekening houdend met het feit dat de structuur, de frequentie en de intensiteit van de risico's 
voortdurend veranderen, dienen de risicobeheerplannen op dezelfde manier te worden 
bijgewerkt, zodat de lidstaten en de Europese Unie in staat zijn deze risico's 
dienovereenkomstig te beheren.

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De capaciteiten die ten behoeve van de 6. De capaciteiten die ten behoeve van de 
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Europese responscapaciteit voor 
noodsituaties worden geregistreerd, 
worden beschikbaar gesteld voor 
responsoperaties in het kader van het 
mechanisme wanneer de Commissie, via 
het ERC, een daartoe strekkend verzoek 
doet. Wanneer een lidstaat deze 
capaciteiten in een specifieke noodsituatie 
om dwingende redenen niet beschikbaar 
kan stellen, dient hij de Commissie daar zo 
spoedig mogelijk van in kennis te stellen, 
met opgave van redenen.

Europese responscapaciteit voor 
noodsituaties worden geregistreerd, 
worden beschikbaar gesteld voor 
responsoperaties in het kader van het 
mechanisme wanneer de Commissie, via 
het ERC, een daartoe strekkend verzoek 
doet. Wanneer een lidstaat deze 
capaciteiten in een specifieke noodsituatie 
om dwingende redenen niet beschikbaar 
kan stellen, dient hij de Commissie daar zo 
spoedig mogelijk van in kennis te stellen, 
met opgave van redenen. Om oplossingen 
mogelijk te maken, als een lidstaat zijn 
capaciteiten niet beschikbaar kan stellen, 
en om een snelle en toereikende reactie te 
garanderen, omvat de vrijwillige pool een 
adequaat aantal middelen van elk type.

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het ontwikkelen van 
responscapaciteiten op EU-niveau, 
wanneer die capaciteiten op dat niveau
kosteneffectiever kunnen worden 
ontwikkeld, die dienst kunnen doen als een 
gemeenschappelijke buffer tegen gedeelde 
risico's.

(b) het ontwikkelen van 
responscapaciteiten op EU-niveau, 
wanneer die capaciteiten op dat niveau 
kosteneffectiever kunnen worden 
ontwikkeld, onder andere capaciteiten op 
het gebied van horizontale middelen, 
logistiek, evaluatie en coördinatie, die 
dienst kunnen doen als een 
gemeenschappelijke buffer tegen gedeelde 
risico's.

Motivering

Er zijn gebieden waar EU-financiering passender kan zijn.

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Artikel 13 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) opzetten van een opleidingsprogramma 
en -netwerk voor civielebeschermings- en 
ander personeel voor rampenbeheersing 
betreffende rampenpreventie, -paraatheid 
en -respons, met het oog op het verbeteren 
van de coördinatie, compatibiliteit en 
complementariteit van de modules en 
andere in de artikelen 8, 9 en 11 bedoelde 
capaciteiten en van de vaardigheden van de 
in artikel 7, onder d), bedoelde 
deskundigen. Het programma bestaat onder 
meer uit gezamenlijke cursussen en 
oefeningen en een systeem voor de 
uitwisseling van deskundigen waarbij 
individuele personen naar een andere 
lidstaat worden gedetacheerd;

(a) opzetten en verzekeren van de 
functionering van een 
opleidingsprogramma en -netwerk voor 
civielebeschermings- en ander personeel 
voor rampenbeheersing betreffende 
rampenpreventie, -paraatheid en -respons, 
met het oog op het verbeteren van de 
coördinatie, compatibiliteit en 
complementariteit van de modules en 
andere in de artikelen 8, 9 en 11 bedoelde 
capaciteiten en van de vaardigheden van de 
in artikel 7, onder d), bedoelde 
deskundigen. Het programma bestaat onder 
meer uit gezamenlijke cursussen en 
oefeningen en een systeem voor de 
uitwisseling van deskundigen waarbij 
individuele personen naar een andere 
lidstaat worden gedetacheerd;

Motivering

De Commissie moet niet alleen betrokken worden bij de opzet van een opleidingsprogramma 
en -netwerk, maar ook bij de functionering ervan.

Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het financieel referentiebedrag voor de 
uitvoering van dit besluit voor de periode 
2014 tot en met 2020 bedraagt 513 miljoen 
euro in lopende prijzen.

1. Het in het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure voor de 
begrotingsautoriteit voornaamste 
referentiepunt in de zin van punt [17] van 
het Interinstitutioneel Akkoord van .../.... 
tussen het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie betreffende 
samenwerking in begrotingszaken en een 
goed financieel beheer voor de uitvoering 
van dit besluit voor de periode 2014 tot en 
met 2020 bedraagt XXX XXX XXX euro in 
prijzen van 2011.
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276 miljoen euro in lopende prijzen is 
afkomstig van rubriek 3 ("Veiligheid en 
burgerschap") en 237 miljoen euro in
lopende prijzen is afkomstig van rubriek 4
("De EU als mondiale partner") van het 
financieel kader.

XXX XXX XXX euro in prijzen van 2011
is afkomstig van rubriek 3 ("Veiligheid en 
burgerschap") en XXX XXX XXX euro in 
prijzen van 2011 is afkomstig van rubriek 
4 ("De EU als mondiale partner") van het 
financieel kader.

Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De beschikbare jaarlijkse kredieten 
worden door de begrotingsautoriteit 
toegestaan onverminderd de bepalingen 
van de verordening tot bepaling van het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 
2014-2020 en het Interinstitutioneel 
akkoord van xxx/201z tussen het
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en goed financieel 
beheer.

Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Artikel 21 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) opstellen van risicobeheersplannen en 
van een risico-overzicht voor de gehele 
Unie;

(a) opstellen en uitvoeren van 
risicobeheersplannen en van een risico-
overzicht voor de gehele Unie;

Motivering

In overeenstemming met artikel 5 en met het oog op het bereiken van de 
preventiedoelstelllingen, dient de Commissie de lidstaten te steunen tijdens de voorbereiding 
en de uitvoering van de risicobeheerplannen.
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Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Artikel 21 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) creëren en in stand houden van de 
Europese responscapaciteit voor 
noodsituaties, als bedoeld in artikel 11.

(g) creëren en in stand houden van de 
Europese responscapaciteit voor 
noodsituaties, als bedoeld in artikel 11.

De financiële bijdrage van de Unie voor 
acties als bedoeld in dit punt wordt 
verstrekt in de vorm van een bijdrage in de 
kosten per eenheid, waarvan de hoogte 
afhankelijk is van het soort capaciteit, en 
bedraagt ten hoogste 25 procent van de 
totale die voor financiering in aanmerking 
komen;

De financiële bijdrage van de Unie voor 
acties als bedoeld in dit punt wordt 
verstrekt in de vorm van een bijdrage in de 
kosten per eenheid, waarvan de hoogte 
afhankelijk is van het soort capaciteit, en 
bedraagt ten hoogste 50 procent van de 
totale die voor financiering in aanmerking 
komen;

Motivering

Om te zorgen voor een pool die groot genoeg is om te garanderen dat essentiële middelen in 
elke rampsituatie beschikbaar zijn, wordt een EU-medefinancieringspercentage voorgesteld 
van minimum 50%.

Amendement 25

Voorstel voor een besluit
Artikel 21 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) vaststellen en dichten van hiaten in de 
Europese responscapaciteit voor 
noodsituaties, overeenkomstig artikel 12. 
Acties als bedoeld in dit punt moeten 
worden gebaseerd op een grondige 
behoeften- en kosten-/batenanalyse per 
soort capaciteit, waarbij rekening wordt 
gehouden met de waarschijnlijkheid en 
gevolgen van de relevante risico's. De 
financiële bijdrage van de Unie voor acties 
als bedoeld in dit punt bedraagt ten hoogste 
85 procent van de totale die voor 
financiering in aanmerking komen;

(h) vaststellen en dichten van hiaten in de 
Europese responscapaciteit voor 
noodsituaties, overeenkomstig artikel 12. 
Acties als bedoeld in dit punt moeten 
worden gebaseerd op een grondige 
behoeften- en kosten-/batenanalyse per 
soort capaciteit, waarbij rekening wordt 
gehouden met het horizontale karakter 
ervan en het mogelijke voordeel ervan in 
verschillende rampsituaties, het hoog 
gespecialiseerde karakter en de kosten 
ervan, of de waarschijnlijkheid en 
gevolgen van de relevante risico's. De 
financiële bijdrage van de Unie voor acties 
als bedoeld in dit punt bedraagt ten hoogste 
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85 procent van de totale die voor 
financiering in aanmerking komen;

Motivering

De mogelijkheden voor medefinanciering door de EU moeten worden verruimd om 
verschillende soorten van capaciteitshiaten te dichten.

Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Artikel 21 – letter k (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) ondersteunen van een 
opleidingsprogramma en een EU-
opleidingsnetwerk, waarbij 
civielebeschermingsscholen, 
opleidingscentra en ander personeel voor 
rampenbeheersing betreffende 
rampenpreventie, -paraatheid en -respons 
in de lidstaten worden betrokken.

Motivering

Om de doelstellingen van artikel 13 te bereiken is de financiële steun uit de EU-begroting 
noodzakelijk.

Amendement 27

Voorstel voor een besluit
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Er wordt gestreefd naar synergie en 
complementariteit met andere EU-
instrumenten. Bij optreden 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.

2. Er wordt gestreefd naar synergie en 
complementariteit met andere EU-
instrumenten, onder andere met de 
fondsen van de verordening houdende 
algemene bepalingen (EFRO, ESF, CF, 
ELFPO, EFMZV). Bij optreden 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 
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Verordening (EG) nr. 1257/96 worden 
gefinancierd. Op het gebied van preventief 
extern optreden moeten de 
synergiemogelijkheden worden benut met 
Verordening nr. ... tot vaststelling van een 
instrument voor samenwerking op het 
gebied van nucleaire veiligheid en 
Verordening nr. ... tot invoering van een 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking. Wat het 
optreden na een crisis betreft, moet 
worden gezorgd voor complementariteit 
met Verordening (EG) nr. 1257/96 van de 
Raad van 20 juni 1996 betreffende 
humanitaire hulp, het European 
Voluntary Human Aid Corps, het 
Europees Ontwikkelingsfonds en de 
reserve voor noodhulp.

Amendement 28

Voorstel voor een besluit
Artikel 26 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Unie en de lidstaten stemmen 
hun steunprogramma's op elkaar af om te 
zorgen voor meer doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de steun en de 
beleidsdialoog, overeenkomstig de 
beginselen inzake de versterking van de 
operationele coördinatie, en voor de 
harmonisering van hun beleid en 
procedures. Coördinatie betekent ook 
regelmatig overleg en frequente 
uitwisseling van relevante informatie en 
beste praktijken tijdens de verschillende 
fasen van de steuncyclus.
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