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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Aangezien het aantal en de ernst van 
door de mens of de natuur veroorzaakte 
rampen de laatste jaren aanzienlijk is 
toegenomen, en toekomstige rampen 
waarschijnlijk nog extremer en complexer 
zullen zijn en vérrijkende gevolgen op 
lange termijn zullen hebben, met name 
door de klimaatverandering en de 
potentiële wisselwerking tussen natuurlijke 
en technologische dreigingen, wordt een 
geïntegreerde aanpak van 
rampenbeheersing steeds belangrijker. De 
Unie dient acties van lidstaten op het 
terrein van civiele bescherming te 
ondersteunen, te coördineren en aan te 
vullen, teneinde de systemen op het gebied 
van de preventie, de paraatheid en de 
respons ten aanzien van door de mens of de 
natuur veroorzaakte rampen doeltreffender 
te maken.

(1) Aangezien het aantal en de ernst van 
door de mens of de natuur veroorzaakte 
rampen de laatste jaren aanzienlijk is 
toegenomen, en toekomstige rampen 
waarschijnlijk nog extremer en complexer 
zullen zijn en vérrijkende gevolgen op 
lange termijn zullen hebben, met name 
door de klimaatverandering, waardoor de 
ontwikkelingslanden in buitensporige 
mate worden getroffen, en de potentiële 
wisselwerking tussen natuurlijke en 
technologische dreigingen, wordt een 
geïntegreerde aanpak van 
rampenbeheersing steeds belangrijker. De 
Unie dient acties van lidstaten op het 
terrein van civiele bescherming te 
ondersteunen, te coördineren en aan te 
vullen, teneinde de systemen op het gebied 
van de preventie, de paraatheid en de 
respons ten aanzien van door de mens of de 
natuur veroorzaakte rampen doeltreffender 
te maken.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De capaciteit voor het vooraf 
opslaan van hulpgoederen dient te worden 
ontwikkeld teneinde de reactiesnelheid 
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van de Unie bij rampen te verbeteren. De 
voortzetting van de financiële steun van 
de Unie is hier onmisbaar voor het 
creëren van depots/opslagcentra die 
zorgen voor effectiviteit voor wat betreft 
de snelheid, de kwaliteit en de 
kosteneffectiviteit. In dit verband zou de 
Unie er goed aan doen om de 
ultraperifere gebieden en de landen en 
gebieden overzee op niet-exclusieve basis 
te gebruiken als steunpunten om 
essentiële producten en logistiek vooraf in 
stelling te brengen zodat personele en 
materiële middelen gemakkelijker kunnen 
worden ingezet bij een dringende 
humanitaire interventie buiten de 
Europese Unie.

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Wat bijstand bij rampenbestrijding 
buiten de Unie betreft, dienen door de 
lidstaten en de Unie ondernomen acties 
door het mechanisme in zijn geheel te 
worden gefaciliteerd en ondersteund, 
teneinde de consistentie te bevorderen bij 
internationale acties op het gebied van 
civiele bescherming. Bij noodhulpoperaties 
in derde landen spelen de Verenigde 
Naties, voor zover aanwezig, een algemene 
coördinerende rol. De bijstand die in het 
kader van het mechanisme wordt verleend, 
dient met de Verenigde Naties en andere 
relevante internationale actoren te worden 
gecoördineerd, teneinde de beschikbare 
middelen optimaal te benutten en te 
voorkomen dat werk dubbel wordt gedaan. 
Een betere coördinatie van de bijstand op 
het gebied van civiele bescherming die via 
het mechanisme wordt verleend, is een 
eerste voorwaarde voor het ondersteunen 
van de algemene coördinatie-inspanning en 

(15) Wat bijstand bij rampenbestrijding 
buiten de Unie betreft, dienen door de 
lidstaten en de Unie ondernomen acties 
door het mechanisme in zijn geheel te 
worden gefaciliteerd en ondersteund, 
teneinde de consistentie te bevorderen bij 
internationale acties op het gebied van 
civiele bescherming. Het merendeel van 
de interventies van het EU-mechanisme 
voor civiele bescherming vindt buiten de 
Unie en voornamelijk in de 
ontwikkelingslanden plaats. Bij 
noodhulpoperaties in derde landen spelen 
de Verenigde Naties, voor zover aanwezig, 
een algemene coördinerende rol. De 
bijstand die in het kader van het 
mechanisme wordt verleend, dient met de 
Verenigde Naties en andere relevante 
internationale actoren te worden 
gecoördineerd, teneinde de beschikbare 
middelen optimaal te benutten en te 
voorkomen dat werk dubbel wordt gedaan. 
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het waarborgen van een brede EU-bijdrage 
aan noodhulp in het algemeen. Bij grote 
rampen waarbij zowel bijstand wordt 
verleend via het mechanisme als op grond 
van Verordening (EG) nr. 1257/96 van de 
Raad van 20 juni 1996 betreffende 
humanitaire hulp, ziet de Commissie erop 
toe dat de algehele respons van de Unie 
doeltreffend, samenhangend en 
complementair is, met inachtneming van 
de Europese consensus over humanitaire 
hulp.

Een betere coördinatie van de bijstand op 
het gebied van civiele bescherming die via 
het mechanisme wordt verleend, is een 
eerste voorwaarde voor het ondersteunen 
van de algemene coördinatie-inspanning en 
het waarborgen van een brede EU-bijdrage 
aan noodhulp in het algemeen. Bij grote 
rampen waarbij zowel bijstand wordt 
verleend via het mechanisme als op grond 
van Verordening (EG) nr. 1257/96 van de 
Raad van 20 juni 1996 betreffende 
humanitaire hulp, ziet de Commissie erop 
toe dat de algehele respons van de Unie 
doeltreffend, samenhangend en 
complementair is, met inachtneming van 
de Europese consensus over humanitaire 
hulp.
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Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Wanneer bij 
civielebeschermingsoperaties het gebruik 
van militaire middelen wordt overwogen, 
dienen bij de samenwerking met de 
krijgsmacht de modaliteiten, procedures en 
criteria te gelden die de Raad of zijn 
bevoegde organen hebben vastgesteld voor 
het ter beschikking stellen van militaire 
middelen voor de bescherming van de 
burgerbevolking ten behoeve van operaties 
in het kader van het mechanisme.

(19) Het gebruik van militaire middelen 
kan een essentieel hulpmiddel vormen ter 
ondersteuning van humanitaire operaties 
in reactie op natuurrampen. Wanneer bij 
civielebeschermingsoperaties het gebruik 
van militaire middelen -  in laatste 
instantie - wordt overwogen, dienen bij de 
samenwerking met de krijgsmacht de 
modaliteiten, procedures en criteria te 
gelden die de Raad of zijn bevoegde 
organen hebben vastgesteld voor het ter 
beschikking stellen van militaire middelen 
voor de bescherming van de 
burgerbevolking ten behoeve van operaties 
in het kader van het mechanisme, alsmede 
de 'Richtsnoeren inzake het gebruik van 
buitenlandse militaire en civiele 
defensiemiddelen met betrekking tot 
hulpverlening bij rampen' – (Oslo-
richtsnoeren, herziening van 11 november 
2007), en de 'Richtsnoeren inzake het 
gebruik van militaire en civiele 
defensiemiddelen ter ondersteuning van 
humanitaire maatregelen van de 
Verenigde Naties in complexe 
noodsituaties' (MCDA, herziening I van 
2006),

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "ramp": elke situatie die nadelige 
gevolgen voor mensen, het milieu of 
eigendommen heeft of kan hebben;

1. "noodsituatie": elke door de mens 
veroorzaakte of natuurlijke situatie die 
nadelige gevolgen voor de bevolking, het 
milieu of eigendommen heeft of kan 
hebben;
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Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen door de mens veroorzaakte rampen 
(politieke onlusten, gewapende conflicten) en natuurlijke rampen, want de problemen en 
regels voor hulpinterventies (humanitair, civiele bescherming) verschillen al naargelang de 
context.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie en de lidstaten voorzien 
in het vaststellen en waarborgen van 
synergie tussen bijstand in natura en 
financiële middelen voor humanitaire hulp 
die door de Unie en de lidstaten worden 
verstrekt bij het plannen van 
responsoperaties buiten de Unie.

2. De Commissie en de lidstaten voorzien 
in het vaststellen en waarborgen van 
synergie tussen bijstand in natura en 
financiële middelen voor humanitaire hulp 
die door de Unie en de lidstaten worden 
verstrekt bij het plannen van 
responsoperaties buiten de Unie om hulp te 
bieden bij een humanitaire crisis.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten en de Commissie zorgen 
voor gepaste zichtbaarheid van de 
interventies van de Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties.

8. De EU geeft duidelijk bekendheid aan 
haar aanwezigheid en acties; de lidstaten 
en de Commissie zorgen voor gepaste 
zichtbaarheid van de interventies van de 
Europese responscapaciteit voor 
noodsituaties, zowel met betrekking tot het 
personeel als het materieel, met name 
door kleding en voertuigen van een 
nationaal en Europees embleem te 
voorzien.  

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Artickel 13 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) opzetten van een programma van de d) opzetten van een programma van de 
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lessen die zijn geleerd uit de interventies, 
oefeningen en opleidingen die in het kader 
van het mechanisme zijn uitgevoerd, onder 
meer met betrekking tot relevante aspecten 
van preventie, paraatheid en respons, en 
het verspreiden en, voor zover van 
toepassing, in praktijk brengen van die 
lessen;

lessen die zijn geleerd uit de interventies, 
ook buiten de Unie, oefeningen en 
opleidingen die in het kader van het 
mechanisme zijn uitgevoerd, onder meer 
met betrekking tot relevante aspecten van 
preventie, paraatheid en respons, en het 
verspreiden en, voor zover van toepassing, 
in praktijk brengen van die lessen;

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Artikel 16 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) onderhouden van contacten met alle 
relevante actoren, met name in de eindfase 
van de bijstandsinterventie in het kader van 
het mechanisme, om een probleemloze 
overdracht te bevorderen. 

e) onderhouden van contacten met alle 
relevante actoren, met name in de eindfase 
van de bijstandsinterventie in het kader van 
het mechanisme, om een probleemloze 
overdracht te bevorderen; bijdragen tot 
een sterkere koppeling tussen noodhulp, 
wederopbouw en ontwikkeling met de 
actoren op humanitair gebied en in de 
ontwikkelingshulp;

Motivering

Vaak is er sprake van een kloof tussen humanitaire hulp en ontwikkeling en van een gebrek 
aan coördinatie en complementariteit. Civiele bescherming, in de noodhulpfase, kan 
bijdragen aan de versterking van deze samenhang (LRRD: koppeling noodhulp, herstel en 
ontwikkeling) en de acties in dit kader kunnen de ontwikkelingsfase voorbereiden.

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Artikel 16 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Er wordt gestreefd naar synergie met 
andere EU-instrumenten, in het bijzonder 
de acties die worden gefinancierd 
krachtens Verordening (EG) nr. 1257/96.

11. Er wordt gestreefd naar synergie met 
andere EU-instrumenten, in het bijzonder 
de acties die worden gefinancierd 
krachtens Verordening (EG) nr. 1257/96 
van de Raad van 20 juni 1996 betreffende 
humanitaire hulp. Acties in het kader van 
dit besluit die gefinancierd kunnen 
worden uit hoofde van dit besluit komen 
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niet in aanmerking voor financiering uit 
hoofde van genoemde verordening 
betreffende humanitaire hulp.

Amendement 11

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 financieel referentiebedrag voor de 
uitvoering van dit besluit voor de periode 
2014 tot en met 2020 bedraagt […] euro in 
lopende prijzen.

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.

50% van dit bedrag is afkomstig van 
rubriek 3 ("Veiligheid en burgerschap") en 
50% is afkomstig van rubriek 4 ("De EU 
als mondiale partner") van het financieel 
kader.

Motivering

Le coût total des interventions en dehors de l'Union sera en hausse dans la période 2014-
2020 en raison: 

(1) du taux de cofinancement des frais de transports et de la logistique plus élevé prévu à 
l'article 23 de la présente décision, 

(2) du renforcement des actions dans les domaines de la prévention et de la préparation, 

(3) de l'extension des actions prévues aux articles 20 et 21 (a) à (f) aux pays relevant de la 
politique européenne de voisinage, aux pays candidats potentiels ne participant pas au 
mécanisme, ainsi que, comme proposé par le rapporteur, au cas par cas, aux pays en voie de 
développement les moins avancés. 

En outre, ces dernières années, la majorité des interventions de la protection civile de l'UE 
s'est déroulée en dehors de l'Union, principalement dans des pays en voie de développement. 
Les enveloppes financières pour la période 2014 - 2020 doivent refléter cette réalité.
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Amendement 12

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. Bij optreden in derde landen 
om hulp te bieden bij een humanitaire 
crisis 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. 

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Artikel 26 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien bijstand uit hoofde van het 
mechanisme bijdraagt aan breder
humanitair optreden van de Unie in een 
noodsituatie, moeten acties waarvoor 
financiële bijstand uit hoofde van dit 
besluit wordt ontvangen, in 
overeenstemming zijn met de humanitaire 
beginselen als bedoeld in de Europese 
consensus over humanitaire hulp.

3. Indien bijstand uit hoofde van het 
mechanisme bijdraagt aan humanitair 
optreden van de Unie, in het bijzonder in 
complexe noodsituaties, moeten acties 
waarvoor financiële bijstand uit hoofde van 
dit besluit wordt ontvangen, in 
overeenstemming zijn met de humanitaire 
beginselen als bedoeld in de Europese 
consensus over humanitaire hulp. De 
middelen van de Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties 
worden ingezet op basis van vastgestelde 
behoeften en zijn in overeenstemming met 
de beginselen inzake het gebruik van 
civiele bescherming en militaire middelen, 
zoals geformuleerd in de Europese 
consensus over humanitaire hulp.

Motivering

Eerbieding van de humanitaire beginselen (neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en 
menselijkheid) en interventie op basis van een evaluatie van de behoeften moeten als leidraad 
dienen voor humanitaire acties en acties op het gebied van civiele bescherming. Dit geldt des 
te sterker in complexe noodsituaties waarin de communicatie tussen de verschillende actoren 
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verward kan zijn, waardoor hulpverlening en toegang tot de bevolking worden bemoeilijkt. 

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Artikel 28 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Financiële bijstand als bedoeld in artikel 
20 en artikel 21, onder a) en f), kan ook 
worden verleend aan landen die onder het 
Europees nabuurschapsbeleid vallen, 
alsook aan potentiële kandidaat-lidstaten 
die niet aan het mechanisme deelnemen.

2. Financiële bijstand als bedoeld in artikel 
20 en artikel 21, onder a) en f), kan ook 
worden verleend aan landen die onder het 
Europees nabuurschapsbeleid vallen, 
alsook aan potentiële kandidaat-lidstaten 
die niet aan het mechanisme deelnemen, 
alsmede aan de minst ontwikkelde landen, 
al naargelang het geval en 
overeenkomstig de EU-strategie ter 
beperking van het risico op rampen in 
ontwikkelingslanden1.

_______________

1Mededeling van de Commissie aan de 
Raad en het Europees Parlement:  EU-
strategie ter beperking van het risico op 
rampen in ontwikkelingslanden, 
23.2.2009. COM (2009) 0084 def.

Motivering

Het besluit moet voorzien in de mogelijkheid om preventie- en paraatheidsacties te 
financieren in de minst ontwikkelde landen en in bepaalde gevallen, zoals in Haïti, een land 
dat regelmatig wordt getroffen door natuurrampen.
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