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Amendement 38
Oreste Rossi

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 verreikende 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 
nationaal, regionaal en lokaal niveau met 
betrekking tot civiele bescherming te 
ondersteunen 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.

Or. it

(Zie artikel 196, lid 1, VWEU.)

Amendement 39
Philippe Juvin

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 

(1) Het aantal en de ernst van natuurlijke 
en door de mens veroorzaakte rampen is de 
laatste jaren aanzienlijk toegenomen.
Toekomstige rampen zullen waarschijnlijk 
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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.

nog extremer en complexer zijn en zullen 
vérrijkende gevolgen op lange termijn 
hebben, met name door de 
klimaatverandering en de potentiële 
wisselwerking tussen natuurlijke en 
technologische dreigingen. Het is dan ook 
dringend en absoluut noodzakelijk om 
over te stappen van ad-hoccoördinatie 
naar een op een geïntegreerde aanpak
gebaseerd Europees mechanisme voor 
rampenbeheersing 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.

Or. fr

Amendement 40
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het EU-mechanisme voor civiele 
bescherming (hierna "het mechanisme" 
genoemd) dient in de eerste plaats de 
bescherming te waarborgen van mensen, 
maar ook van het milieu en eigendommen, 
waaronder cultureel erfgoed, bij alle door 
de mens of de natuur veroorzaakte rampen, 
waaronder daden van terrorisme, 
technologische, stralings- en 
milieuongevallen, verontreiniging van de 
zee en acute noodsituaties op het gebied 
van de volksgezondheid, die zich binnen of 
buiten de Unie voordoen. Bij al deze 
rampen moet de responscapaciteit van het 
getroffen land mogelijk worden aangevuld 
met bijstand op het gebied van civiele 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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bescherming en noodhulp.

Or. it

Amendement 41
Philippe Juvin, Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het EU-mechanisme voor civiele 
bescherming (hierna "het mechanisme" 
genoemd) dient in de eerste plaats de 
bescherming te waarborgen van mensen, 
maar ook van het milieu en eigendommen, 
waaronder cultureel erfgoed, bij alle door 
de mens of de natuur veroorzaakte rampen, 
waaronder daden van terrorisme, 
technologische, stralings- en 
milieuongevallen, verontreiniging van de 
zee en acute noodsituaties op het gebied 
van de volksgezondheid, die zich binnen of 
buiten de Unie voordoen. Bij al deze 
rampen moet de responscapaciteit van het 
getroffen land mogelijk worden aangevuld 
met bijstand op het gebied van civiele 
bescherming en noodhulp.

(3) Het EU-mechanisme voor civiele 
bescherming (hierna "het mechanisme" 
genoemd) dient in de eerste plaats de 
bescherming te waarborgen van mensen, 
maar ook van het milieu en eigendommen, 
waaronder cultureel erfgoed, bij alle door 
de mens of de natuur veroorzaakte rampen, 
waaronder aardbevingen en tsunami's, 
branden en bosbranden, overstromingen 
en aardverschuivingen, terroristische 
daden, technologische, industriële en 
stralingsongevallen, verontreiniging van 
de zee en acute noodsituaties op het gebied 
van de volksgezondheid (pandemieën), die 
zich binnen of buiten de Unie voordoen. 
Bij al deze rampen moet de 
responscapaciteit van het getroffen land 
mogelijk worden aangevuld met bijstand 
op het gebied van civiele bescherming en 
noodhulp.

Or. fr

Amendement 42
Philippe Juvin

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Krachtens artikel 222 van het 
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Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie treden de Unie en de 
lidstaten uit solidariteit gezamenlijk op 
indien een lidstaat getroffen wordt door 
een terroristische aanval, een natuurramp 
of een door de mens veroorzaakte ramp.

Or. fr

Amendement 43
Oreste Rossi

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

(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 of 
hun regio's die voortvloeien uit bilaterale 
of multilaterale verdragen en 
overeenkomsten betreffende kwesties die 
onder het toepassingsgebied van dit besluit 
vallen en dient de eigen 
verantwoordelijkheid van lidstaten voor de 
bescherming van mensen, het milieu en 
eigendommen op hun grondgebied onverlet 
te laten. De deelname van lidstaten aan 
het mechanisme moet dan ook op 
vrijwillige basis gebeuren.

Or. it

Amendement 44
Alda Sousa
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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 
lidstaten voor de bescherming van mensen, 
het milieu en eigendommen op hun 
grondgebied onverlet te laten.

(4) Het mechanisme vormt een zichtbare 
uiting van Europese solidariteit, omdat het 
de garantie biedt dat een praktische, 
geïntegreerde, effectieve 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 
lidstaten voor de bescherming van mensen, 
het milieu en eigendommen op hun 
grondgebied onverlet te laten.

Or. en

Amendement 45
Alojz Peterle

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 

(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. Aangezien het echter 
primair de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten is om mensen, het milieu en 
eigendommen op hun grondgebied te 
beschermen tegen rampen en om voor 
voldoende capaciteit van hun systemen 
voor rampenbeheer te zorgen, dient dit 
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verantwoordelijkheid van lidstaten voor de 
bescherming van mensen, het milieu en 
eigendommen op hun grondgebied onverlet 
te laten.

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

Or. sl

Motivering

In dit amendement wordt benadrukt dat de primaire verantwoordelijkheid voor civiele 
bescherming bij de lidstaten ligt.

Amendement 46
Georgios Koumoutsakos

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

(4) Het mechanisme vormt een zichtbare 
uiting van Europese solidariteit en draagt 
bij tot de tenuitvoerlegging van de 
solidariteitsclausule, 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 
lidstaten voor de bescherming van mensen, 
het milieu en eigendommen op hun 
grondgebied onverlet te laten.

Or. el
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Amendement 47
Alda Sousa

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 
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.

(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 
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, terwijl de 
Commissie algemene richtsnoeren moet 
uitwerken om de vergelijkbaarheid en 
integratie van de risicobeheersplannen 
van de lidstaten te bevorderen.

Or. en

Amendement 48
Philippe Juvin

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 

(6) Het mechanisme dient een algemeen en 
geïntegreerd 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 
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en vergroten van de weerbaarheid tegen
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.

beschermingsniveau en vergroten van de 
weerbaarheid en responscapaciteit bij 
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.

Or. fr

Amendement 49
Jolanta Emilia Hibner

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 
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.

(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 
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. 
De Commissie dient in samenwerking met 
de lidstaten gedetailleerde richtsnoeren 
voor de vergelijking van de door de 
lidstaten opgestelde risicobeheersplannen 
uit te werken en de uitwisseling van goede
praktijken in verband met deze plannen te 
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ondersteunen.

Or. pl

Amendement 50
Satu Hassi

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", waarbij op 
passende wijze rekening wordt gehouden 
met de waarschijnlijke gevolgen van 
klimaatverandering en de behoefte aan 
geschikte aanpassingsmaatregelen.

Or. en

Amendement 51
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

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 

(7) Doeltreffende preventiemaatregelen 
zijn de sleutel tot een effectieve 
bescherming van de bevolking tegen 
rampen. Preventie vraagt om aanvullende 
actie, waartoe zowel de Raad oproept in 
zijn conclusies van 30 november 2009 als 
het Europees Parlement in zijn resolutie 
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"Een communautaire aanpak van de 
preventie van natuurrampen en door de 
mens veroorzaakte rampen".

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".

Or. de

Amendement 52
Philippe Juvin

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 en toekomstige informatie- en 
telecommunicatiebronnen en -systemen.

Or. fr

Amendement 53
Philippe Juvin

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het mechanisme dient een algemeen 
beleidskader te bevatten dat is gericht op 
het voortdurend verder vergroten van de 
paraatheid van 
civielebeschermingssystemen, 
civielebeschermingspersoneel en burgers in 
de Unie. Dit omvat onder meer 

(10) Het mechanisme dient een algemeen 
beleidskader te bevatten dat is gericht op 
het voortdurend verder vergroten van de 
paraatheid van 
civielebeschermingssystemen, 
civielebeschermingspersoneel en burgers in 
de Unie. Dit omvat onder meer 
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opleidingsprogramma's en een 
opleidingsnetwerk, op EU- en 
lidstaatniveau, op het terrein van preventie, 
paraatheid en respons, overeenkomstig de 
daartoe strekkende oproep van de Raad in 
zijn conclusies van 14 november 2008 over 
een Europese opleiding rampenbeheersing.

opleidingsprogramma's en een 
opleidingsnetwerk voor crisisbeheer, op 
EU- en lidstaatniveau, op het terrein van 
preventie, paraatheid en respons, 
overeenkomstig de daartoe strekkende 
oproep van de Raad in zijn conclusies van 
14 november 2008 over een Europese 
opleiding rampenbeheersing. 
Dit opleidingsnetwerk kan worden 
ontwikkeld en omkaderd door een 
Europees opleidingsinstituut voor civiele 
bescherming en humanitaire actie.

Or. fr

Amendement 54
Philippe Juvin

Voorstel voor een besluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Het Europees mechanisme voor 
civiele bescherming moet voorts 
gebaseerd zijn op het beginsel van 
specialisatie van de lidstaten in het beheer 
van een of meer risico's.

Or. fr

Amendement 55
Philippe Juvin

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 

(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 
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EU-structuur bestaande uit een centrum 
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.

EU-structuur bestaande uit een centrum 
voor respons in noodsituaties, een 
responscapaciteit voor noodsituaties - in de 
vorm van een vrijwillige pool van vooraf 
vastgelegde capaciteiten van de lidstaten -
deskundigen die ervaring hebben met 
noodsituaties, 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.

Or. fr

Amendement 56
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De ultraperifere regio's en de met 
de Europese Unie verbonden overzeese 
landen en gebieden zijn belangrijke 
troeven voor de EU-respons bij rampen. 
Dankzij deze overzeese gebieden is de 
Europese Unie immers met mensen en 
grondgebied aanwezig over de hele 
wereld. Deze regio's, landen en gebieden 
moeten worden gebruikt als steunpunten 
waar vooraf logistiek en hulpgoederen 
kunnen worden opgeslagen. 

Or. fr

Amendement 57
Rebecca Taylor
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Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Ten aanzien van capaciteit die 
buiten de Europese responscapaciteit in 
noodsituaties valt, worden lidstaten 
aangemoedigd te kiezen voor een 
regionale aanpak. Samenwerking tussen 
regionale en plaatselijke regeringen moet 
een effectieve voorbereiding en respons 
bevorderen door ervoor te zorgen dat de 
schaarse middelen doeltreffend worden 
ingezet, waarbij onder meer gebruik wordt 
gemaakt van de gepubliceerde overzichten 
van de beschikbare capaciteit op elk 
regeringsniveau en waarbij middelen op 
vrijwillige basis worden gebundeld. Indien 
lidstaten voor deze aanpak kiezen, moet de 
Commissie bijstand en steun verlenen.

Or. en

Motivering

De Commissie overweegt risicobeheersplannen met elkaar te vergelijken en een Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties in te voeren om eventuele capaciteitshiaten en zwakke 
punten die in de Europese Unie bestaan aan te pakken. Het is denkbaar dat een 
EU-benadering in sommige gevallen te log kan zijn en dat samenwerkende regionale en 
plaatselijke autoriteiten die de hulpmiddelen delen het probleem beter kunnen oplossen. 
Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel moet dit worden aangemoedigd maar niet 
verplicht gesteld.

Amendement 58
Philippe Juvin

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Ook de diverse permanente 
vestigingen van lidstaten in de wereld, met 
name militaire basissen en steunpunten, 
moeten gebruikt worden voor het vooraf 
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opslaan van logistiek en hulpmiddelen 
met het oog op de respons van de 
Europese Unie in geval van rampen.

Or. fr

Amendement 59
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

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 
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 

(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. De lidstaten worden 
in kennis gesteld van 
financieringsvoorstellen van derde 
landen. 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 
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 



AM\916467NL.doc 17/61 PE496.667v03-00

NL

de Europese consensus over humanitaire 
hulp.

toe dat de algehele respons van de Unie 
doeltreffend, samenhangend en 
complementair is, met inachtneming van 
de Europese consensus over humanitaire 
hulp.

Or. en

Amendement 60
Philippe Juvin

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 
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 

(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, met name 
humanitaire niet-gouvernementele 
organisaties, te worden gecoördineerd. 
Doel is 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 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 
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doeltreffend, samenhangend en 
complementair is, met inachtneming van 
de Europese consensus over humanitaire 
hulp.

humanitaire hulp, ziet de Commissie erop 
toe dat de algehele respons van de Unie 
doeltreffend, samenhangend en 
complementair is, in overleg en 
samenwerking met de humanitaire 
niet-gouvernementele organisaties, en met 
inachtneming van de Europese consensus 
over humanitaire hulp.

Or. fr

Amendement 61
Philippe Juvin

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 bundeling van 
vervoermiddelen te vergemakkelijken en 
waar nodig, onder bepaalde voorwaarden, 
bij te dragen tot de financiering van extra 
vervoermiddelen. In geval van een ramp 
buiten het grondgebied van de Europese 
Unie wordt in verband met de 
beschikbaarheid van de vervoermiddelen 
rekening gehouden met de bestaande 
mechanismen (Verenigde Naties, NAVO 
en lidstaten).

Or. fr

Amendement 62
Alda Sousa

Voorstel voor een besluit
Overweging 19
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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) Wanneer het gebruik van militaire 
middelen onder civiel toezicht 
noodzakelijk wordt geacht als laatste 
hulpmiddel ter ondersteuning van 
civielebeschermingsoperaties, dienen bij 
de samenwerking met de krijgsmacht de 
modaliteiten, procedures en criteria te 
gelden die de Raad of zijn bevoegde 
organen overeenkomstig de 
Oslo-richtsnoeren 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, waarbij 
er tevens wordt op toegezien dat de 
hulpverlening bij rampen nooit afhangt 
van commerciële, politieke of strategische 
overwegingen.

Or. en

Amendement 63
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Teneinde de bepalingen van dit 
besluit te kunnen aanvullen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen ten aanzien 
van de voorwaarden voor landen om tot 
het mechanisme toe te treden of dit te 
verlaten.

Or. it
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Amendement 64
Alda Sousa

Voorstel voor een besluit
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De vergoeding van uitgaven, gunning 
van overheidsopdrachten en toekenning 
van subsidies uit hoofde van het 
financieringsinstrument voor civiele 
bescherming dient te gebeuren 
overeenkomstig Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 
25 juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen (hierna "Financieel 
Reglement" genoemd). Vanwege het 
specifieke karakter van acties op het 
gebied van civiele bescherming is het 
gepast om te bepalen dat ook aan
privaatrechtelijke personen subsidies 
kunnen worden toegekend. Ook is het 
belangrijk dat aan de regels van het 
Financieel Reglement is voldaan, in het 
bijzonder die welke betrekking hebben op 
de beginselen van zuinigheid, efficiëntie 
en doeltreffendheid.

(29) De vergoeding van uitgaven, gunning 
van overheidsopdrachten en toekenning 
van subsidies uit hoofde van het 
financieringsinstrument voor civiele 
bescherming dient te gebeuren 
overeenkomstig Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 
25 juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen (hierna "Financieel 
Reglement" genoemd). Ook is het 
belangrijk dat aan de regels van het 
Financieel Reglement is voldaan, in het 
bijzonder die welke betrekking hebben op 
de beginselen van efficiëntie en 
doeltreffendheid.

Or. en

Amendement 65
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het EU-mechanisme voor civiele 
bescherming (hierna "het mechanisme" 
genoemd) is gericht op het ondersteunen, 
coördineren en aanvullen van de acties 
die de lidstaten op het terrein van civiele 

1. Het EU-mechanisme voor civiele 
bescherming (hierna "het mechanisme" 
genoemd) is gericht op het versterken van 
de samenwerking tussen de lidstaten en de 
Unie op het terrein van civiele 
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bescherming ondernemen, om zodoende te 
komen tot een grotere doeltreffendheid van 
systemen op het gebied van de preventie, 
de paraatheid en de respons ten aanzien 
van door de mens of de natuur 
veroorzaakte rampen.

bescherming, om zodoende te komen tot 
een grotere doeltreffendheid van systemen 
op het gebied van de preventie, de 
paraatheid en de respons ten aanzien van 
door de mens of de natuur veroorzaakte 
rampen.

Or. en

Amendement 66
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het EU-mechanisme voor civiele 
bescherming (hierna "het mechanisme" 
genoemd) is gericht op het ondersteunen, 
coördineren en aanvullen van de acties die 
de lidstaten op het terrein van civiele 
bescherming ondernemen, om zodoende te 
komen tot een grotere doeltreffendheid van 
systemen op het gebied van de preventie, 
de paraatheid en de respons ten aanzien
van door de mens of de natuur
veroorzaakte rampen.

1. Het EU-mechanisme voor civiele 
bescherming (hierna "het mechanisme" 
genoemd) is gericht op het ondersteunen en 
aanvullen van de acties op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau die de lidstaten 
met betrekking tot civiele bescherming 
ondernemen, om zodoende te komen tot 
een grotere doeltreffendheid van de
systemen ter voorkoming van en 
bescherming tegen natuurrampen of door 
de mens veroorzaakte rampen.

Or. it

(Zie artikel 196, lid 1, VWEU.)

Amendement 67
Alda Sousa

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het EU-mechanisme voor civiele 
bescherming (hierna "het mechanisme" 
genoemd) is gericht op het ondersteunen, 
coördineren en aanvullen van de acties die 

1. Het EU-mechanisme voor civiele 
bescherming (hierna "het mechanisme" 
genoemd) is gericht op het ondersteunen, 
coördineren en aanvullen van de acties die 
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de lidstaten op het terrein van civiele 
bescherming ondernemen, om zodoende te 
komen tot een grotere doeltreffendheid van 
systemen op het gebied van de preventie, 
de paraatheid en de respons ten aanzien 
van door de mens of de natuur 
veroorzaakte rampen.

de lidstaten op het terrein van civiele 
bescherming ondernemen, om zodoende te 
komen tot een grotere Europese 
geïntegreerde doeltreffendheid van 
systemen op het gebied van de preventie, 
de paraatheid en de respons ten aanzien 
van door de mens of de natuur 
veroorzaakte rampen.

Or. en

Amendement 68
Satu Hassi

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het EU-mechanisme voor civiele 
bescherming (hierna "het mechanisme" 
genoemd) is gericht op het ondersteunen, 
coördineren en aanvullen van de acties die 
de lidstaten op het terrein van civiele 
bescherming ondernemen, om zodoende te 
komen tot een grotere doeltreffendheid van 
systemen op het gebied van de preventie, 
de paraatheid en de respons ten aanzien 
van door de mens of de natuur 
veroorzaakte rampen.

1. Het EU-mechanisme voor civiele 
bescherming (hierna "het mechanisme" 
genoemd) is gericht op het ondersteunen, 
coördineren en aanvullen van de acties die 
de lidstaten op het terrein van civiele 
bescherming ondernemen. Het is gericht 
op nauwere samenwerking en betere 
coördinatie met het oog op een grotere 
doeltreffendheid van systemen op het 
gebied van de preventie, de paraatheid en 
de respons ten aanzien van door de mens of 
de natuur veroorzaakte rampen en 
noodsituaties.

Or. en

Amendement 69
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het mechanisme voor civiele 2. Het mechanisme voor civiele 
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bescherming waarborgt in de eerste plaats 
de bescherming van mensen, maar ook van 
het milieu en eigendommen, waaronder 
cultureel erfgoed, bij alle door de mens of 
de natuur veroorzaakte rampen, waaronder 
daden van terrorisme, technologische, 
stralings- en milieuongevallen, 
verontreiniging van de zee en acute 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, die zich binnen of buiten 
de Unie voordoen.

bescherming waarborgt in de eerste plaats 
de bescherming van mensen, maar ook van 
het milieu en eigendommen, waaronder 
cultureel erfgoed, bij alle door de mens of 
de natuur veroorzaakte rampen, waaronder 
zowel daden als gevolgen van terrorisme, 
technologische, stralings- en 
milieuongevallen, verontreiniging van de 
zee en acute noodsituaties op het gebied 
van de volksgezondheid, die zich binnen of 
buiten de Unie voordoen.

Or. en

Amendement 70
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het mechanisme voor civiele 
bescherming waarborgt in de eerste plaats 
de bescherming van mensen, maar ook van 
het milieu en eigendommen, waaronder 
cultureel erfgoed, bij alle door de mens of 
de natuur veroorzaakte rampen, waaronder 
daden van terrorisme, technologische, 
stralings- en milieuongevallen, 
verontreiniging van de zee en acute 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, die zich binnen of buiten 
de Unie voordoen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Amendement 71
Philippe Juvin, Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het mechanisme voor civiele 
bescherming waarborgt in de eerste plaats 
de bescherming van mensen, maar ook van 
het milieu en eigendommen, waaronder 
cultureel erfgoed, bij alle door de mens of 
de natuur veroorzaakte rampen, waaronder 
daden van terrorisme, technologische, 
stralings- en milieuongevallen, 
verontreiniging van de zee en acute 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, die zich binnen of buiten 
de Unie voordoen.

2. Het mechanisme voor civiele 
bescherming waarborgt in de eerste plaats 
de bescherming van mensen, maar ook van 
het milieu en eigendommen, waaronder 
cultureel erfgoed, bij alle door de mens of 
de natuur veroorzaakte rampen, waaronder 
aardbevingen en tsunami's, branden en 
bosbranden, overstromingen en 
aardverschuivingen, daden van terrorisme, 
technologische, industriële en 
stralingsongevallen, verontreiniging van 
de zee en acute noodsituaties op het gebied 
van de volksgezondheid (pandemieën), die 
zich binnen of buiten de Unie voordoen.

Or. fr

Amendement 72
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het optreden van de Unie vergroot de 
preventie-, paraatheids- en 
responscapaciteit van lidstaten voor grote 
rampen, waardoor het verlies aan 
mensenlevens en goederen tot een 
minimum wordt beperkt. De doelstelling 
van dit besluit kan niet voldoende door de 
lidstaten alleen worden verwezenlijkt en 
kan derhalve vanwege de omvang en 
gevolgen van de voorgestelde actie beter 
op EU-niveau worden gerealiseerd.

3. Het optreden van de Unie vergroot waar 
nodig de preventie-, paraatheids- en 
responscapaciteit van lidstaten voor grote 
rampen, waardoor het verlies aan 
mensenlevens en goederen tot een 
minimum wordt beperkt. De doelstelling 
van dit besluit kan niet altijd voldoende 
door de lidstaten alleen worden 
verwezenlijkt en kan derhalve vanwege de 
omvang en gevolgen van de voorgestelde 
actie soms beter op EU-niveau worden 
gerealiseerd.

Or. en
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Amendement 73
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het optreden van de Unie vergroot de 
preventie-, paraatheids- en 
responscapaciteit van lidstaten voor grote 
rampen, waardoor het verlies aan 
mensenlevens en goederen tot een 
minimum wordt beperkt. De doelstelling 
van dit besluit kan niet voldoende door de 
lidstaten alleen worden verwezenlijkt en 
kan derhalve vanwege de omvang en 
gevolgen van de voorgestelde actie beter 
op EU-niveau worden gerealiseerd.

3. Doel van het optreden van de Unie is 
het vergroten van de preventie-, 
paraatheids- en responscapaciteit van 
lidstaten op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau voor grote rampen, waardoor het 
verlies aan mensenlevens en goederen tot 
een minimum wordt beperkt. De 
doelstelling van dit besluit kan niet 
voldoende door de lidstaten alleen worden 
verwezenlijkt en kan derhalve vanwege de 
omvang en gevolgen van de voorgestelde 
actie beter op EU-niveau worden 
gerealiseerd.

Or. it

(Zie artikel 196, lid 1, VWEU.)

Amendement 74
Edite Estrela

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het optreden van de Unie vergroot de 
preventie-, paraatheids- en 
responscapaciteit van lidstaten voor grote 
rampen, waardoor het verlies aan 
mensenlevens en goederen tot een 
minimum wordt beperkt. De doelstelling 
van dit besluit kan niet voldoende door de 
lidstaten alleen worden verwezenlijkt en 
kan derhalve vanwege de omvang en 
gevolgen van de voorgestelde actie beter 
op EU-niveau worden gerealiseerd.

3. Het optreden van de Unie vergroot de 
preventie-, paraatheids- en 
responscapaciteit van lidstaten voor grote 
rampen, waardoor de menselijke, 
ecologische en materiële verliezen tot een 
minimum wordt beperkt. De doelstelling
van dit besluit kan niet voldoende door de 
lidstaten alleen worden verwezenlijkt en 
kan derhalve vanwege de omvang en 
gevolgen van de voorgestelde actie beter 
op EU-niveau worden gerealiseerd.

Or. pt
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Amendement 75
Matthias Groote

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het optreden van de Unie vergroot de 
preventie-, paraatheids- en 
responscapaciteit van lidstaten voor grote 
rampen, waardoor het verlies aan 
mensenlevens en goederen tot een 
minimum wordt beperkt. De doelstelling 
van dit besluit kan niet voldoende door de 
lidstaten alleen worden verwezenlijkt en 
kan derhalve vanwege de omvang en 
gevolgen van de voorgestelde actie beter 
op EU-niveau worden gerealiseerd.

3. De ondersteunende, coördinerende en 
aanvullende maatregelen van de Unie 
vergroten de preventie-, paraatheids- en 
responscapaciteit van lidstaten voor grote 
rampen, waardoor het verlies aan 
mensenlevens en goederen tot een 
minimum wordt beperkt. De doelstelling 
om de procedure efficiënter en effectiever 
te maken en de middelen sneller te 
mobiliseren kan op EU-niveau worden 
voorbereid, terwijl de lidstaten tegelijk 
eigen verantwoordelijk dragen.

Or. de

Amendement 76
Satu Hassi

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het mechanisme doet geen afbreuk aan 
de eigen verantwoordelijkheid van de 
lidstaten om mensen, het milieu en 
eigendommen op hun grondgebied tegen 
rampen te beschermen en hun systemen 
voor rampenbeheersing met voldoende 
capaciteit toe te rusten om adequaat te 
kunnen reageren op rampen die naar hun 
omvang en aard redelijkerwijs te 
verwachten zijn en waarop men zich 
redelijkerwijs kan voorbereiden.

5. Het mechanisme doet geen afbreuk aan 
de eigen verantwoordelijkheid van de 
lidstaten om mensen, het milieu en 
eigendommen op hun grondgebied tegen 
rampen te beschermen en hun systemen 
voor rampenbeheersing met voldoende 
capaciteit toe te rusten om adequaat te 
kunnen reageren op rampen die naar hun 
omvang en aard redelijkerwijs te 
verwachten zijn en waarop men zich 
redelijkerwijs kan voorbereiden, waarbij 
tevens rekening wordt gehouden met de 
waarschijnlijke gevolgen van 
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klimaatverandering en de behoefte aan 
geschikte aanpassingsmaatregelen.

Or. en

Amendement 77
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het mechanisme doet geen afbreuk aan 
de eigen verantwoordelijkheid van de 
lidstaten om mensen, het milieu en 
eigendommen op hun grondgebied tegen 
rampen te beschermen en hun systemen 
voor rampenbeheersing met voldoende 
capaciteit toe te rusten om adequaat te 
kunnen reageren op rampen die naar hun 
omvang en aard redelijkerwijs te 
verwachten zijn en waarop men zich 
redelijkerwijs kan voorbereiden.

5. Krachtens artikel 196 VWEU ligt de 
verantwoordelijkheid om mensen, het 
milieu en eigendommen op het 
grondgebied van de lidstaten te 
beschermen primair bij de lidstaten. Zij 
alleen zorgen ervoor dat bij rampen en 
voor de toerusting van hun systemen voor 
rampenbeheersing voldoende capaciteit 
beschikbaar is om adequaat te kunnen 
reageren op rampen die naar hun omvang 
en aard redelijkerwijs te verwachten zijn en 
waarop men zich redelijkerwijs kan 
voorbereiden.

Or. de

Motivering

Krachtens artikel 196 VWEU is het de Europese Unie niet toegestaan een eigen mechanisme 
voor civiele bescherming uit te bouwen.

Amendement 78
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het mechanisme doet geen afbreuk aan 
de verplichtingen die voortvloeien uit 

3. Het mechanisme doet geen afbreuk aan 
de verplichtingen die voortvloeien uit: 
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bestaande EU- of Euratom-wetgeving of
bestaande internationale overeenkomsten.

bestaande EU- of Euratom-wetgeving; 
bestaande internationale overeenkomsten, 
met inbegrip van overeenkomsten tussen 
lidstaten, of bestaande overeenkomsten 
betreffende civiele bescherming tussen
regio's van meer dan een lidstaat of 
tussen regio's van lidstaten en regio's van 
derde landen.

Or. it

Amendement 79
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Deelname aan het mechanisme

1. Deelname aan het mechanisme door 
een lidstaat of een in artikel 28, lid 1, 
bedoeld derde land gebeurt op vrijwillige 
basis. Het staat deelnemende lidstaten of 
derde landen vrij het mechanisme te 
verlaten. 
2.  De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 29 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de voorwaarden om tot 
het mechanisme toe te treden of het te 
verlaten.

Or. it

Amendement 80
Satu Hassi

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit besluit is van toepassing op 
preventie- en paraatheidsmaatregelen voor 
alle soorten rampen binnen de Unie en in 
de in artikel 28 bedoelde landen.

1. Dit besluit is van toepassing op de 
algemene samenwerking tussen de Unie 
en de lidstaten op het gebied van civiele 
bescherming, alsook op preventie- en 
paraatheidsmaatregelen voor noodsituaties 
en alle soorten rampen binnen de Unie en 
in de in artikel 28 bedoelde landen.

Or. en

Amendement 81
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dit besluit is van toepassing op acties 
voor het verlenen van bijstand bij de 
respons op de onmiddellijke nadelige 
gevolgen van een grote ramp, ongeacht de 
aard van die ramp, binnen of buiten de 
Unie, wanneer overeenkomstig dit besluit
een daartoe strekkend verzoek wordt 
gedaan.

2. Dit besluit is van toepassing op acties 
voor het verlenen van bijstand bij de 
respons op de onmiddellijke nadelige 
gevolgen van een grote ramp, ongeacht de 
aard van die ramp, binnen of buiten de 
Unie, wanneer een daartoe strekkend 
verzoek wordt gedaan.

Or. en

Amendement 82
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dit besluit is van toepassing op acties 
voor het verlenen van bijstand bij de 
respons op de onmiddellijke nadelige 
gevolgen van een grote ramp, ongeacht de 

2. Dit besluit is van toepassing op acties 
voor het verlenen van bijstand bij de 
respons op de onmiddellijke nadelige 
gevolgen van een grote ramp, ongeacht de 
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aard van die ramp, binnen of buiten de 
Unie, wanneer overeenkomstig dit besluit
een daartoe strekkend verzoek wordt 
gedaan.

aard van die ramp, binnen of buiten de 
Unie of de in artikel 28, lid 1, bedoelde 
landen, wanneer een besluit tot actie is 
genomen naar aanleiding van een 
overeenkomstig dit besluit ingediend 
verzoek om bijstand.

Or. it

Amendement 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Dit besluit is van toepassing op 
acties en aanbevelingen met het oog op 
het verlenen van technische bijstand bij 
rampenbeheersing in getroffen gebieden. 
De interinstitutionele coördinatie moet 
ertoe bijdragen mensenlevens en 
economie te sparen.

Or. en

Amendement 84
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In dit besluit wordt rekening gehouden 
met de speciale behoeften van geïsoleerde, 
ultraperifere en andere gebieden of 
eilanden van de Unie in geval van een 
ramp.

3. In dit besluit wordt rekening gehouden 
met de troeven en de speciale behoeften 
van geïsoleerde, ultraperifere en andere 
gebieden of eilanden van de Unie, alsook 
de met de Unie verbonden overzeese 
landen en gebieden, in geval van een 
ramp.

Or. fr
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Amendement 85
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van dit mechanisme worden 
acties uitgevoerd ter ondersteuning,
coördinatie of aanvulling van versterkte 
samenwerking tussen de EU en de 
lidstaten voor het verwezenlijken van de 
volgende specifieke doelstellingen:

1. In het kader van dit mechanisme worden 
acties uitgevoerd ter ondersteuning en 
aanvulling van de inspanningen van de 
lidstaten voor het verwezenlijken van de 
volgende specifieke doelstellingen:

Or. en

Amendement 86
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van dit mechanisme worden 
acties uitgevoerd ter ondersteuning, 
coördinatie of aanvulling van versterkte
samenwerking tussen de EU en de 
lidstaten voor het verwezenlijken van de 
volgende specifieke doelstellingen:

1. In het kader van dit mechanisme worden 
acties uitgevoerd ter ondersteuning en 
aanvulling van operationele samenwerking 
tussen de nationale diensten voor civiele 
bescherming voor het verwezenlijken van 
de volgende specifieke doelstellingen:  

Or. it

Amendement 87
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vergroten van de rampenparaatheid van 
de Unie;

(b) vergroten van de rampenparaatheid van 
de lidstaten en de Europese Unie;

Or. en

Amendement 88
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vergroten van de rampenparaatheid van 
de Unie;

(b) vergroten van de rampenparaatheid van 
civielebeschermingspersoneel in de 
lidstaten;

Or. it

(Zie artikel 196, lid 1, VWEU.)

Amendement 89
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vergroten van de rampenparaatheid van 
de Unie;

(b) vergroten van de rampenparaatheid van 
de lidstaten;

Or. de

Amendement 90
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bevorderen van een snelle en efficiënte 
respons bij grote rampen of de dreiging 
daarvan.

(c) bevorderen van snelle en efficiënte 
acties bij grote rampen of de dreiging 
daarvan.

Or. en

Amendement 91
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) verlenen van de nodige technische 
bijstand, coördinatie van de hulpverlening 
en bevordering van efficiency, terugkeer 
van mensen en zelfredzaamheid.

Or. en

Amendement 92
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De mate van vooruitgang met 
betrekking tot de in lid 1 genoemde 
specifieke doelstellingen wordt beoordeeld 
aan de hand van onder meer de volgende 
indicatoren:

Schrappen

(a) de vooruitgang in de implementatie 
van het rampenpreventiekader wordt 
afgemeten aan het aantal lidstaten dat 
beschikt over rampenbeheersplannen als 
bedoeld in artikel 4;
(b) de vooruitgang in het vergroten van de 
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rampenparaatheid wordt afgemeten aan 
het aantal responscapaciteiten dat 
beschikbaar is voor noodhulp in het kader 
van het mechanisme en aan de mate van 
interoperabiliteit daarvan;
(c) de vooruitgang in het verbeteren van 
de respons op rampen wordt afgemeten 
aan de snelheid waarmee acties in het 
kader van het mechanisme worden 
uitgevoerd, de mate van coördinatie 
tussen die acties en de mate waarin de 
verleende bijstand beantwoordt aan de 
behoeften in het veld.

Or. de

Motivering

Artikel 196 VWEU verleent de Europese Commissie geen controlebevoegdheid. De invoering 
van een evaluatie- en controlemechanisme op EU-niveau beperkt de autonomie van de 
lidstaten op het gebied van civiele bescherming.

Amendement 93
Philippe Juvin

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De mate van vooruitgang met betrekking 
tot de in lid 1 genoemde specifieke 
doelstellingen wordt beoordeeld aan de 
hand van onder meer de volgende 
indicatoren:

2. De mate van vooruitgang met betrekking 
tot de in lid 1 genoemde specifieke 
doelstellingen wordt beoordeeld aan de 
hand van onder meer de volgende 
gemeenschappelijke indicatoren:

Or. fr

Amendement 94
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vooruitgang in de implementatie van 
het rampenpreventiekader wordt 
afgemeten aan het aantal lidstaten dat 
beschikt over rampenbeheersplannen als 
bedoeld in artikel 4;

(a) de vooruitgang in de implementatie van 
het rampenpreventiekader;

Or. en

Amendement 95
Alda Sousa

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vooruitgang in de implementatie van 
het rampenpreventiekader wordt afgemeten 
aan het aantal lidstaten dat beschikt over 
rampenbeheersplannen als bedoeld in 
artikel 4;

(a) de vooruitgang in de implementatie van 
het rampenpreventiekader wordt afgemeten 
aan het aantal lidstaten dat beschikt over 
risico- en rampenbeheersplannen als 
bedoeld in de artikelen 4 en 6;

Or. en

Amendement 96
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vooruitgang in de implementatie van 
het rampenpreventiekader wordt afgemeten 
aan het aantal lidstaten dat beschikt over
rampenbeheersplannen als bedoeld in 
artikel 4;

(a) de vooruitgang in de implementatie van 
het rampenpreventiekader wordt afgemeten 
aan het aantal lidstaten dat beschikt over
rampen- en risicoheersplannen als 
bedoeld in artikel 4;

Or. ro
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Amendement 97
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de vooruitgang in het vergroten van de 
rampenparaatheid wordt afgemeten aan het 
aantal responscapaciteiten dat beschikbaar 
is voor noodhulp in het kader van het 
mechanisme en aan de mate van 
interoperabiliteit daarvan;

(e) de vooruitgang in het vergroten van de 
rampenparaatheid wordt afgemeten aan het 
aantal en de inzetbaarheid van de
responscapaciteiten die beschikbaar zijn 
voor noodhulp in het kader van het 
mechanisme en aan de mate van 
interoperabiliteit daarvan;

Or. it

Amendement 98
Edite Estrela

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vooruitgang in het vergroten van de 
rampenparaatheid wordt afgemeten aan het 
aantal responscapaciteiten dat beschikbaar 
is voor noodhulp in het kader van het 
mechanisme en aan de mate van 
interoperabiliteit daarvan;

(b) de vooruitgang in het vergroten van de 
rampenparaatheid wordt afgemeten aan het 
aantal responscapaciteiten dat beschikbaar 
is voor noodhulp in het kader van het 
mechanisme en aan de mate van 
interoperabiliteit daarvan, alsook aan de 
doeltreffendheid van systemen voor 
vroegtijdige opsporing en waarschuwing;

Or. pt

Amendement 99
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. "ramp": elke gebeurtenis (met inbegrip 
van onvoorspelbare en onvermijdelijke 
gebeurtenissen) die nadelige gevolgen 
heeft en elke situatie die nadelige 
gevolgen kan hebben voor mensen, het 
milieu of eigendommen;

Or. it

Amendement 100
Philippe Juvin

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. "ramp": elke plotse en abrupte 
gebeurtenis, natuurlijk of door de mens 
veroorzaakt, die nadelige gevolgen voor 
mensen, het milieu of eigendommen heeft 
of kan hebben;

Or. fr

Amendement 101
Georgios Koumoutsakos

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

Or. en
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Amendement 102
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

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

Or. de

Amendement 103
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "grote ramp": elke situatie die nadelige 
gevolgen voor mensen, het milieu of 
eigendommen heeft of kan hebben en 
aanleiding kan zijn tot een verzoek om 
bijstand in het kader van het mechanisme;

2. "grote ramp": elke gebeurtenis (met 
inbegrip van onvoorspelbare en 
onvermijdelijke gebeurtenissen) die 
nadelige gevolgen heeft en elke situatie 
die nadelige gevolgen kan hebben voor 
mensen, het milieu of eigendommen en 
aanleiding kan zijn tot een verzoek om 
bijstand in het kader van het mechanisme;

Or. it

Amendement 104
Philippe Juvin

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "grote ramp": elke situatie die nadelige 
gevolgen voor mensen, het milieu of 
eigendommen heeft of kan hebben en 

2. "grote ramp": elke plotse en abrupte 
gebeurtenis, natuurlijk of door de mens 
veroorzaakt, die nadelige of zelfs 
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aanleiding kan zijn tot een verzoek om 
bijstand in het kader van het mechanisme;

rampzalige gevolgen voor mensen, het 
milieu of eigendommen heeft of kan 
hebben en aanleiding kan zijn tot een 
verzoek om bijstand in het kader van het 
mechanisme;

Or. fr

Amendement 105
Pavel Poc

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "grote ramp": elke situatie die nadelige 
gevolgen voor mensen, het milieu of 
eigendommen heeft of kan hebben en 
aanleiding kan zijn tot een verzoek om 
bijstand in het kader van het mechanisme;

2. "grote ramp": elke situatie die nadelige 
gevolgen voor mensen, het milieu of 
eigendommen heeft of kan hebben en die 
moeilijk naar behoren valt te bestrijden 
met de risicoresponscapaciteit die een 
lidstaat tot zijn beschikking heeft;

Or. cs

Amendement 106
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. "grote ramp": elke situatie die nadelige 
gevolgen voor mensen, het milieu of 
eigendommen heeft of kan hebben en
aanleiding kan zijn tot een verzoek om 
bijstand in het kader van het mechanisme;

2. "grote ramp": elke situatie die nadelige 
gevolgen voor mensen, het milieu of 
eigendommen heeft of kan hebben en die 
moeilijk naar behoren valt te bestrijden 
met de rampenbestrijdingscapaciteit die 
een lidstaat tot zijn beschikking heeft;

Or. ro

Amendement 107
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz
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Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "grote ramp": elke situatie die nadelige 
gevolgen voor mensen, het milieu of 
eigendommen heeft of kan hebben en 
aanleiding kan zijn tot een verzoek om 
bijstand in het kader van het mechanisme;

2. "grote ramp": elke extreme gebeurtenis 
met buitengewone schade die rechtstreeks 
getroffen mensen niet zelf te boven 
kunnen komen, en die nadelige gevolgen 
voor mensen, het milieu of eigendommen 
heeft of kan hebben en aanleiding kan zijn 
tot een verzoek om bijstand in het kader 
van het mechanisme;

Or. de

Amendement 108
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. "paraatheid": een door middel van 
vooraf ondernomen actie bereikte staat van 
gereedheid en capaciteit aan menselijke en 
materiële middelen waardoor snel en 
doeltreffend op een noodsituatie kan 
worden gereageerd;

4. "paraatheid": een door middel van 
vooraf ondernomen actie bereikte staat van 
gereedheid en capaciteit aan menselijke en 
materiële middelen waardoor snel en 
doeltreffend op een ramp kan worden 
gereageerd;

Or. en

Motivering

Aangezien een definitie wordt verstrekt van "ramp", maar niet van "noodsituatie", is het 
duidelijker om de term "ramp" aan te houden.

Amendement 109
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – punt 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "preventie": elke actie gericht op het 
verminderen van risico's voor en/of 
voorkomen van schade aan mensen, het 
milieu of eigendommen als gevolg van een 
ramp;

5. "preventie": elke actie gericht op het 
verminderen van risico's voor en/of 
voorkomen van schade aan mensen, het 
milieu, eigendommen of het culturele 
erfgoed als gevolg van een ramp;

Or. en

Amendement 110
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. "vroegtijdige waarschuwing": de tijdige 
en doeltreffende verstrekking van 
informatie waardoor maatregelen kunnen 
worden genomen om risico's te voorkomen 
of te verminderen en de paraatheid voor 
een doeltreffende respons te waarborgen;

6. „vroegtijdige waarschuwing”: de tijdige 
en doeltreffende verstrekking van 
informatie waardoor maatregelen kunnen 
worden genomen om risico’s te voorkomen 
of te verminderen en om de paraatheid 
voor een doeltreffende reactie te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 111
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. "deelnemend land": een lidstaat die 
of een in artikel 28, lid 1, bedoeld derde 
land dat besloten heeft aan het 
mechanisme deel te nemen;

Or. it
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Amendement 112
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. "risicobeheersplan": 
planningsinstrument dat door een lidstaat 
wordt opgesteld om zicht te krijgen op
risico's en de gevolgen daarvan en dat 
wordt gebruikt voor het ontwikkelen, 
selecteren en uitvoeren van maatregelen 
voor een kosteneffectieve reductie van, 
aanpassing aan of mitigatie van die risico's 
en gevolgen, alsook voor het ontwikkelen 
van een kader waarbinnen verschillende 
sector- of risicospecifieke 
beheersinstrumenten in een 
gemeenschappelijk algemeen plan kunnen 
worden geïntegreerd;

9. "risicobeheersplan": 
planningsinstrument dat door een lidstaat 
wordt opgesteld om risico's en de gevolgen 
daarvan op nationaal of subnationaal 
niveau te identificeren en dat wordt 
gebruikt voor het ontwikkelen, selecteren 
en uitvoeren van maatregelen voor een 
kosteneffectieve reductie van, aanpassing 
aan of mitigatie van die risico's en 
gevolgen, alsook voor het ontwikkelen van 
een kader waarbinnen verschillende sector-
of risicospecifieke beheersinstrumenten in 
een gemeenschappelijk algemeen plan 
kunnen worden geïntegreerd;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk in dit besluit rekening te houden met het feit dat deze kwesties in 
verschillende lidstaten op verschillende niveaus worden behandeld. In sommige lidstaten is 
het nationale niveau bevoegd, in andere een subnationaal niveau.

Amendement 113
Alda Sousa

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. "risicobeheersplan": 
planningsinstrument dat door een lidstaat 
wordt opgesteld om zicht te krijgen op 
risico's en de gevolgen daarvan en dat 
wordt gebruikt voor het ontwikkelen, 

9. "risicobeheersplan": 
planningsinstrument dat door een lidstaat 
wordt opgesteld om zicht te krijgen op 
mogelijke risico's en de gevolgen daarvan 
en dat wordt gebruikt voor het 
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selecteren en uitvoeren van maatregelen 
voor een kosteneffectieve reductie van, 
aanpassing aan of mitigatie van die risico's 
en gevolgen, alsook voor het ontwikkelen 
van een kader waarbinnen verschillende 
sector- of risicospecifieke 
beheersinstrumenten in een 
gemeenschappelijk algemeen plan kunnen 
worden geïntegreerd;

ontwikkelen, selecteren en uitvoeren van 
maatregelen voor een kosteneffectieve 
reductie van, aanpassing aan of mitigatie 
van die risico's en gevolgen, alsook voor 
het ontwikkelen van een kader waarbinnen 
verschillende sector- of risicospecifieke 
beheersinstrumenten in een 
gemeenschappelijk algemeen plan kunnen 
worden geïntegreerd;

Or. en

Amendement 114
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. "postcoördinatie": elke actie en 
wetgevingsmaatregel die nodig is ter 
ondersteuning van de coördinatie tussen 
de organisaties, instellingen en bevoegde 
overheidsniveaus, de getroffen sectoren 
en de economische actoren. 

Or. en

Amendement 115
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) verbeteren van de kennisbasis 
betreffende rampenrisico's en 
vergemakkelijken van de uitwisseling van 
kennis, informatie en beste praktijken;

(a) verbeteren van de kennisbasis van de 
autoriteiten en de bevolking in de 
lidstaten betreffende rampenrisico's en 
vergemakkelijken van de uitwisseling van 
kennis, informatie en beste praktijken;

Or. ro
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Amendement 116
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) opstellen en regelmatig actualiseren van 
een overzicht van natuurlijke en menselijke 
risico's waarmee de Unie met het oog op 
de toekomstige gevolgen van 
klimaatverandering te maken kan krijgen;

(c) opstellen en regelmatig actualiseren van 
een overzicht van natuurlijke en menselijke 
rampen waarmee de Unie met het oog op 
de toekomstige gevolgen van 
klimaatverandering te maken kan krijgen;

Or. en

Amendement 117
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) opstellen en regelmatig actualiseren van 
een overzicht van natuurlijke en menselijke 
risico's waarmee de Unie met het oog op 
de toekomstige gevolgen van 
klimaatverandering te maken kan krijgen;

(c) opstellen en regelmatig actualiseren van 
een overzicht van natuurlijke en menselijke 
risico's waarmee de lidstaten met het oog 
op de toekomstige gevolgen van 
klimaatverandering te maken kan krijgen;

Or. it

Amendement 118
Satu Hassi

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) opstellen en regelmatig actualiseren van 
een overzicht van natuurlijke en menselijke 
risico's waarmee de Unie met het oog op
de toekomstige gevolgen van 

(c) opstellen en regelmatig actualiseren van 
een overzicht van natuurlijke en menselijke 
risico's waarmee de Unie te maken kan 
krijgen, waarbij op passende wijze 
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klimaatverandering te maken kan krijgen; rekening wordt gehouden met de 
waarschijnlijke gevolgen van 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 119
Edite Estrela

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) opstellen en regelmatig actualiseren van 
een overzicht van natuurlijke en menselijke 
risico's waarmee de Unie met het oog op de 
toekomstige gevolgen van 
klimaatverandering te maken kan krijgen;

(c) opstellen en regelmatig actualiseren van 
een overzicht en een kaart van natuurlijke 
en menselijke risico's waarmee de Unie 
met het oog op de toekomstige gevolgen 
van klimaatverandering te maken kan 
krijgen;

Or. pt

Amendement 120
Pavel Poc

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) opstellen en regelmatig actualiseren van 
een overzicht van natuurlijke en menselijke 
risico's waarmee de Unie met het oog op de 
toekomstige gevolgen van 
klimaatverandering te maken kan krijgen;

(c) opstellen en regelmatig actualiseren van 
een overzicht van natuurlijke en menselijke 
risico's waarmee de Unie met het oog op de 
toekomstige gevolgen van 
klimaatverandering te maken kan krijgen 
en formuleren van aanbevelingen met 
betrekking tot de aanpassing van de 
nationale systemen voor civiele 
bescherming aan de gevolgen van 
klimaatverandering; 

Or. cs
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Amendement 121
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bevorderen en ondersteunen van de 
ontwikkeling en uitvoering van nationale
risicobeheersplannen, onder meer door 
inhoudelijke richtsnoeren en zo nodig 
adequate prikkels;

(d) bevorderen en ondersteunen van de 
lidstaten bij het opstellen van een 
overzicht van hun capaciteiten inzake 
risicobeheer, zo nodig onder meer door 
inhoudelijke richtsnoeren;

Or. en

Motivering

Niet alle lidstaten beschikken over nationale risicobeheersplannen. Bovendien kan een 
overzicht van de capaciteiten van een lidstaat inzake risicobeheer duidelijker en nuttiger zijn 
dan een verzameling nationale, subnationale, regionale en plaatselijke risicobeheersplannen.

Amendement 122
Alda Sousa

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bevorderen en ondersteunen van de 
ontwikkeling en uitvoering van nationale 
risicobeheersplannen, onder meer door 
inhoudelijke richtsnoeren en zo nodig 
adequate prikkels;

(d) bevorderen en ondersteunen van de 
ontwikkeling en uitvoering van nationale 
risicobeheersplannen, onder meer door 
inhoudelijke richtsnoeren ter bevordering 
van de onderlinge coördinatie en 
vergelijkbaarheid en zo nodig ook door 
adequate prikkels;

Or. en

Amendement 123
Edite Estrela
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Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bevorderen en ondersteunen van de 
ontwikkeling en uitvoering van nationale 
risicobeheersplannen, onder meer door 
inhoudelijke richtsnoeren en zo nodig 
adequate prikkels;

(d) bevorderen en ondersteunen van de 
ontwikkeling, bijwerking en uitvoering van 
nationale risicobeheersplannen, onder meer 
door inhoudelijke richtsnoeren en zo nodig 
adequate prikkels;

Or. pt

Amendement 124
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) uitvoeren van aanvullende 
preventietaken die noodzakelijk zijn voor 
het verwezenlijken van de in artikel 3, lid 
1, onder a), genoemde doelstellingen.

Schrappen

Or. de

Amendement 125
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) uitvoeren van aanvullende 
preventietaken die noodzakelijk zijn voor 
het verwezenlijken van de in artikel 3, lid 
1, onder a), genoemde doelstellingen.

(g) op verzoek van de deelnemende 
landen, uitvoeren van aanvullende 
preventietaken die noodzakelijk zijn voor 
het verwezenlijken van de in artikel 3, lid 
1, onder a), genoemde doelstellingen.

Or. it
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Amendement 126
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Voorstel voor een besluit
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen
Risicobeheersplannen

1. Met het oog op effectieve 
samenwerking in het kader van het 
mechanisme delen de lidstaten de 
Commissie hun risicobeheersplannen 
mee.
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.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
risicobeheersplannen uiterlijk eind 2016 
gereed zijn en dat de Commissie dan 
beschikt over de meest actuele versie van 
die plannen.

Or. de

Motivering

Artikel 196, lid 1, VWEU biedt geen rechtsgrond voor een dergelijke parallelle bevoegdheid 
en structuur op het gebied van civiele bescherming. Bovendien zijn de voorgestelde 
maatregelen in strijd met het substitutieverbod inzake civiele bescherming en met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 127
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op effectieve samenwerking 
in het kader van het mechanisme delen de 
lidstaten de Commissie hun 
risicobeheersplannen mee.

1. Met het oog op effectieve samenwerking 
in het kader van het mechanisme 
verstrekken de lidstaten de Commissie een 
overzicht van hun capaciteiten inzake 
risicobeheer.

Or. en

Motivering

Niet alle lidstaten beschikken over nationale risicobeheersplannen. Bovendien kan een 
overzicht van de capaciteiten van een lidstaat inzake risicobeheer duidelijker en nuttiger zijn 
dan een verzameling nationale, subnationale, regionale en plaatselijke risicobeheersplannen.

Amendement 128
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op effectieve samenwerking 
in het kader van het mechanisme delen de 
lidstaten de Commissie hun 
risicobeheersplannen mee.

1. Met het oog op een doeltreffende 
werking van het mechanisme verstrekken 
de lidstaten de Commissie een synthese 
van hun risicobeheersplannen.

Or. it

Amendement 129
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op effectieve samenwerking 
in het kader van het mechanisme delen de 
lidstaten de Commissie hun 
risicobeheersplannen mee.

1. Met het oog op effectieve samenwerking 
in het kader van het mechanisme delen de 
lidstaten de Commissie de relevante 
niet-gevoelige elementen van hun 
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risicobeheersplannen mee.

Or. en

Amendement 130
Pavel Poc

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op effectieve samenwerking 
in het kader van het mechanisme delen de 
lidstaten de Commissie hun 
risicobeheersplannen mee.

1. Met het oog op effectieve samenwerking 
in het kader van het mechanisme delen de 
lidstaten de Commissie hun 
risicobeheersplannen mee zodra ze zijn 
opgesteld.

Or. cs

Amendement 131
Anna Rosbach

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. Bij het opstellen van het overzicht van 
de capaciteiten inzake risicobeheer wordt 
in voorkomend geval rekening gehouden 
met nationale en andere relevante 
risicobeoordelingen en gestreefd naar 
samenhang met andere relevante plannen 
die in de betreffende lidstaat zijn 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Niet alle lidstaten beschikken over nationale risicobeheersplannen. Bovendien kan een 
overzicht van de capaciteiten van een lidstaat inzake risicobeheer duidelijker en nuttiger zijn 
dan een verzameling nationale, subnationale, regionale en plaatselijke risicobeheersplannen.
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Amendement 132
Satu Hassi

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. 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, met inbegrip van nationale 
plannen voor de aanpassing aan de 
klimaatverandering.

Or. en

Amendement 133
Edite Estrela

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

Or. pt

Amendement 134
Oreste Rossi
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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.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Amendement 135
Pavel Poc

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

Or. cs

Amendement 136
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21. Bij het opstellen van de 
risicobeheersplannen wordt rekening 
gehouden met nationale en andere 

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

en andere relevante risicobeoordelingen en 
gestreefd naar samenhang met andere 
relevante plannen die in de betreffende 
lidstaat zijn vastgesteld.

Or. ro

Amendement 137
Rebecca Taylor

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien lidstaten beschikken over een 
groot aantal risicobeheersplannen op 
gedelegeerde regeringsniveaus, 
verstrekken zij de Commissie ten minste 
een overzicht van de informatie in deze 
plannen, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot mogelijke risico's, beschikbare 
capaciteit en noodplannen. De indiening 
van originele versies van regionale 
risicobeheersplannen, met inbegrip van 
alle relevante gegevens, wordt 
aangemoedigd.

Or. en

Motivering

De grote hoeveelheid gegevens die in bepaalde lidstaten over dit onderwerp beschikbaar zijn, 
mag geen beletsel vormen voor het indienen bij de Commissie van een algemeen 
risicobeheersplan in het kader van het mechanisme voor civiele bescherming.

Amendement 138
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij het opstellen van hun 
risicobeheersplannen voorzien de 
lidstaten en deelnemende derde landen in 
participatie van de bevoegde regionale en 
lokale autoriteiten en gespecialiseerde 
instanties, overeenkomstig hun nationale 
wettelijke bepalingen.

Or. it

Amendement 139
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
risicobeheersplannen uiterlijk eind 2016 
gereed zijn en dat de Commissie dan 
beschikt over de meest actuele versie van 
die plannen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
overzicht van hun capaciteiten inzake 
risicobeheer uiterlijk eind 2016 gereed zijn 
en dat de Commissie dan beschikt over de 
meest actuele versie.

Or. en

Motivering

Niet alle lidstaten beschikken over nationale risicobeheersplannen. Bovendien kan een 
overzicht van de capaciteiten van een lidstaat inzake risicobeheer duidelijker en nuttiger zijn 
dan een verzameling nationale, subnationale, regionale en plaatselijke risicobeheersplannen.

Amendement 140
Edite Estrela

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 3. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
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risicobeheersplannen uiterlijk eind 2016
gereed zijn en dat de Commissie dan 
beschikt over de meest actuele versie van 
die plannen.

risicobeheersplannen uiterlijk eind 2014
gereed zijn en verstrekken de Commissie 
de meest actuele versie van deze plannen.
De lidstaten werken de plannen 
voortdurend bij en dienen jaarlijks bij de 
Commissie de meest actuele versie in.

Or. pt

Amendement 141
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
risicobeheersplannen uiterlijk eind 2016 
gereed zijn en dat de Commissie dan 
beschikt over de meest actuele versie van 
die plannen.

3. De lidstaten en deelnemende derde
landen zorgen ervoor dat hun 
risicobeheersplannen uiterlijk eind 2016 
gereed zijn en dat de Commissie dan 
beschikt over de meest actuele versie van 
die plannen.

Or. it

Amendement 142
Pavel Poc

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
risicobeheersplannen uiterlijk eind 2016
gereed zijn en dat de Commissie dan 
beschikt over de meest actuele versie van 
die plannen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
actuele risicobeheersplannen uiterlijk eind 
2014 gereed zijn en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten werken hun 
risicobeheersplannen voortdurend bij en 
dienen vanaf 2015 ten minste eens per 
jaar aan het eind van elk jaar een 
geactualiseerde versie in bij de 
Commissie.
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Or. cs

Motivering

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.

Amendement 143
Pavel Poc

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd de praktijken en 
procedures die van toepassing zijn in een 
bepaalde lidstaat, omvatten de 
risicobeheersplannen de volgende 
informatie:
(a) een karakterisering van de risico's en 
een inschatting van de kans dat die zich 
voordoen, o.a. wat kritieke infrastructuur 
betreft, alsook risico- en gevarenkaarten,
(b) de taken en verplichtingen van 
degenen die via veiligheidsnetwerken bij 
crisisbeheersing betrokken zijn, met 
vermelding van de rol van de lokale en 
regionale overheden bij risicobeheersing; 
(c) de middelen die zijn bestemd voor 
gebruik in noodsituaties.

Or. cs

Motivering

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
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can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.

Amendement 144
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Voorstel voor een besluit
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Algemene paraatheidsacties van de 

Commissie
De Commissie voert de volgende acties uit 
in verband met de paraatheid:
(a) oprichten en beheren van het 
Europees Centrum voor respons in 
noodsituaties (ERC), waarvan de 
capaciteit voldoende zal zijn om 
vierentwintig uur per dag, zeven dagen 
per week operationeel te zijn en dat ten 
dienste zal staan van de lidstaten en de 
Commissie ten behoeve van het 
mechanisme;
(b) beheren van een gemeenschappelijk 
noodcommunicatie- en informatiesysteem 
(CECIS), dat het ERC en de nationale 
contactpunten in staat stelt om met elkaar 
te communiceren en informatie uit te 
wisselen;
(c) bijdragen tot de ontwikkeling van 
systemen voor de opsporing van en 
vroegtijdige waarschuwing voor rampen 
om in voorkomend geval snel te kunnen 
reageren, en bevorderen van de koppeling 
van die systemen aan elkaar en aan het 
ERC en het CECIS. Bij de verdere 
ontwikkeling van die systemen moet 
rekening worden gehouden met en 
worden voortgebouwd op bestaande en 
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toekomstige bronnen en systemen voor 
informatievergaring, monitoring en 
opsporing;
(d) ontwikkelen en in stand houden van 
de noodzakelijke capaciteit om in 
voorkomend geval zo snel mogelijk teams 
van deskundigen te kunnen mobiliseren 
en uit te zenden voor het
– vaststellen van de behoeften van de staat 
die om bijstand verzoekt,
– zo nodig helpen met het ter plaatse 
coördineren van noodhulpoperaties en, 
waar nodig en gepast, onderhouden van 
de contacten met de bevoegde instanties 
van de verzoekende staat,
– ondersteunen van de verzoekende staat 
met expertise op het gebied van preventie-, 
paraatheids- of responsacties;
(e) ontwikkelen en handhaven van de 
capaciteit voor het verstrekken van 
logistieke steun en bijstand aan 
deskundigenteams, modules en andere 
responscapaciteiten die in het kader van 
het mechanisme kunnen worden ingezet, 
alsook aan andere actoren in het veld;
(f) verlenen van bijstand aan de lidstaten 
bij het vooraf opslaan van 
responscapaciteit voor noodsituaties in 
logistieke knooppunten binnen de Unie;
(g) uitvoeren van andere ondersteunende 
en aanvullende acties die in het kader van 
het mechanisme noodzakelijk zijn voor 
het bereiken van de in artikel 3, lid 1, 
onder b), omschreven doelstelling.

Or. de

Motivering

Artikel 196, lid 1, VWEU biedt geen rechtsgrond voor een dergelijke parallelle bevoegdheid 
en structuur op het gebied van civiele bescherming. Bovendien zijn de voorgestelde 
maatregelen in strijd met het substitutieverbod inzake civiele bescherming en met het 
subsidiariteitsbeginsel.
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Amendement 145
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) oprichten en beheren van het Europees 
Centrum voor respons in noodsituaties
(ERC), waarvan de capaciteit voldoende 
zal zijn om vierentwintig uur per dag, 
zeven dagen per week operationeel te zijn 
en dat ten dienste zal staan van de lidstaten 
en de Commissie ten behoeve van het 
mechanisme;

(a) oprichten en beheren van het Europees 
Centrum voor respons bij rampen (DRC), 
waarvan de capaciteit voldoende zal zijn 
om vierentwintig uur per dag, zeven dagen 
per week operationeel te zijn en dat ten 
dienste zal staan van de lidstaten en de 
Commissie ten behoeve van het 
mechanisme;
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

(Zie artikelen 1 en 4 van onderhavig besluit)

Motivering

Artikel 4 (definities) spreekt van "rampen" en niet "noodsituaties". Ook wordt in artikel 1 bis 
gesproken over rampen en niet over noodsituaties.  Daarom moet in het verslag consequent 
over "rampen" worden gesproken.

Amendement 146
Pavel Poc

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) oprichten en beheren van het Europees 
Centrum voor respons in noodsituaties 
(ERC), waarvan de capaciteit voldoende 
zal zijn om vierentwintig uur per dag, 
zeven dagen per week operationeel te zijn 
en dat ten dienste zal staan van de lidstaten 
en de Commissie ten behoeve van het 

(a) oprichten en beheren van het Europees 
Centrum voor respons in noodsituaties 
(ERC), waarvan de activiteiten worden 
gecoördineerd met de bestaande nationale 
en regionale instanties, waarvan de 
capaciteit voldoende zal zijn om 
vierentwintig uur per dag, zeven dagen per
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mechanisme; week operationeel te zijn en dat ten dienste 
zal staan van de lidstaten en de Commissie 
ten behoeve van het mechanisme;;

Or. cs

Motivering

Bij de oprichting en het beheer van het ERC moet er in ieder geval voor worden gewaakt dat 
er op Europees niveau parallelle structuren of onduidelijke operationele procedures ontstaan. 
Daarom moet in artikel 7 van het voorstel voor een besluit, dat betrekking heeft op het ERC, 
worden bepaald dat rekening moet worden gehouden met nationale en regionale instanties en 
dat de acties van het ERC met deze instanties moeten worden gecoördineerd.

Amendement 147
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) beheren van een gemeenschappelijk 
noodcommunicatie- en informatiesysteem 
(CECIS), dat het ERC en de nationale 
contactpunten in staat stelt om met elkaar 
te communiceren en informatie uit te 
wisselen;

(b) beheren van een gemeenschappelijk 
rampencommunicatie- en 
informatiesysteem (CDCIS), dat het DRC
en de nationale contactpunten in staat stelt 
om met elkaar te communiceren en 
informatie uit te wisselen;

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Artikel 4 (definities) spreekt van "rampen" en niet "noodsituaties". Ook wordt in artikel 1 bis 
gesproken over rampen en niet over noodsituaties. Daarom moet in het verslag consequent 
over "rampen" worden gesproken.

Amendement 148
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – letter d – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) ontwikkelen en in stand houden van de 
noodzakelijke capaciteit om in 
voorkomend geval zo snel mogelijk teams 
van deskundigen te kunnen mobiliseren en 
uit te zenden voor het

(d) ontwikkelen van de noodzakelijke 
capaciteit om in voorkomend geval zo snel 
mogelijk teams van deskundigen te kunnen 
mobiliseren en uit te zenden voor het

Or. it


