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Amendement 1
Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de mededeling van de 
Commissie inzake de preventie van 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen; herinnert eraan dat 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen alle lidstaten en 
kandidaat-landen kunnen treffen en onder
meer overstromingen, stormen, 
droogteperioden, aardbevingen, 
bosbranden, extreme temperaturen, 
vulkaanuitbarstingen, lawines, 
aardverschuivingen, technologische en 
industriële ongevallen betreffen;

1. is verheugd over de mededeling van de 
Commissie inzake de preventie van 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen; herinnert eraan dat 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen alle lidstaten en 
kandidaat-landen kunnen treffen en onder
meer1 overstromingen, stormen, 
droogteperioden, tsunami's,
aardbevingen2, bosbranden, extreme 
temperaturen, vulkaanuitbarstingen, 
lawines, aardverschuivingen, 
technologische en industriële ongevallen, 
bodemerosie, aardverschuivingen, 
vervuiling van de ondergrond en het 
grondwater en vervuiling van zeeën, 
meren en rivieren betreffen;

____________
1 Het betreft een indicatieve en geen 
restrictieve opsomming van 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen, wat betekent dat in 
de lijst ook andere soorten natuurrampen 
en door de mens veroorzaakte rampen 
kunnen worden opgenomen die niet in 
onderhavig advies worden genoemd.
2 Resolutie van het Europees Parlement 
van 14 november 2007 betreffende de 
regionale impact van aardbevingen.

Or. el
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Amendement 2
Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat het bij een 
communautaire aanpak van belang is 
voor ogen te houden dat zich 
verschillende soorten rampen voordoen in 
verschillende lidstaten, en dat 
verschillende maatregelen derhalve 
noodzakelijk zijn;

Or. en

Amendement 3
Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stelt voor om bij de vorming van de 
nieuwe Europese dienst voor extern 
optreden en de vaststelling van het 
financiële raamwerk voor de periode 2014-
2020, de aanpak door de EU van 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen een van de 
prioriteiten voor een samenhangend 
buitenlands en veiligheidsbeleid te laten 
zijn, met inbegrip van een geschikt 
mechanisme voor de toewijzing van 
humanitaire hulp in tijden van crisis binnen 
de EU en in derde landen;

5. wijst erop dat natuurrampen en door de 
mens veroorzaakte rampen zeer ernstige 
gevolgen hebben voor de regionale 
economieën met een negatieve weerslag 
op de infrastructuur, de werkgelegenheid, 
het natuurlijk en cultureel erfgoed, het 
milieu, maar ook op het toerisme en dat 
zij de economische en maatschappelijke 
ontwikkeling van ieder land ongunstig 
beïnvloeden; stelt voor om bij de vorming 
van de nieuwe Europese dienst voor extern 
optreden en de vaststelling van het 
financiële raamwerk voor de periode 2014-
2020, de aanpak door de EU van 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen een van de 
prioriteiten voor een samenhangend 
buitenlands en veiligheidsbeleid te laten 
zijn, met inbegrip van een geschikt 
mechanisme voor de toewijzing van 



AM\813127NL.doc 5/9 PE440.178v01-00

NL

humanitaire hulp in tijden van crisis binnen 
de EU en in derde landen;

Or. el

Amendement 4
Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. benadrukt dat eveneens speciale 
bescherming dient te worden gegeven aan 
kwetsbare bevolkingsgroepen zoals 
kinderen, mensen met een handicap en 
ouderen, die een bijzondere bescherming 
en behandeling behoeven wanneer zich 
bij natuurrampen of door de mens 
veroorzaakte rampen de noodzaak 
voordoet van preventie- of 
herstelmaatregelen;

Or. el

Amendement 5
Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. ondersteunt de oprichting van een 
"rampenwaarnemingscentrum" in de 
Europese Unie; onderstreept dat het 
belangrijk is om te beschikken over een 
uitgebreide hoeveelheid gegevens en 
informatie over de risico's en kosten van 
rampen en om deze op EU-niveau 
beschikbaar te stellen, zodat lidstaten 
informatie over nationale civiele 
capaciteiten en medische mogelijkheden 

15. onderstreept dat het belangrijk is om te 
beschikken over een uitgebreide 
hoeveelheid gegevens en informatie over 
de risico's en kosten van rampen en om 
deze op EU-niveau beschikbaar te stellen, 
zodat lidstaten informatie over nationale 
civiele capaciteiten en medische 
mogelijkheden kunnen uitwisselen, en dat 
het beter is om reeds bestaande structuren 
zoals het waarnemings- en 
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kunnen uitwisselen; informatiecentrum (MIC) te gebruiken en 
te ontwikkelen, dan om nieuwe structuren 
op te zetten.

Or. en

Amendement 6
Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. ondersteunt de oprichting van een 
"rampenwaarnemingscentrum" in de 
Europese Unie; onderstreept dat het 
belangrijk is om te beschikken over een 
uitgebreide hoeveelheid gegevens en 
informatie over de risico's en kosten van 
rampen en om deze op EU-niveau 
beschikbaar te stellen, zodat lidstaten 
informatie over nationale civiele
capaciteiten en medische mogelijkheden 
kunnen uitwisselen;

15. ondersteunt de oprichting van een 
"rampenwaarnemingscentrum" in de 
Europese Unie; onderstreept dat het 
belangrijk is om te beschikken over een 
uitgebreide hoeveelheid gegevens en 
informatie over de risico's en kosten van 
rampen en om deze op EU-niveau 
beschikbaar te stellen met als doel 
vergelijkende studies uit te voeren en 
eventuele grensoverschrijdende gevolgen 
van rampen vast te stellen, zodat lidstaten 
informatie over nationale civiele 
capaciteiten en medische mogelijkheden 
kunnen uitwisselen;

Or. el

Amendement 7
Cornelia Ernst

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. wijst erop dat milieuproblemen die 
worden veroorzaakt en verergerd door 
klimaatverandering op dit moment 
verantwoordelijk zijn voor de toename van 
gedwongen migratie, en onderstreept 
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derhalve het groeiende verband tussen 
asielzoekers en gebieden met een 
verslechterend milieu; dringt aan op 
betere bescherming en hervestiging van 
"klimaatvluchtelingen";

Or. en

Amendement 8
Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. is van mening dat er een krachtig 
horizontaal coördinatiemechanisme 
behoort te zijn voor de verspreiding van 
beste praktijken;

16. is van mening dat er een krachtig 
horizontaal coördinatiemechanisme 
behoort te zijn voor de verspreiding van 
beste praktijken die kunnen bijdragen aan 
een betere samenwerking met betrekking 
tot paraatheid, reactievermogen en 
wederopbouw;

Or. en

Amendement 9
Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. betreurt het dat belangrijke financiële 
mechanismen van de EU, zoals het 
financieringsinstrument voor civiele 
bescherming, over te weinig middelen 
beschikken om goed bij te dragen op het 
gebied van preventie; is nadrukkelijk van 
mening dat, gegeven de toename in 
frequentie en ernst van de rampen, de 
financieringsmogelijkheden voor acties in 
de EU en in derde landen onmiddellijk 

18. is van mening dat belangrijke 
financiële mechanismen van de EU, zoals 
het financieringsinstrument voor civiele 
bescherming, gegeven de toename in 
frequentie en ernst van de rampen, zich in 
grotere mate moeten concentreren op 
preventieve maatregelen en dat de 
financieringsmogelijkheden voor acties in 
de EU en in derde landen onmiddellijk 
zonder bureaucratische procedures moeten 
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zonder bureaucratische procedures moeten 
worden uitgebreid;

worden uitgebreid;

Or. en

Amendement 10
Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 19

Ontwerpadvies Amendement

19. beveelt de invoering aan van een 
specifiek financieel instrument voor
rampenpreventie dat in geval van 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen aanvullend werkt op
nationale inspanningen voor de 
bescherming van bovenal mensen, maar 
ook van het milieu en zaken, met inbegrip 
van het culturele erfgoed;

19. is van mening dat in geval van 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen aanvullende
nationale inspanningen voor de 
bescherming van bovenal mensen, maar 
ook van het milieu en zaken, met inbegrip 
van het culturele erfgoed, beheerd dienen 
te worden door bestaande financiële 
instrumenten;

Or. en

Amendement 11
Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 20

Ontwerpadvies Amendement

20. is van mening dat samenwerking bij 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen duidelijk van 
toegevoegde waarde is; roept de lidstaten 
en de instellingen van de EU daarom op 
om de samenwerking op het gebied van 
rampenpreventie te versterken en een 
holistische benadering te ontwikkelen 
gericht op een doeltreffender EU-beleid 
inzake rampenbeheer;

20. is van mening dat samenwerking bij 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen duidelijk van 
toegevoegde waarde is; roept de lidstaten 
en de instellingen van de EU daarom op 
om de samenwerking op het gebied van 
rampenpreventie te versterken en een 
holistische benadering te ontwikkelen 
gericht op een doeltreffender EU-beleid 
inzake rampenbeheer; verwelkomt 
derhalve de reeds door de Raad genomen 
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maatregelen met betrekking tot de 
ontwikkeling van een communautair 
kader voor rampenpreventie en preventie 
van bosbranden;

Or. en

Amendement 12
Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 22

Ontwerpadvies Amendement

22. vestigt met het oog op een strategie op 
basis van een proactieve, 
informatiegestuurde benadering, de 
aandacht op de preventie van en anticipatie 
op natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen en op de beperking 
van hun potentiële gevolgen; hiertoe is het 
cruciaal dat de nationale wetgevingen van 
de lidstaten voldoen aan de fundamentele 
in acht te nemen veiligheidsregels, 
bijvoorbeeld op het gebied van de 
bouwnijverheid.

22. vestigt met het oog op een strategie op 
basis van een proactieve, 
informatiegestuurde benadering, de 
aandacht op de preventie van en anticipatie 
op natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen en op de beperking 
van hun potentiële gevolgen; hiertoe is het 
cruciaal dat de nationale wetgevingen van 
de lidstaten voldoen aan de fundamentele 
in acht te nemen veiligheidsregels, 
bijvoorbeeld op het gebied van de 
bouwnijverheid; onderstreept het belang 
van voorlichting aan het brede publiek op 
zowel nationaal als Europees niveau en 
van een betere educatie met betrekking tot 
het beheer van rampen met als doel vooral 
jonge burgers bewust te maken en te 
stimuleren om zich vrijwillig in te zetten.

Or. el


