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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit voorstel voor een besluit voer het mechanisme voor civiele bescherming is een 
kwalitatief hoogstaand document waarin rekening wordt gehouden met de behoeften inzake 
preventie en respons van de Europese Unie op dit vlak. De rapporteur is ingenomen met het 
voornemen van de Commissie om het mechanisme voor civiele bescherming en de uitvoering 
ervan samen met het financieel instrument in één enkel document te behandelen, dat is 
ingediend als een voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad. Hij is 
bijzonder tevreden over een aantal van de voorgestelde wijzigingen, die tot doel hebben 
eenvoudiger regels en procedures voor de activering van het mechanisme in te voeren en op 
die manier bijdragen tot een grotere doeltreffendheid en coherentie van de EU-respons bij 
rampen.

De amendementen van de Commissie regionale ontwikkeling hebben in de eerste plaats 
betrekking op de noodzaak van meer betrokkenheid van de regio's, steden en plaatselijke 
gemeenschappen, aangezien al deze onafhankelijke instanties een sleutelrol spelen bij zowel 
de preventie van als de respons op noodsituaties en bijgevolg niet mogen worden genegeerd.
Er wordt herhaald dat het met het oog op civiele bescherming essentieel is dat problemen op 
het laagst mogelijke niveau worden aangepakt. Voorts besteedt de commissie ook aandacht 
aan de specifieke behoeften van grensgebieden, waar er veel mogelijkheden bestaan om het 
gemeenschappelijke optreden in noodsituaties, vooral in de responsfase, te verbeteren door 
middel van een betere coördinatie tussen grensoverschrijdende gebieden. Om gelijkaardige 
redenen wordt in het advies van de Commissie regionale ontwikkeling ook verwezen naar de 
specifieke situatie van ultraperifere regio's, zeebekkens, eilanden, berggebieden en 
geïsoleerde of moeilijk toegankelijke gebieden. Er moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan regio's langs de buitengrenzen van de EU en aan de ultraperifere gebieden: daar is het 
gevaar van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen namelijk groter en zijn 
interventies bij rampen moeilijker dan in andere gebieden, waardoor er geregeld hulp nodig is 
van derde landen.

Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de noodzaak van snelle en flexibele 
hulpverlening in het geval van rampen die de responscapaciteit van de getroffen lidstaat of 
diens regionale of plaatselijke bestuursinstanties te boven gaan. Voor wat de EU-middelen 
betreft, roept de commissie er daarom eveneens toe op het mechanisme voor civiele 
bescherming en het Solidariteitsfonds, waarvan het gebruik momenteel onder een gebrek aan 
flexibiliteit lijdt, efficiënter met elkaar te verbinden.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid om de volgende amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1
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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 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 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 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. In voorkomend geval kan een 
geïntegreerde benadering per zeebekken 
nodig blijken.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

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 
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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.

buiten de Unie voordoen. Bij al deze 
rampen moet de responscapaciteit van het
getroffen land en van de bevoegde 
overheidsinstanties van dit land, inclusief 
regionale en plaatselijke instanties, die 
het nauwst bij de problemen betrokken 
zijn, mogelijk worden aangevuld met 
bijstand op het gebied van civiele 
bescherming en noodhulp.

Amendement 3

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 
consequente 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.

Amendement 4

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 

(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 
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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.

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 omvat het 
mechanisme een algemeen kader voor de 
communicatie en uitvoering van deze 
acties. Binnen het mechanisme moeten er 
richtsnoeren worden opgesteld om de 
samenhang en de vergelijkbaarheid van 
de verschillende risicobeheersplannen van 
de lidstaten te waarborgen.

Amendement 5

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 
informatiebronnen en -systemen; daarbij 
moet het belang worden onderstreept van 
nauwere samenwerking tussen 
directoraat-generaal Humanitaire Hulp 
en Civiele Bescherming van de Commissie 
en de nationale 
civielebeschermingsdiensten.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 10
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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 
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.

(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 
opleidingsprogramma's en een 
opleidingsnetwerk, op EU-, maar primair 
op lidstaatniveau, op het terrein van lokale
preventie, paraatheid en respons, 
overeenkomstig de daartoe strekkende 
oproep van de Raad in zijn conclusies van 
14 november 2008 over een Europese 
opleiding rampenbeheersing.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Andere voorbereidende maatregelen zijn 
onder meer het bundelen van informatie 
over de noodzakelijke medische 
hulpmiddelen en het aanmoedigen van het 
gebruik van moderne technologieën. 
Overeenkomstig artikel 346 van het 
Verdrag hoeft geen enkele lidstaat 
inlichtingen te verstrekken waarvan de 
openbaarmaking naar zijn mening strijdig 
is met wezenlijke veiligheidsbelangen.

Andere voorbereidende maatregelen zijn 
onder meer het bundelen van informatie 
over de noodzakelijke medische 
hulpmiddelen en het aanmoedigen van het 
gebruik van moderne technologieën. 
Overeenkomstig artikel 346, lid 1, 
onder a), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie hoeft geen 
enkele lidstaat inlichtingen te verstrekken 
waarvan de openbaarmaking naar zijn 
mening strijdig is met wezenlijke 
veiligheidsbelangen.
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Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van de ontwikkeling van een 
snelleresponscapaciteit op het gebied van 
civiele bescherming wordt op EU-niveau 
gewerkt aan de ontwikkeling van volledig 
interoperabele interventiemodules voor 
civiele bescherming, bestaande uit 
middelen van één of meer lidstaten. Deze 
modules dienen op het niveau van de 
lidstaten te worden georganiseerd en onder 
hun leiding en commando te vallen.

In het kader van de ontwikkeling van een 
snelleresponscapaciteit op het gebied van 
civiele bescherming wordt op EU-niveau 
gewerkt aan de ontwikkeling van volledig 
interoperabele interventiemodules voor 
civiele bescherming, bestaande uit 
middelen van één of meer lidstaten. Deze 
modules dienen op het niveau van de 
lidstaten te worden georganiseerd en onder 
hun leiding en commando te vallen. In dit 
verband moet er bijzondere aandacht 
worden besteed aan de capaciteiten voor 
civiele bescherming in de grensgebieden 
van de lidstaten.

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In het kader van de ontwikkeling van 
een snelleresponscapaciteit op het gebied 
van civiele bescherming wordt op EU-
niveau gewerkt aan de ontwikkeling van 
volledig interoperabele interventiemodules 
voor civiele bescherming, bestaande uit 
middelen van één of meer lidstaten. Deze 
modules dienen op het niveau van de 
lidstaten te worden georganiseerd en onder 
hun leiding en commando te vallen.

(12) In het kader van de ontwikkeling van 
een snelleresponscapaciteit op het gebied 
van civiele bescherming wordt op EU-
niveau gewerkt aan de ontwikkeling op 
vrijwillige basis van volledig 
interoperabele interventiemodules voor 
civiele bescherming, bestaande uit 
middelen van één of meer lidstaten. Deze 
modules dienen op het niveau van de 
lidstaten te worden georganiseerd en onder 
hun leiding en commando te vallen.

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De versterkte samenwerking moet zijn 
gebaseerd op een 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.

(13) De versterkte samenwerking moet zijn 
gebaseerd op een 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 door aandacht te 
besteden aan voorbeelden van goede 
praktijken.

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De versterkte samenwerking moet zijn 
gebaseerd op een 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.

(13) De versterkte samenwerking moet zijn 
gebaseerd op een 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, het normaliseren van de 
waarschuwingssystemen van de lidstaten
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en het uitwisselen van ervaringen met 
eerdere interventies.

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Het mechanisme moet het mogelijk 
maken interventies op gang te brengen en 
de coördinatie daarvan te 
vergemakkelijken. De versterkte 
samenwerking moet zijn gebaseerd op een 
EU-structuur bestaande uit een met 
bestaande nationale, regionale en lokale 
structuren gecoördineerd 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.

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Voor een betere planning van de 
respons bij rampen en om er zeker van te 
zijn dat in voorkomend geval de 
noodzakelijke capaciteit beschikbaar is, 
moeten voor de belangrijkste soorten 
rampen referentiescenario's worden 

(14) Voor een betere planning van de 
respons bij rampen en om er zeker van te 
zijn dat in voorkomend geval de 
noodzakelijke capaciteit beschikbaar is, 
moeten voor de belangrijkste soorten 
rampen referentiescenario's worden 
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ontwikkeld, de bestaande cruciale 
capaciteiten waarover de lidstaten 
beschikken in kaart worden gebracht, 
noodplannen worden ontwikkeld voor de 
inzet van deze capaciteiten, en een 
Europese responscapaciteit voor 
noodsituaties worden ontwikkeld, in de 
vorm van een vrijwillige pool van vooraf 
vastgelegde capaciteiten van lidstaten. Het 
opstellen van de noodplannen zou ook 
gebruikt kunnen worden om vast te stellen 
of er hiaten zijn in de responscapaciteit van 
lidstaten, die vervolgens met EU-steun 
gedicht zouden kunnen worden. Deze met 
EU-steun ontwikkelde capaciteiten moet
overal in de Unie inzetbaar zijn. 

ontwikkeld, de bestaande cruciale 
capaciteiten waarover de lidstaten 
beschikken in kaart worden gebracht, 
noodplannen worden ontwikkeld voor de 
inzet van deze capaciteiten, en een 
Europese responscapaciteit voor 
noodsituaties worden ontwikkeld, in de 
vorm van een vrijwillige pool van vooraf 
vastgelegde capaciteiten van lidstaten. Het 
opstellen van de noodplannen zou ook 
gebruikt kunnen worden om vast te stellen 
of er hiaten zijn in de responscapaciteit van 
lidstaten met betrekking tot de coördinatie 
tussen grensoverschrijdende regio's, die 
vervolgens met EU-steun gedicht zouden 
kunnen worden. Deze met EU-steun 
ontwikkelde capaciteiten moeten overal in 
de Unie inzetbaar zijn.

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Er moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan regio's aan de 
buitengrenzen van de EU en aan 
afgelegen regio's, gezien het grotere risico 
van natuurlijke of door de mens 
veroorzaakte rampen en het feit dat 
interventies daar moeilijker zijn dan in 
andere regio's, zodat er vaak bijstand uit 
derde landen moet komen.

Amendement 15

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 

(16) De beschikbaarheid en de snelheid
van adequate vervoermiddelen moeten
worden verbeterd om de ontwikkeling van 
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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. 

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.

Amendement 16

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 toegankelijkheid van het vervoer 
in alle EU-regio's en de beschikbaarheid 
van adequate vervoermiddelen moeten
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. 

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Bijstandsinterventies moeten ter 
plaatse volledig worden gecoördineerd, 
zodat maximale effectiviteit wordt bereikt 
en men er zeker van is dat de hulp de 
noodlijdende bevolking bereikt. De 
Commissie dient de uitgezonden 
deskundigenteams de nodige logistieke 
ondersteuning te bieden.

(17) Bijstandsinterventies moeten ter 
plaatse volledig worden gecoördineerd, 
zodat maximale effectiviteit wordt bereikt 
en men er zeker van is dat de hulp de 
noodlijdende bevolking bereikt. De 
Commissie dient de nodige logistieke 
ondersteuning te bieden aan de 
uitgezonden deskundigenteams en voor 
het inzetten van vrijwilligersteams bij 
noodsituaties op afgelegen of 
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ontoegankelijke plaatsen.

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De bijstand en ondersteuning van 
de Europese Unie bij rampenpreventie, 
herstel en respons zijn van bijzonder 
belang in geïsoleerde of perifeer gelegen 
gebieden, die permanent te kampen 
hebben met moeilijkheden op het gebied 
van toegankelijkheid en beschikbaarheid 
van personele en materiële middelen, een 
groter risico op natuurrampen lopen en 
de gevolgen van zulke rampen sterken 
voelen, zoals het geval is in de 
ultraperifere gebieden.

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Op grond van hun 
geostrategische ligging, zoals vermeld in 
de mededeling van de Commissie van 26 
mei 2005 over een "versterkt 
partnerschap voor de UPR's"en in het 
verslag-Barnier van januari 2006 over 
"EuropeAID", moeten de ultraperifere 
gebieden een duidelijke plaats krijgen in 
de risicobeheersplannen van de lidstaten 
en moet er bij voorkeur worden gekozen 
voor de installatie van modules die de 
voorbereiding en coördinatie van 
interventies in hun geografische 
omgeving dienen.
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Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet ook rekening gehouden worden 
met de noodzaak om snelle en flexibele 
bijstand te verlenen in geval van rampen 
waarbij de responscapaciteit van de 
getroffen lidstaat of van de regionale of 
plaatselijke bestuurlijke instanties 
ontoereikend is. In dit verband moet er 
worden benadrukt dat het mogelijk is om 
financiële middelen op te nemen uit het 
Solidariteitsfonds, dat als doel heeft steun 
te verlenen aan lidstaten en kandidaat-
landen die door een grote natuurramp 
getroffen worden en waarvan het gebruik 
efficiënter moet worden verbonden met de 
werking van het mechanisme voor civiele 
bescherming. 

Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het basisbeginsel van civiele bescherming 
moet erin bestaan dat problemen op het 
laagst mogelijke niveau worden 
aangepakt. Bij grootschaliger operaties 
kan de doelstelling van dit besluit echter
niet voldoende door de lidstaten worden 
verwezenlijkt en kan deze derhalve 
vanwege de omvang en gevolgen van de 
voorgestelde actie, rekening houdend met 
de uit de werking van het mechanisme 
voortvloeiende baten in termen van 
vermindering van het verlies van 
mensenlevens en schade, beter op het 
niveau van de Unie worden gerealiseerd. 
Indien een ernstige noodsituatie de 
responscapaciteit van een getroffen lidstaat 



AD\914911NL.doc 15/29 PE494.684v02-00

NL

derhalve maatregelen treffen 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 
verder dan nodig is om de doelstelling van 
dit besluit te bereiken.

overstijgt, moet deze een beroep op het 
mechanisme kunnen doen om zijn eigen 
middelen voor civiele bescherming en 
noodhulp aan te vullen. De Unie kan 
derhalve maatregelen treffen 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 
verder dan nodig is om de doelstelling van 
dit besluit te bereiken.

Amendement 22

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 
in de lidstaten op het terrein van civiele 
bescherming worden ondernomen, 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.

Amendement 23

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 

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 
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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.

de gevolgen van 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.

Amendement 24

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 en middelen toe te rusten om 
adequaat en consequent te kunnen 
reageren op rampen die naar hun omvang 
en aard redelijkerwijs te verwachten zijn en 
waarop men zich redelijkerwijs kan 
voorbereiden.

Amendement 25

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 primaire 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.
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Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Dit besluit is niet van toepassing op 
acties die vallen onder Verordening (EG) 
nr. 1717/2006, Verordening (EG) 
nr. 1257/96; Verordening (EG) 
nr. 1406/2002 en EU-wetgeving 
betreffende actieprogramma's op het 
gebied van gezondheid, binnenlandse 
zaken en justitie.

7. Dit besluit is niet van toepassing op 
acties die vallen onder Verordening (EG) 
nr. 1717/2006, Verordening (EG) 
nr. 1257/96, Verordening (EG) 
nr. 1406/2002 en EU-wetgeving 
betreffende actieprogramma's op het 
gebied van gezondheid, binnenlandse 
zaken en justitie alsook andere EU-
wetgeving die geen betrekking heeft op dit 
onderwerp.

Amendement 27

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 speciale behoeften van geïsoleerde 
en ultraperifere gebieden, grensregio's en 
andere gebieden of eilanden van de Unie 
in geval van een ramp. In deze gebieden 
kan een geïntegreerde benadering per 
zeebekken nodig blijken om een optimale 
synergie te bewerkstelligen.

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het bereiken van een hoog niveau van 
bescherming tegen rampen door de 
gevolgen ervan te voorkomen of 

(a) het bereiken van een hoog niveau van 
bescherming tegen rampen door de 
gevolgen ervan te voorkomen of 
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verminderen en een preventiecultuur te 
bevorderen;

verminderen, een preventiecultuur te 
bevorderen en de samenwerking tussen de 
civielebeschermings- en andere bevoegde 
diensten te verbeteren;

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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.

(c) de vooruitgang in het verbeteren van de 
respons op rampen wordt afgemeten aan de 
snelheid waarmee acties en diensten in het 
kader van het mechanisme worden 
uitgevoerd, de mate van coördinatie tussen 
die acties en diensten en de mate waarin de 
verleende bijstand beantwoordt aan de 
behoeften in het veld.

Amendement 30

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1 – 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": een elementaire 
gebeurtenis waarbij als gevolg van de 
buitengewone omvang van die 
gebeurtenis al gevaar voor leven en 
eigendommen is opgetreden of 
onmiddellijk dreigt, die de betrokken 
lidstaat wegens onvoldoende eigen 
middelen niet aankan en die aanleiding 
kan zijn tot een verzoek om bijstand in het 
kader van het mechanisme;

Amendement 31

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1 – punt 9
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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 zicht te krijgen op 
risico's en de gevolgen daarvan en dat 
wordt gebruikt voor het ontwikkelen, 
selecteren en uitvoeren van duurzame
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;

Amendement 32

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1 – 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 
betreffende rampenrisico's en 
vergemakkelijken van de samenwerking 
en de uitwisseling van kennis, informatie 
en beste praktijken;

Amendement 33

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1 – 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 
betreffende rampenrisico's en 
vergemakkelijken van de uitwisseling van 
kennis, informatie en beste praktijken, 
zowel op Europees niveau als tussen 
lidstaten op macro- of subregionaal 
niveau, wanneer gebieden met 
soortgelijke rampenrisico's te maken 
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hebben;

Amendement 34

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1 – 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, de coördinatie tussen de 
lidstaten en de uitvoering van nationale 
risicobeheersplannen, onder meer door 
inhoudelijke richtsnoeren en zo nodig 
adequate prikkels;

Amendement 35

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1 – 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 samenhang en 
vergelijkbaarheid en zo nodig adequate 
prikkels;

Amendement 36

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) bewustmaken van het belang van 
risicopreventie en ondersteunen van 
lidstaten bij het geven van voorlichting en 
opleiding aan en bewustmaking van het 
grote publiek;

(e) bewustmaken van het belang van 
risicopreventie en ondersteunen van 
lidstaten en regionale en lokale overheden 
bij het geven van voorlichting en opleiding 
aan en bewustmaking van het grote 
publiek;
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Amendement 37

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) bewustmaken van het belang van 
risicopreventie en ondersteunen van 
lidstaten bij het geven van voorlichting en 
opleiding aan en bewustmaking van het 
grote publiek;

(e) bewustmaken van het belang van 
risicopreventie en ondersteunen van 
lidstaten bij het geven van voorlichting en 
opleiding aan en het gevoelig en bewust 
maken van het grote publiek;

Amendement 38

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) bevorderen van het gebruik van 
financiële middelen van de Unie voor 
duurzame rampenpreventie en lidstaten 
en regio's ertoe aanmoedigen om deze 
financieringsmogelijkheden te benutten;

Amendement 39

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) rekening houden met de bijzondere 
kwetsbaarheid van de in artikel 349 van 
het Verdrag vermelde gebieden.

Amendement 40

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 delen de 
lidstaten, na overleg met hun bevoegde 
overheden, waaronder de regionale en 
lokale overheden, de Commissie hun 
risicobeheersplannen mee. De nadruk 
wordt gelegd op de bijstand die moet 
worden verleend aan ultraperifere 
gebieden, eilanden, grensoverschrijdende 
en bergachtige regio's, waar het vaak 
ontbreekt aan de nodige middelen om snel 
op rampen te kunnen reageren.

Amendement 41

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 er rekening 
gehouden met de grote natuurlijke en door 
de mens veroorzaakte rampenrisico's die 
op nationaal of passend subnationaal 
niveau worden geanalyseerd in de
nationale en andere relevante 
risicobeoordelingen, en wordt er gestreefd 
naar samenhang met andere relevante 
plannen in de lidstaat.

Amendement 42

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 

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

plannen die in de betreffende lidstaat zijn 
vastgesteld. De lidstaten moeten een 
strategie ontwikkelen voor het 
coördineren van de risicobeheersplannen 
in grensoverschrijdende regio's. 

Amendement 43

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.

Schrappen

Amendement 44

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – 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 op de 
bestaande nationale en regionale 
structuren af te stemmen 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;

Amendement 45

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bijdragen tot de ontwikkeling van (c) bijdragen tot de ontwikkeling van 
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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 
toekomstige bronnen en systemen voor 
informatievergaring, monitoring en 
opsporing;

systemen voor de opsporing van en 
vroegtijdige waarschuwing voor rampen en 
de normalisatie van de alarmcodes 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 toekomstige bronnen en 
systemen voor informatievergaring, 
monitoring en opsporing;

Amendement 46

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – letter d – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vaststellen van de behoeften van de staat 
die om bijstand verzoekt,

vaststellen van de behoeften van de staat of 
de regio die om bijstand verzoekt,

Amendement 47

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – letter d – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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,

zo nodig helpen met het ter plaatse 
coördineren van noodhulpoperaties en, 
waar nodig en gepast, onderhouden van de 
contacten met de bevoegde nationale of 
regionale instanties van de verzoekende 
staat,

Amendement 48

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) ontwikkelen en handhaven van de (e) ontwikkelen en handhaven van de 
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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;

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 en 
vrijwilligersgroepen in geïsoleerde of 
ontoegankelijke gebieden;

Amendement 49

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) inventariseren de lidstaten, ten behoeve 
van de referentiescenario's, de essentiële 
bestaande capaciteiten die beschikbaar 
kunnen worden gemaakt voor 
responsacties in het kader van het 
mechanisme, en delen zij het resultaat 
hiervan mee aan de Commissie;

(b) inventariseren de lidstaten in 
samenwerking met hun regio's, ten 
behoeve van de referentiescenario's, de 
essentiële bestaande capaciteiten die 
beschikbaar kunnen worden gemaakt voor
responsacties in het kader van het 
mechanisme, en delen zij het resultaat 
hiervan mee aan de Commissie;

Amendement 50

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Bij het plannen van responsoperaties 
buiten de Unie voorzien de Commissie en 
de lidstaten in het vaststellen en 
waarborgen van synergie tussen bijstand in 
natura en financiële middelen voor 
humanitaire hulp die door de Unie en de 
lidstaten worden verstrekt, waarbij een 
belangrijke plaats wordt toegekend aan de 
ultraperifere gebieden wanneer deze 
operaties in hun omgeving plaatsvinden.
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Amendement 51

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de capaciteiten worden 
ingezet, blijven zij onder het commando 
en de leiding van de lidstaten staan. De 
Commissie draagt zorgt voor de 
coördinatie van de verschillende 
capaciteiten via het ERC. Zolang
capaciteiten niet worden ingezet bij acties 
in het kader van het mechanisme, blijven 
zij beschikbaar voor de nationale 
doeleinden van de lidstaten.

7. De capaciteiten die de lidstaten 
beschikbaar stellen voor de Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties, 
blijven te allen tijde beschikbaar voor de 
nationale doeleinden van de lidstaten.

Amendement 52

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het ondersteunen van de lidstaten 
bij de verbetering van de toegankelijkheid 
in regio's die een groter risico lopen bij 
noodsituaties.

Amendement 53

Voorstel voor een besluit
Artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) opzetten van een opleidingsprogramma 
en -netwerk voor civielebeschermings- en 
ander personeel voor rampenbeheersing 
betreffende rampenpreventie, -paraatheid 
en -respons, met het oog op het verbeteren 
van de coördinatie, compatibiliteit en 
complementariteit van de modules en 
andere in de artikelen 8, 9 en 11 bedoelde 

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

andere in de artikelen 8, 9 en 11 bedoelde 
capaciteiten en van de vaardigheden van de 
in artikel 7, onder d), bedoelde 
deskundigen. Het programma bestaat onder 
meer uit gezamenlijke cursussen en 
oefeningen en een systeem voor de 
uitwisseling van deskundigen waarbij 
individuele personen naar een andere 
lidstaat worden gedetacheerd;

Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 55

Voorstel voor een besluit
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het financieel referentiebedrag voor de 
uitvoering van dit besluit voor de periode 
2014 tot en met 2020 bedraagt 400 miljoen 
euro in lopende prijzen.

Amendement 56

Voorstel voor een besluit
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1



PE494.684v02-00 28/29 AD\914911NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het financieel referentiebedrag voor de 
uitvoering van dit besluit voor de periode 
2014 tot en met 2020 bedraagt 513 miljoen 
euro in lopende prijzen. Binnen dit kader 
worden de begrotingsmiddelen voor 
activiteiten binnen de EU en voor 
activiteiten buiten de EU vastgesteld aan 
de hand van de behoeften die zich 
voordoen.

Amendement 57

Voorstel voor een besluit
Artikel 19 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

276 miljoen euro in lopende prijzen is 
afkomstig van rubriek 3 ("Veiligheid en 
burgerschap") en 237 miljoen euro in 
lopende prijzen is afkomstig van rubriek 4 
("De EU als mondiale partner") van het 
financieel kader.

200 miljoen euro in lopende prijzen is 
afkomstig van rubriek 3 ("Veiligheid en 
burgerschap") en 200 miljoen euro in 
lopende prijzen is afkomstig van rubriek 4 
("De EU als mondiale partner") van het 
financieel kader.

Amendement 58

Voorstel voor een besluit
Artikel 20 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) voorlichting, opleiding en 
bewustmaking van het grote publiek en 
daarmee verband houdende acties voor het 
verspreiden van informatie, teneinde de 
gevolgen van rampen voor EU-burgers tot 
een minimum te beperken en EU-burgers 
te helpen om zich doeltreffender te 
beschermen;

(d) voorlichting, opleiding en 
bewustmaking van het grote publiek en 
daarmee verband houdende acties voor het 
verspreiden van informatie, teneinde de 
gevolgen van rampen voor EU-burgers tot 
een minimum te beperken en EU-burgers 
te helpen om zich doeltreffender en op 
duurzame wijze te beschermen;

Amendement 59
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Voorstel voor een besluit
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Acties waarvoor uit hoofde van dit besluit 
financiële bijstand wordt verleend, komen 
niet in aanmerking voor steun uit hoofde 
van andere financiële instrumenten van de 
EU.

Acties waarvoor uit hoofde van dit besluit 
financiële bijstand wordt verleend, komen 
niet in aanmerking voor steun uit hoofde 
van andere financiële instrumenten van de 
EU, met uitzondering van hulpverlening 
bij rampen in de ultraperifere gebieden en 
in gebieden met beperkingen in 
geografische of demografische zin, zoals 
eilanden en bergachtige of dunbevolkte 
regio's.
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