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Amendement 1
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Lid 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie om bij de 
uitwerking van de Europese respons bij 
rampen rekening te houden met de 
solidariteitsclausule en de desbetreffende 
uitvoeringsregelingen, die nog moeten
worden aangenomen;

1. verzoekt de Commissie om bij de 
uitwerking van de Europese respons bij 
rampen rekening te houden met de 
solidariteitsclausule en de desbetreffende 
uitvoeringsregelingen, die zo spoedig 
mogelijk moeten worden aangenomen en 
die garant staan voor een effectievere en 
coherentere respons bij rampen binnen de 
EU en haar grenzen;

Or. lt

Amendement 2
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Lid 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie om bij de 
uitwerking van de Europese respons bij 
rampen rekening te houden met de 
solidariteitsclausule en de desbetreffende 
uitvoeringsregelingen, die nog moeten 
worden aangenomen;

1. verzoekt de Commissie om bij de 
uitwerking van de Europese respons bij 
rampen rekening te houden met de 
solidariteitsclausule en de desbetreffende 
uitvoeringsregelingen, die nog moeten 
worden aangenomen; er is echter ruimte 
om de effectiviteit van alle EU-hulp te 
verbeteren en deze doelmatiger, 
gestroomlijnder en zichtbaarder te 
maken; het is echter zo dat 
risicopreventiestrategieën, met inbegrip 
van rampenpreventie (waarbij rekening 
wordt gehouden met verzachtende en 
risicobeperkende maatregelen), alsmede 
paraatheid, respons en herstel tezamen de 
meest effectieve oplossing vormen in geval 
van een ramp;
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Or. lt

Amendement 3
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie om bij de 
uitwerking van de Europese respons bij 
rampen rekening te houden met de 
solidariteitsclausule en de desbetreffende 
uitvoeringsregelingen, die nog moeten 
worden aangenomen;

1. verzoekt de Commissie om bij de 
uitwerking van de Europese respons bij 
rampen rekening te houden met de 
solidariteitsclausule en de desbetreffende 
uitvoeringsregelingen, die nog moeten 
worden aangenomen; kan zich echter niet 
vinden in de oprichting van een 
permanente Europese 
civielebeschermingsmacht; legt juist meer 
de nadruk op het beginsel van hulp bij
zelfvoorziening, evenals op de nodige 
uitwisseling van best practices, onder 
andere op het gebied van de uitbreiding 
van vrijwillige-brandweerstructuren, die 
met name in het Duitstalige gebied al 
eeuwenlang hun nut hebben bewezen;

Or. de

Amendement 4
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Lid 1 – Alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

benadrukt dat met de huidige ad-
hoccoördinatie niet kan worden 
gegarandeerd dat bij een ramp passende 
en toereikende hulp wordt geboden; is van 
mening dat er absoluut moet worden 
overgegaan op een proactief 
planningssysteem dat voorbereidt op de 
standaard basissoorten van scenario’s 
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voor de bestrijding van rampen binnen de 
EU en aan haar grenzen, en op de 
beschikbaarstelling van bestaande en 
benodigde middelen en beleid om die 
middelen aan te wenden;

Or. lt

Amendement 5
Elie Hoarau

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Europese Commissie 
voor de belangrijkste uitgangspunten met 
betrekking tot het opzetten van de 
responscapaciteit bij rampen, terug te 
grijpen naar de ideeën die zijn ontwikkeld 
in het verslag van de Commissie getiteld: 
“Op weg naar een Europese civiele 
bescherming”, en in het bijzonder naar de 
punten die gaan over natuurrampen, 
zoals grote branden, overstromingen, 
aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, 
cyclonen en tsunami’s, maar ook naar de 
punten die ongevallen op zee, 
bescherming tegen olievlekken en 
nucleaire risico’s betreffen; 

Or. fr

Amendement 6
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt, in het kader van de 
doelstelling territoriale cohesie van de 
Europese Unie, een Europese civiele 
beschermingsmacht op te richten die, 
zowel op regionaal als op lokaal niveau, 
snel en doeltreffend kan ingrijpen;

Or. fr

Amendement 7
Elie Hoarau

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzoekt de Europese Commissie de 
mogelijkheden te onderzoeken om ten 
gunste van de snelle responscapaciteit 
vooraf opslagdepots met hulpgoederen op 
te zetten, die onder andere in de 
ultraperifere regio’s en de landen en 
gebieden overzee (LGO) zouden worden 
neergezet, zodat er vanwege de 
geografische ligging van deze depots 
doeltreffender hulp kan worden verleend 
aan de landen die niet alleen het vaakst 
door natuurrampen worden getroffen, 
maar ook het vaakst met humanitaire, 
sanitaire en medische noodsituaties te 
maken krijgen;

Or. fr

Amendement 8
Elie Hoarau
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de Commissie op te streven naar 
een grotere betrokkenheid van de EU wat 
betreft middelen en capaciteiten bij rampen 
die binnen de EU plaatsvinden en die 
rechtstreeks van invloed zijn op haar 
burgers, en dus haar belastingbetalers;

2. roept de Commissie op te streven naar 
een grotere betrokkenheid van de EU wat 
betreft middelen en capaciteiten bij rampen 
die binnen de gehele EU plaatsvinden, met 
inbegrip van de ultraperifere regio’s en de 
eilanden, en die van invloed zijn op haar 
burgers;

Or. fr

Amendement 9
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de Commissie op te streven naar 
een grotere betrokkenheid van de EU wat 
betreft middelen en capaciteiten bij 
rampen die binnen de EU plaatsvinden en 
die rechtstreeks van invloed zijn op haar 
burgers, en dus haar belastingbetalers;

2. roept de Commissie op te streven naar 
betrokkenheid van de EU wat betreft 
middelen, capaciteiten en coördinatie bij 
rampen die binnen de EU plaatsvinden en 
die rechtstreeks van invloed zijn op haar 
burgers, en dus haar belastingbetalers;

Or. en

Amendement 10
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Lid 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de Commissie op te streven naar 
een grotere betrokkenheid van de EU wat 
betreft middelen en capaciteiten bij rampen 

2. roept de Commissie op te streven naar 
een grotere betrokkenheid van de EU wat 
betreft middelen en capaciteiten bij rampen 
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die binnen de EU plaatsvinden en die 
rechtstreeks van invloed zijn op haar 
burgers, en dus haar belastingbetalers;

die binnen de EU plaatsvinden en die 
rechtstreeks van invloed zijn op haar 
burgers, en dus haar belastingbetalers, en 
voor burgers die een ramp hebben 
meegemaakt moet snel passende en 
effectieve hulp volgen;

Or. lt

Amendement 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de Commissie 
zich moet concentreren op volledige 
aanwending van de beschikbare 
financiële middelen en tevens op de 
vereenvoudiging van alle administratieve 
regels omtrent de toekenning ervan;

Or. pl

Amendement 12
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Lid 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herhaalt in dit verband haar verzoek 
gebruik te maken van de bestaande EU-
middelen, zoals het Solidariteitsfonds van 
de Europese Unie; dringt er bij de 
Commissie op aan een nieuw voorstel in te 
dienen dat de flexibiliteit van het 
Solidariteitsfonds en de vereenvoudiging 
van zijn administratieve regels moet 
bevorderen, zonder af te dwalen van de 
oorspronkelijke doelstelling, namelijk het 

3. herhaalt in dit verband haar verzoek 
gebruik te maken van de bestaande EU-
middelen, alsmede de middelen te 
reserveren die nodig zijn om bij een ramp 
snel hulp te bieden aan slachtoffers, zoals 
het Solidariteitsfonds van de Europese 
Unie; dringt er bij de Commissie op aan 
een nieuw voorstel in te dienen dat de 
flexibiliteit van het Solidariteitsfonds en de 
vereenvoudiging van zijn administratieve 
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streven naar "snelle besluitvorming, 
waardoor specifieke financiële middelen 
kunnen worden vastgelegd en zo snel 
mogelijk beschikbaar gesteld worden";

regels moet bevorderen, zonder af te 
dwalen van de oorspronkelijke doelstelling, 
namelijk het streven naar "snelle 
besluitvorming, waardoor specifieke 
financiële middelen kunnen worden 
vastgelegd en zo snel mogelijk beschikbaar 
gesteld worden"; is van mening dat het 
noodzakelijk is om het huidige 
responsmechanisme van Europa ten 
aanzien van rampen te vereenvoudigen, 
hulpbronnen te optimaliseren door ze 
samenhangender in te zetten en de 
lidstaten te stimuleren een bijdrage te 
leveren om zo de solidariteit binnen 
Europa te waarborgen; er is evenwel een 
kwalitatieve verschuiving nodig van de 
huidige ad-hoccoördinatie naar 
proactiviteit en vooraf geplande EU-
systemen voor civiele bescherming, die 
voorzien in van tevoren gereserveerde en 
toegewezen middelen die in geval van een 
ramp onmiddellijk kunnen worden 
aangewend voor Europese hulpoperaties;

Or. lt

Amendement 13
Elie Hoarau

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het belangrijk is de in 
de lidstaten beschikbare middelen vast te 
stellen en in kaart te brengen, en dat er 
naast maatregelen om de coördinatie en 
beschikbaarheid te verbeteren, op basis 
van de vastgestelde middelen moet worden 
nagegaan welke hiaten er zijn en op welke 
vlakken de EU de lidstaten concreet moet 
helpen om hun opslag van middelen zo 
optimaal mogelijk in te richten; is van 
mening dat er bij rampen een Europese 
snelle mobiele reactie-eenheid opgericht 
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zou kunnen worden om de lidstaten in 
staat te stellen met meer middelen te 
reageren dan zij op dat moment zelf tot 
hun beschikking hebben; is van mening 
dat dergelijke Europese mobiele 
eenheden, die snel kunnen reageren op 
overstromingen, grote branden, 
natuurrampen (vulkanen, aardbevingen, 
cyclonen, tsunami’s en stormen) en 
ongevallen op zee, een echte toegevoegde 
waarde voor Europa zouden kunnen 
betekenen met bovendien nog een sterke 
symbolische waarde, aangezien deze 
eenheden de Europese burgers te hulp 
zouden komen op de momenten waarop ze 
die het hardste nodig hebben;

Or. fr

Amendement 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt aan op vereenvoudiging van 
administratieve regels, waardoor 
uitbetaling van de financiële middelen  uit 
het Solidariteitsfonds versneld plaats kan 
vinden en de actoren die ze nodig hebben 
de middelen direct kunnen ontvangen;

Or. pl

Amendement 15
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat met het Verdrag van 
Lissabon het concept van territoriale 
cohesie is geïntroduceerd en het 
subsidiariteitsbeginsel is uitgebreid naar 
de regionale en plaatselijke autoriteiten 
en dat in dat opzicht elke beoordeling van 
een Europese respons bij rampen 
rekening moet houden met de cruciale rol 
die zij spelen binnen de 
rampenbestrijdingscyclus, met name 
gezien het feit dat wetgevende 
bevoegdheden in een groot aantal 
lidstaten op plaatselijke of regionale basis 
georganiseerd zijn;

Or. en

Amendement 16
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. ondersteunt het doel van de 
Europese Commissie om de bestaande 
middelen beter te benutten teneinde extra 
financiële en administratieve bureaucratie 
te vermijden, met name in de context van 
regionaal en plaatselijk bestuur;

Or. en

Amendement 17
Elie Hoarau

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. hecht uitdrukkelijk aan de 
beginselen van solidariteit en wederzijdse 
bijstand bij rampen zoals die zijn 
vastgelegd in een groot aantal 
internationale en bilaterale 
overeenkomsten en zoals die ook 
daadwerkelijk tot uitdrukking zijn 
gebracht in een groot aantal concrete 
interregionale interventies; merkt op dat 
door de vele aspecten die bij 
interregionale samenwerking, over de 
grenzen heen, komen kijken, juist de 
regio’s in staat zijn gebleken een 
belangrijke bijdrage te leveren als het 
gaat om snelle hulpverlening op het 
gebied van civiele bescherming; merkt op 
dat deze vruchtbare samenwerking ook 
heeft geleid tot de gemeenschappelijke 
doelstelling om de risico’s in kaart te 
brengen en de mogelijke bedreigingen te 
beoordelen;

Or. fr

Amendement 18
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept dat de gestructureerde 
analyse van de primaire situatie en 
mogelijke gebreken het uitgangspunt is en 
dat het identificeren en in kaart brengen 
van beschikbare middelen van lidstaten 
derhalve een zeer belangrijke taak is. Het 
is ook belangrijk om gebreken in 
middelen te identificeren, om duidelijk te 
maken hoe de EU exact zou kunnen 
bijdragen aan de inspanningen van 
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lidstaten om hun noodvoorzieningen te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 19
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt de inspanningen van de 
Commissie om van af het begin 
preventieaspecten in haar respons bij 
rampen op te nemen; wijst er daarom op 
dat regionale en plaatselijke autoriteiten 
een uiterst belangrijke rol spelen bij de 
rampenpreventie, aangezien zij middels het 
cohesiebeleid risicopreventiestrategieën op 
territoriaal niveau ten uitvoer brengen;

4. pleit ervoor om vanaf het begin 
preventieaspecten in de respons bij rampen 
op te nemen; wijst er daarom op dat 
regionale en plaatselijke autoriteiten een 
uiterst belangrijke rol spelen bij de 
rampenpreventie, aangezien zij middels het 
cohesiebeleid risicopreventiestrategieën op 
territoriaal niveau ten uitvoer brengen;
wijst op de noodzaak van een tijdige 
grensoverschrijdende samenwerking bij 
de rampenpreventie, met name ten 
aanzien van storingen of verlenging van 
de levensduur van kerncentrales, dan wel 
met betrekking tot de definitieve opslag 
van kernafval in grensregio's;

Or. de

Amendement 20
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Lid 4

Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt de inspanningen van de 
Commissie om van af het begin 
preventieaspecten in haar respons bij 
rampen op te nemen; wijst er daarom op 
dat regionale en plaatselijke autoriteiten 

4. ondersteunt de inspanningen van de 
Commissie om van af het begin 
preventieaspecten in haar respons bij 
rampen op te nemen; wijst er daarom op 
dat regionale en plaatselijke autoriteiten 
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een uiterst belangrijke rol spelen bij de 
rampenpreventie, aangezien zij middels het 
cohesiebeleid risicopreventiestrategieën op 
territoriaal niveau ten uitvoer brengen;

een uiterst belangrijke rol spelen bij de 
rampenpreventie, aangezien zij middels het 
cohesiebeleid risicopreventiestrategieën op 
territoriaal niveau ten uitvoer brengen; er is 
evenwel een kwalitatieve verschuiving 
nodig van de huidige ad-hoccoördinatie 
naar proactiviteit en vooraf geplande EU-
systemen voor civiele bescherming, die 
voorzien in van tevoren gereserveerde en 
toegewezen middelen die in geval van een 
ramp onmiddellijk kunnen worden 
aangewend voor Europese hulpoperaties;

Or. lt

Amendement 21
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt de inspanningen van de 
Commissie om van af het begin 
preventieaspecten in haar respons bij 
rampen op te nemen; wijst er daarom op 
dat regionale en plaatselijke autoriteiten 
een uiterst belangrijke rol spelen bij de 
rampenpreventie, aangezien zij middels het 
cohesiebeleid risicopreventiestrategieën op 
territoriaal niveau ten uitvoer brengen;

4. ondersteunt de inspanningen van de 
Commissie om vanaf het begin 
preventieaspecten in haar respons bij 
rampen op te nemen; wijst er daarom op 
dat regionale en plaatselijke autoriteiten 
een uiterst belangrijke rol spelen bij de 
rampenpreventie, aangezien zij middels het 
cohesiebeleid risicopreventiestrategieën op 
territoriaal niveau ten uitvoer brengen;
roept de Commissie op om nieuwe 
oplossingen te vinden ter directe 
ondersteuning van regionale en 
plaatselijke autoriteiten;

Or. ro

Amendement 22
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt de inspanningen van de 
Commissie om van af het begin 
preventieaspecten in haar respons bij 
rampen op te nemen; wijst er daarom op 
dat regionale en plaatselijke autoriteiten 
een uiterst belangrijke rol spelen bij de 
rampenpreventie, aangezien zij middels het 
cohesiebeleid risicopreventiestrategieën op 
territoriaal niveau ten uitvoer brengen;

4. ondersteunt de inspanningen van de 
Commissie om vanaf het begin 
preventieaspecten in haar respons bij 
rampen op te nemen; wijst er daarom op 
dat regionale en plaatselijke autoriteiten 
een uiterst belangrijke rol spelen bij de 
rampenpreventie, aangezien zij middels het 
cohesiebeleid risicopreventiestrategieën op 
territoriaal niveau ten uitvoer brengen; 
verzoekt de Commissie zorgvuldig 
aandacht te schenken aan de 
tenuitvoerlegging van de 
Hoogwaterrichtlijn op regionaal en 
plaatselijk niveau, welke een centrale rol 
zal spelen bij de toekomstige 
rampenpreventie in gebieden die gevoelig 
zijn voor overstromingen;

Or. en

Amendement 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt de inspanningen van de 
Commissie om van af het begin 
preventieaspecten in haar respons bij 
rampen op te nemen; wijst er daarom op
dat regionale en plaatselijke autoriteiten 
een uiterst belangrijke rol spelen bij de 
rampenpreventie, aangezien zij middels het 
cohesiebeleid risicopreventiestrategieën op 
territoriaal niveau ten uitvoer brengen;

4. ondersteunt de inspanningen van de 
Commissie om vanaf het begin 
preventieaspecten in haar respons bij 
rampen op te nemen; wijst er daarom op 
dat regionale en plaatselijke autoriteiten 
een uiterst belangrijke rol spelen bij de 
rampenpreventie, aangezien zij middels het 
cohesiebeleid risicopreventiestrategieën op 
territoriaal niveau ten uitvoer brengen, 
waaronder gezamenlijke interventies door 
internationale teams;

Or. ro
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Amendement 24
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt de inspanningen van de 
Commissie om van af het begin 
preventieaspecten in haar respons bij 
rampen op te nemen; wijst er daarom op 
dat regionale en plaatselijke autoriteiten 
een uiterst belangrijke rol spelen bij de 
rampenpreventie, aangezien zij middels het 
cohesiebeleid risicopreventiestrategieën op 
territoriaal niveau ten uitvoer brengen;

4. ondersteunt de inspanningen van de 
Commissie om vanaf het begin 
preventieaspecten in haar respons bij 
rampen op te nemen; wijst er daarom op 
dat regionale en plaatselijke autoriteiten 
een uiterst belangrijke rol spelen bij de 
rampenpreventie, aangezien zij 
risicopreventiestrategieën op territoriaal 
niveau ten uitvoer brengen;

Or. en

Amendement 25
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) 4 bis. roept op tot investering in de 
voorkoming van catastrofes en 
klimaatverandering, in efficiënter 
preventiebeleid en toereikende wetgeving 
inzake het behoud van watermanagement 
en efficiënt risicobeheer;

Or. en

Amendement 26
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op de extreme kwetsbaarheid 
van bepaalde gebieden vanwege hun 
geografische ligging, zoals kust-, eiland-
en berggebieden, en roept ertoe op aan 
deze gebieden bijzondere aandacht te 
besteden;

Or. en

Amendement 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat de Commissie 
zich meer moet concentreren op preventie, 
een van de meest effectieve beschermende 
maatregelen, die niet alleen de invloed en 
de uitwerking van de gevolgen van 
rampen vermindert, maar ook een 
besparing van financiële middelen 
mogelijk maakt;

Or. pl

Amendement 28
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de beslissende rol van de 
regionale en plaatselijke autoriteiten, die 
namelijk in de frontlijn staan als rampen 
zich voordoen en wier betrokkenheid 
daarbij de zichtbaarheid van de EU bij 

5. wijst op de beslissende rol van de 
regionale en plaatselijke autoriteiten, die 
namelijk in de frontlijn staan als rampen 
zich voordoen, waarbij de EU ertoe moet 
bijdragen dat met name het 
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haar burgers kan vergroten; vrijwilligerswerk op dit gebied in de 
maatschappij meer erkenning krijgt;

Or. de

Amendement 29
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Lid 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de beslissende rol van de 
regionale en plaatselijke autoriteiten, die 
namelijk in de frontlijn staan als rampen 
zich voordoen en wier betrokkenheid 
daarbij de zichtbaarheid van de EU bij haar 
burgers kan vergroten;

5. wijst op de beslissende rol van de 
regionale en plaatselijke autoriteiten, die 
namelijk in de frontlijn staan als rampen 
zich voordoen en wier betrokkenheid 
daarbij de zichtbaarheid van de EU bij haar 
burgers kan vergroten; roept op een 
alomvattende informatiestrategie uit te 
stippelen waarbij alle instanties, lidstaten 
en plaatselijke autoriteiten betrokken zijn, 
aangezien dat de algemene zichtbaarheid 
van de acties van Europa verbetert;

Or. lt

Amendement 30
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de beslissende rol van de 
regionale en plaatselijke autoriteiten, die 
namelijk in de frontlijn staan als rampen 
zich voordoen en wier betrokkenheid 
daarbij de zichtbaarheid van de EU bij haar 
burgers kan vergroten;

5. wijst op de beslissende rol van de 
regionale en plaatselijke autoriteiten, die 
namelijk in de frontlijn staan als rampen 
zich voordoen en wier betrokkenheid 
daarbij de zichtbaarheid van de EU bij haar 
burgers kan vergroten; verzoekt de 
Commissie daarom erop toe te zien dat de 
lidstaten hun regionale en plaatselijke 
autoriteiten betrekken bij de vroege stadia 
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van het vaststellen van de respons bij 
rampen, waarbij wordt voortgebouwd op 
het model voor meerlagig bestuur zoals 
toegepast in cohesiebeleid, via een win-
win communicatiestrategie voor alle 
actoren die deel uitmaken van het 
responsmechanisme;

Or. en

Amendement 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de beslissende rol van de 
regionale en plaatselijke autoriteiten, die 
namelijk in de frontlijn staan als rampen 
zich voordoen en wier betrokkenheid 
daarbij de zichtbaarheid van de EU bij haar 
burgers kan vergroten;

5. wijst op de beslissende rol van de 
regionale en plaatselijke autoriteiten, die 
namelijk in de frontlijn staan als rampen 
zich voordoen, vooral bij 
grensoverschrijdende rampen, en wier 
betrokkenheid daarbij de zichtbaarheid van 
de EU bij haar burgers kan vergroten;

Or. ro

Amendement 32
Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – subparagraaf 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

herinnert eraan dat de Europese Unie 
dankzij de ultraperifere regio’s en haar 
landen en gebieden overzee over 
verbindingspunten op alle oceanen 
beschikt en dat ze hierdoor in staat is 
sneller te reageren bij rampen mits daar 
vooraf capaciteit en middelen in stelling 
zijn gebracht;
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Or. fr

Amendement 33
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt hoe belangrijk de verbintenis 
van de EU ter ondersteuning van de door 
de lidstaten genomen maatregelen is, 
vooral wanneer verscheidene lidstaten door 
eenzelfde ramp getroffen zijn; pleit daarom 
voor benutting van de waardevolle ervaring 
die in deze sector is opgedaan dankzij 
projecten die in het verleden zijn 
verwezenlijkt in het kader van het 
communautaire initiatief INTERREG;

6. benadrukt hoe belangrijk de verbintenis 
van de EU wat betreft de uitwisseling van 
beste praktijken en ter ondersteuning van 
de door de lidstaten genomen maatregelen 
is, vooral wanneer verscheidene lidstaten 
door eenzelfde ramp getroffen zijn; pleit 
daarom voor benutting van de waardevolle 
ervaring die in deze sector is opgedaan 
dankzij projecten die in het verleden zijn 
verwezenlijkt in het kader van het 
communautaire initiatief INTERREG;

Or. en

Amendement 34
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. concludeert dat de Europese regio's 
aan de grenzen van de EU getroffen 
kunnen worden door rampen in regio's 
van niet-lidstaten, waarbij interventie veel 
moeilijker is; stelt voor dat er specifieke 
steunmaatregelen worden ontwikkeld voor 
deze regio's;

Or. ro
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Amendement 35
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat een verdere 
benutting van de mogelijkheden die 
geboden worden in de context van de 
doelstelling 'Europese Territoriale 
Samenwerking' van essentieel belang is; 
is er in dit verband van overtuigd dat de 
Europese groepering voor territoriale 
samenwerking (EGTC) een belangrijk 
instrument kan zijn voor verdere 
versterking van transnationale, 
grensoverschrijdende en interregionale 
samenwerking, zelfs met landen die geen 
EU-lidstaten zijn. Hier kan de EU een 
waardevolle en zichtbare bijdrage leveren 
aan nog doeltreffendere en efficiëntere 
samenwerking, met name door de 
coördinatie te verbeteren;

Or. en

Amendement 36
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat het pas na het 
opzetten van het juiste netwerk voor 
preventieve maatregelen op nationaal, 
regionaal en plaatselijk niveau mogelijk 
zou zijn rampen sneller en efficiënter te 
bestrijden;

Or. en
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Amendement 37
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. merkt op dat het de moeite waard is 
risico's en mogelijke bedreigingen in 
kaart te brengen, hetgeen zeer nuttig zou 
zijn voor die regio's en veraf gelegen 
locaties met gemeenschappelijke risico's;

Or. en

Amendement 38
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. wijst erop dat het in het 
Europees Jaar van het vrijwilligerswerk 
van symbolische waarde en nuttig zou zijn 
die landen te ondersteunen die dergelijke 
activiteiten en organisaties willen 
promoten;

Or. en

Amendement 39
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. benadrukt dat rampen vaak 
worden veroorzaakt door mensen of door
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bedrijfsongevallen en verzoekt daarom 
aandacht te besteden aan die rampen 
waar verschillende bestrijdingsstrategieën 
moeten worden toegepast;

Or. en

Amendement 40
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. moedigt de Commissie en de 
lidstaten ertoe aan hun rol binnen 
rampenpreventie en -bestrijding te 
promoten teneinde de zichtbaarheid en
een goed actief imago van de EU te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 41
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 septies. merkt op dat het zeer belangrijk 
is dat onderwijs over het maatschappelijk 
middenveld en over rampenpreventie 
wordt uitgebreid.

Or. en


