
 

AM\1154641NL.docx  PE621.657v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

29.5.2018 A8-0180/71 

Amendement  71 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Uniemechanisme voor civiele bescherming 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Er bestaat een noodzaak om het 

collectieve vermogen tot rampenparaatheid 

en rampenrespons te versterken met name 

door wederzijdse steunverlening in Europa. 

Naast een versterking van de 

mogelijkheden die reeds worden geboden 

door de Europese responscapaciteit voor 

noodsituaties (EERC, of de vrijwillige 

pool), vanaf heden de "Europese pool voor 

civiele bescherming" genoemd, moet de 

Commissie ook rescEU opzetten. De 

samenstelling van rescEU moet 

noodresponscapaciteit omvatten inzake 

bosbranden, grootschalige 

overstromingen en aardbevingen, alsook 

een veldhospitaal en medische teams 

volgens de normen van de 

Wereldgezondheidsorganisatie die snel 

kunnen worden ontplooid. 

(6) Er bestaat een noodzaak om het 

collectieve vermogen tot rampenparaatheid 

en rampenrespons te versterken met name 

door wederzijdse steunverlening in Europa. 

Naast een versterking van de 

mogelijkheden die reeds worden geboden 

door de Europese responscapaciteit voor 

noodsituaties (EERC, of de vrijwillige 

pool), vanaf heden de "Europese pool voor 

civiele bescherming" genoemd, moet de 

Commissie ook rescEU opzetten. De 

samenstelling van rescEU moet 

noodresponscapaciteit omvatten inzake 

risico's die de ernstigste gevolgen hebben 

voor het leven, de gezondheid en 

eigendom van de burgers van de Unie. In 

dit verband moeten regionale en lokale 

autoriteiten op passende wijze worden 

betrokken bij de activiteiten die uit hoofde 

van dit besluit worden verricht, aangezien 

zij in het geval van een ramp als eerste 

reageren. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/72 

Amendement  72 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Uniemechanisme voor civiele bescherming 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 6 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) uiterlijk op 22 december 2018 en 

vervolgens om de drie jaar opstellen van 

risicobeoordelingen op nationaal of 

passend subnationaal niveau en deze aan de 

Commissie ter beschikking stellen; 

(a) uiterlijk op 22 december 2018 en 

vervolgens om de vijf jaar opstellen van 

risicobeoordelingen op nationaal of 

passend subnationaal niveau en een 

samenvatting van relevante elementen 

hiervan aan de Commissie ter beschikking 

stellen, onverminderd artikel 346 VWEU, 

op grond waarvan geen enkele lidstaat is 

gehouden inlichtingen te verstrekken 

waarvan de verbreiding naar zijn mening 

strijdig zou zijn met de wezenlijke 

belangen van zijn veiligheid; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/73 

Amendement  73 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Uniemechanisme voor civiele bescherming 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 12 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. rescEU is uit de volgende capaciteit 

samengesteld: 

2. rescEU is samengesteld uit 

capaciteiten die een aanvulling vormen op 

de bestaande capaciteiten in de lidstaten 

en die moeten worden vastgesteld op basis 

van erkende en naar behoren 

geëvalueerde tekorten aan 

responscapaciteiten met betrekking tot 

risico's op rampen met de ernstigste 

gevolgen voor het leven, de gezondheid en 

eigendom van de burgers van de Unie. Op 

basis van de vastgestelde tekorten omvat 

rescEU ten minste capaciteit op de 

volgende gebieden: 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/74 

Amendement  74 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Uniemechanisme voor civiele bescherming 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis)  Aan artikel 13 wordt het volgende 

lid toegevoegd: 

 2 bis.  Bij de tenuitvoerlegging van de in 

lid 1 genoemde taken zorgen de 

Commissie en de lidstaten ervoor dat in de 

opleidings- en kwalificatieprocessen, 

alsook in de handboeken inzake 

risicovermindering en noodrespons, een 

genderperspectief wordt geïntegreerd, met 

bijzondere aandacht voor de preventie en 

bestrijding van geweld tegen vrouwen en 

meisjes; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/75 

Amendement  75 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Uniemechanisme voor civiele bescherming 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 – letter a 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 21 – lid 1 – letter j 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(j) vaststellen, beheren en in stand 

houden van rescEU overeenkomstig artikel 

12; 

(j) vaststellen, beheren en in stand 

houden van rescEU overeenkomstig artikel 

12, op voorwaarde dat: 

 (i) de behoefte aan rescEU-capaciteit uit 

risicobeoordelingen blijkt; 

 (ii) het in artikel 12 omschreven proces tot 

vaststelling van de tekorten uitwijst dat de 

lidstaten niet over deze capaciteiten 

kunnen beschikken; 

 (iii) rescEU aan een effectbeoordeling is 

onderworpen voordat deze activiteit in 

gang wordt gezet; 

 (iv) de financiering van deze capaciteiten 

kosteneffectief is. 

Or. en 

 

 


