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BEKNOPTE MOTIVERING
De rapporteur verwelkomt het voorstel voor een gerichte herziening van de huidige wetgeving
betreffende het Uniemechanisme voor civiele bescherming (UCPM) met als doel te waarborgen
dat de Unie en de lidstaten beter voorbereid zijn op toekomstige crises. De rapporteur herinnert
eraan dat het UCPM een van de meest tastbare uitingen is van solidariteit, een kernwaarde van
de EU. De huidige COVID-19-crisis heeft echter de beperkingen van de huidige opzet
overduidelijk aan het licht gebracht, waardoor het mechanisme niet volledig kan voldoen aan
de meeste verzoeken om bijstand van de lidstaten, de deelnemende landen en derde landen. De
rapporteur is er dus van overtuigd dat we ons op het niveau van de Unie beter moeten
voorbereiden op risico’s van grensoverschrijdende aard en grootschalige rampen die meerdere
lidstaten tegelijk kunnen treffen, met een grote impact en een aanzienlijk verstorend potentieel.
De rapporteur is er sterk van overtuigd dat er een ruim opgezette financiële enveloppe nodig is
om het ambitieniveau van de onlangs hervormde UCPM te evenaren, en met name de opzet van
“rescEU”, de specifieke reserve van responscapaciteiten met bevelvoering en controle op het
niveau van de Unie. Hij is ingenomen met het voorstel van de Commissie om voor de periode
2021-2027 een bedrag van 1 268 282 000 EUR uit rubriek 5 “Weerbaarheid, veiligheid en
defensie” en 2 187 620 000 EUR (in lopende prijzen) uit een nieuw EU-herstelinstrument te
halen, die als externe bestemmingsontvangsten beschikbaar zullen worden gesteld op basis van
de in het nieuwe eigenmiddelenbesluit opgenomen bevoegdheidsverlening. Het voorstel houdt
ook de aanwerving in van 134 extra personeelsleden, waarvan 30 in het kader van dit besluit.
De rapporteur is van mening dat het voorgestelde bedrag, dat het oorspronkelijke voorstel van
mei 2018 bijna verdrievoudigt, en de personeelsbezetting in verhouding staan tot het doel en de
reikwijdte van deze gerichte herziening. Hij gaat ervan uit dat, gezien het feit dat het huidige
mechanisme niet beantwoordt aan de behoeften aan bijstand van de lidstaten en de extra
middelen die tijdens de COVID-19-crisis zijn gemobiliseerd voor medische voorraden en
repatriëringsvluchten, het zelfs voor de Raad duidelijk is geworden dat het verlagen van de
UCPM-financiering in het volgende MFK geen realistisch scenario is. Ook moet worden
opgemerkt dat het optimaal bundelen van middelen en het genereren van schaalvoordelen door
slimme investeringen op het niveau van de Unie zal leiden tot aanzienlijke besparingen voor de
nationale begrotingen van de lidstaten.
De rapporteur is verheugd over verschillende voorstellen voor vereenvoudiging van de
begroting en meer begrotingsflexibiliteit, zoals de toevoeging van de wijze van indirect beheer
en de automatische overdracht van ongebruikte kredieten voor responsacties naar het jaar N+1.
Hij is het echter niet eens met het schrappen van de uitsplitsing van de uitgaven per pijler in
bijlage I, omdat het belangrijk is dat de medewetgevers de relatieve verdeling van de uitgaven
voor preventie, paraatheid en respons bijhouden. De mogelijkheid om de bijlage door middel
van een gedelegeerde handeling te wijzigen zorgt voor voldoende flexibiliteit.
De rapporteur verwelkomt de mogelijkheid dat het ERCC en de lidstaten gebruikmaken van de
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ruimtevaartinfrastructuur van de Unie, zoals Copernicus, Galileo, Space Situational Awareness
en Govsatcom, die belangrijke instrumenten op het niveau van de Unie bieden om op interne
en externe noodsituaties te reageren. De synergieën tussen de verschillende instrumenten
moeten ten volle worden benut en de lidstaten moeten actief worden aangemoedigd om van
deze dienst gebruik te maken.
De rapporteur wil het belang benadrukken van een goede geografische dekking bij het vooraf
positioneren van de rescEU-capaciteit van de EU in logistieke knooppunten binnen de Unie,
zodat alle lidstaten even efficiënt en snel kunnen profiteren van het gebruik van deze middelen.
De rapporteur onderstreept het belang van de controle van de kwaliteit van de in het kader van
het mechanisme aangeschafte medische benodigdheden en apparatuur. De COVID-19-crisis
heeft duidelijk aangetoond dat dit nodig is, vooral in het geval van aankopen bij fabrikanten
van buiten de Unie.
De rapporteur benadrukt ook de noodzaak om de financiële belangen van de Unie adequaat te
beschermen, met name met het oog op de beoogde toepassing van indirect beheer. Hij wijst op
de belangrijke rol die het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) in dit verband moet spelen.
Tot slot is de rapporteur verheugd over de verbeterde bepalingen inzake de zichtbaarheid van
de EU-bijstand via het UCPM in artikel 20 bis en wil hij de noodzaak onderstrepen van
proactieve publieke communicatie door de lidstaten over operaties die in het kader van het EUmechanisme worden gefinancierd.

AMENDEMENTEN
De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en
voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:
Amendement 1
Voorstel voor een besluit
Overweging 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
Hoewel erkend wordt dat de
voornaamste verantwoordelijkheid voor de
preventie, de paraatheid en de respons ten
aanzien van door de mens of de natuur
veroorzaakte rampen bij de lidstaten
berust, bevordert het Uniemechanisme de
solidariteit tussen de lidstaten
overeenkomstig artikel 3, lid 3, van het
Verdrag betreffende de Europese Unie.

(2)
Hoewel erkend wordt dat de
voornaamste verantwoordelijkheid voor de
preventie, de paraatheid en de respons ten
aanzien van door de mens of de natuur
veroorzaakte rampen bij de lidstaten
berust, bevordert het Uniemechanisme,
inclusief rescEU, de solidariteit tussen de
lidstaten overeenkomstig artikel 3, lid 3,
van het Verdrag betreffende de Europese
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Unie door de bestaande capaciteit van de
lidstaten te vergroten en te zorgen voor
effectieve paraatheid en respons wanneer
de capaciteit van de lidstaten niet volstaat.

Amendement 2
Voorstel voor een besluit
Overweging 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)
De ongekende ervaring met de
COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat
de doeltreffendheid van de Unie bij het
beheer van een crisis wordt beperkt door
het bereik van haar governancekader, maar
ook door de mate van paraatheid van de
Unie in geval van rampen met gevolgen
voor een meerderheid van de lidstaten.

(3)
De ongekende ervaring met de
COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat
de doeltreffendheid van de Unie bij het
beheer van een crisis wordt beperkt door
het bereik van haar governancekader, maar
ook door de mate van paraatheid van de
Unie in geval van rampen met gevolgen
voor een meerderheid van de lidstaten.
Bovendien is het duidelijk dat de Unie en
de lidstaten onvoldoende zijn voorbereid
op extremere en complexere rampen met
verstrekkende, wereldwijde gevolgen op
langere termijn, zoals een pandemie.
Daarom is het van essentieel belang dat
de acties van de lidstaten op het gebied
van civiele bescherming beter worden
gecoördineerd en dat rescEU wordt
versterkt.

Amendement 3
Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(3 bis) Gezien de ervaringen met de
uitbraak van COVID-19 en gezien het feit
dat de Unie haar responscapaciteit op het
gebied van gezondheid en civiele
bescherming moet vergroten, moet
rescEU aanzienlijk worden versterkt om
de prestaties ervan te verbeteren in elk
van de drie pijlers van het
Uniemechanisme: preventie, paraatheid
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en respons.

Amendement 4
Voorstel voor een besluit
Overweging 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)
Er zijn dringende maatregelen
nodig om het Uniemechanisme te
versterken teneinde bij dergelijke
gebeurtenissen in de toekomst beter
voorbereid te zijn.

(5)
Er zijn dringende maatregelen
nodig om het Uniemechanisme te
versterken teneinde bij dergelijke
gebeurtenissen in de toekomst beter
voorbereid te zijn. De versterking van het
Uniemechanisme moet als aanvulling op
het Uniebeleid fungeren en moet niet in
de plaats komen van de opname van het
principe van rampbestendigheid in alle
beleid en instrumenten van de Unie.

Amendement 5
Voorstel voor een besluit
Overweging 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)
Om de planning op het gebied van
preventie en paraatheid te verbeteren, moet
de Unie blijven pleiten voor investeringen
in de preventie van rampen in alle sectoren
en voor een brede benadering van het
risicobeheer als grondslag voor preventie
en paraatheid, op basis van een multirisicoaanpak en een op het ecosysteem
gebaseerde benadering waarbij rekening
wordt gehouden met de te verwachten
gevolgen van de klimaatverandering, in
nauwe samenwerking met de betrokken
wetenschappelijke kringen en de
belangrijkste economische actoren.
Daartoe moeten een sectoroverschrijdende
benadering en een aanpak waarin alle
risico’s aan bod komen, centraal worden
gesteld en gebaseerd zijn op doelstellingen
inzake rampbestendigheid voor de Unie die
in een basisdefinitie van capaciteit en

(6)
Om de planning op het gebied van
preventie en paraatheid te verbeteren, moet
de Unie zorgen voor meer investeringen in
de preventie van rampen in alle sectoren en
voor een brede benadering van het
risicobeheer als grondslag voor preventie
en paraatheid, op basis van een multirisicoaanpak en een op het ecosysteem
gebaseerde benadering waarbij rekening
wordt gehouden met de te verwachten
gevolgen van de klimaatverandering, in
nauwe samenwerking met de betrokken
wetenschappelijke kringen, de
belangrijkste economische actoren, en de
regionale en lokale autoriteiten, die een
essentiële rol spelen in de
rampenbeheersingscyclus, alsmede met
non-profit- en vrijwillersorganisaties die
actief zijn op dit terrein. Daartoe moeten
een sectoroverschrijdende benadering en
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paraatheid worden opgenomen. De
Commissie zal samenwerken met de
lidstaten bij het bepalen van de
doelstellingen inzake rampbestendigheid
voor de Unie.

een aanpak waarin alle risico’s aan bod
komen, centraal worden gesteld en
gebaseerd zijn op doelstellingen inzake
rampbestendigheid voor de Unie die in een
basisdefinitie van capaciteit en paraatheid
worden opgenomen. De Commissie zal
samenwerken met de lidstaten en het
Europees Parlement bij het bepalen van de
doelstellingen inzake rampbestendigheid
voor de Unie en rekening houden met
eventuele operationele rampenplannen
die reeds op nationaal, regionaal of lokaal
niveau bestaan.

Amendement 6
Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(6 bis) Om een efficiënte rampenpreventie
te garanderen moeten stresstests en een
proces voor het certificeren van de
responscapaciteit worden beschouwd als
essentiële elementen. Periodieke
risicobeoordelingen op regionaal en
lokaal niveau zijn nodig om ervoor te
zorgen dat de nationale autoriteiten
maatregelen kunnen nemen om de
rampbestendigheid indien nodig te
vergroten, inclusief door gebruik te
maken van de bestaande middelen van de
Unie. Bij deze risicobeoordelingen moet
gefocust worden op de specifieke
kenmerken van regio’s, zoals seismische
activiteit, frequente overstromingen of
bosbranden. Deze beoordelingen moeten
ook betrekking hebben op het niveau van
grensoverschrijdende samenwerking, om
ervoor te zorgen dat in het kader van het
Uniemechanisme gedetailleerde
informatie beschikbaar is over de ter
plaatse beschikbare capaciteit, met het
oog op een meer gerichte interventie.
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Amendement 7
Voorstel voor een besluit
Overweging 6 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(6 ter) Bij de vaststelling van de
Uniedoelstellingen inzake
rampbestendigheid ter ondersteuning van
de preventie- en paraatheidsacties moet
voorzien worden in een precieze
beoordeling en rekening worden
gehouden met de sociale gevolgen op
lange termijn die ontstaan in de eerste
fase na de noodsituatie in het kader van
het beheer door de civiele bescherming,
met bijzondere aandacht voor de meest
kwetsbare personen.

Amendement 8
Voorstel voor een besluit
Overweging 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)
Het Uniemechanisme moet
gebruikmaken van de
ruimtevaartinfrastructuur van de Unie,
zoals het Europees programma voor
aardobservatie (Copernicus), Galileo,
omgevingsbewustzijn in de ruimte en
Govsatcom, die belangrijke instrumenten
op het niveau van de Unie bieden om op
interne en externe noodsituaties te
reageren. De dienst van Copernicus voor
het beheer van noodsituaties biedt het
ERCC ondersteuning in de verschillende
noodfasen, van vroegtijdige waarschuwing
en preventie tot rampen en herstel.
Govsatcom moet beveiligde
satellietcommunicatiecapaciteit bieden die
specifiek is afgestemd op de behoeften van
overheidsgebruikers op het gebied van de
aanpak van noodsituaties. Galileo is de
eerste mondiale infrastructuur voor
navigatie- en plaatsbepaling per satelliet

(9)
Het Uniemechanisme moet
gebruikmaken van de
ruimtevaartinfrastructuur van de Unie,
zoals het Europees programma voor
aardobservatie (Copernicus), Galileo,
omgevingsbewustzijn in de ruimte en
Govsatcom, die belangrijke instrumenten
op het niveau van de Unie bieden om op
interne en externe noodsituaties te
reageren. De dienst van Copernicus voor
het beheer van noodsituaties biedt het
ERCC ondersteuning in de verschillende
noodfasen, van vroegtijdige waarschuwing
en preventie tot rampen en herstel.
Govsatcom moet beveiligde
satellietcommunicatiecapaciteit bieden die
specifiek is afgestemd op de behoeften van
overheidsgebruikers op het gebied van de
aanpak van noodsituaties. Galileo is de
eerste mondiale infrastructuur voor
navigatie- en plaatsbepaling per satelliet
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die specifiek is ontworpen voor civiele
doeleinden in Europa en de rest van de
wereld, en op andere gebieden zoals de
aanpak van noodsituaties, met inbegrip van
vroegtijdige waarschuwingen, kan worden
ingezet. Een van de relevante diensten van
Galileo zal een alarmdienst zijn die
signalen uitzendt om te waarschuwen voor
natuurrampen of andere noodsituaties in
bepaalde gebieden. De lidstaten moeten
van deze dienst gebruik kunnen maken.
Indien zij besluiten er gebruik van te
maken, moeten zij met het oog op de
validering van het systeem bepalen welke
nationale instanties bevoegd zijn om
gebruik te maken van die alarmdienst en de
Commissie daarvan in kennis stellen.

die specifiek is ontworpen voor civiele
doeleinden in Europa en de rest van de
wereld, en op andere gebieden zoals de
aanpak van noodsituaties, met inbegrip van
vroegtijdige waarschuwingen, kan worden
ingezet. Een van de relevante diensten van
Galileo zal een alarmdienst zijn die
signalen uitzendt om te waarschuwen voor
natuurrampen of andere noodsituaties in
bepaalde gebieden. Gezien het potentieel
van deze dienst om levens te redden en de
coördinatie van noodacties te faciliteren,
moeten de lidstaten worden
aangemoedigd om er gebruik van te
maken. Indien zij besluiten er gebruik van
te maken, moeten zij met het oog op de
validering van het systeem bepalen welke
nationale instanties bevoegd zijn om
gebruik te maken van die alarmdienst en de
Commissie daarvan in kennis stellen.

Amendement 9
Voorstel voor een besluit
Overweging 9 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(9 bis) Het Uniemechanisme en rescEU
moeten worden ontwikkeld om
doeltreffend te reageren op een breed
scala van noodsituaties, die vaak worden
veroorzaakt door klimaatverandering. De
frequentie en de intensiteit van
natuurrampen binnen en buiten de Unie
zijn de afgelopen jaren toegenomen, ook
in gebieden waar dergelijke rampen
voorheen niet voorkwamen. Daarom is
het absoluut noodzakelijk dat het EUmechanisme voldoende capaciteit heeft
om het hoofd te bieden aan steeds vaker
voorkomende natuurrampen, zoals
bosbranden en overstromingen.
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Amendement 10
Voorstel voor een besluit
Overweging 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Om over de operationele capaciteit
te beschikken om snel te kunnen reageren
op een grootschalige noodsituatie of op een
weinig waarschijnlijke gebeurtenis met
ernstige gevolgen, zoals de COVID-19pandemie, moet de Unie de mogelijkheid
hebben rescEU-capaciteit aan te kopen, te
huren, te leasen of te contracteren zodat zij
de lidstaten die overrompeld worden door
een grootschalige noodsituatie kan bijstaan,
in overeenstemming met haar
ondersteunende bevoegdheid op het gebied
van civiele bescherming en met bijzondere
aandacht voor kwetsbare personen. Die
capaciteit moet vooraf worden aangelegd
in logistieke hubs binnen de Unie of, om
strategische redenen, via betrouwbare
netwerken van hubs zoals de depots voor
humanitaire respons van de VN.

(10) Om over de operationele capaciteit
te beschikken om snel te kunnen reageren
op een grootschalige noodsituatie of op een
weinig waarschijnlijke gebeurtenis met
ernstige gevolgen, zoals de COVID-19pandemie, moet de Unie de mogelijkheid
hebben rescEU-capaciteit aan te kopen, te
huren, te leasen of te contracteren zodat zij
de lidstaten die overrompeld worden door
een grootschalige noodsituatie kan bijstaan,
in overeenstemming met haar
ondersteunende bevoegdheid op het gebied
van civiele bescherming en met bijzondere
aandacht voor kwetsbare personen. Die
capaciteit moet vooraf worden aangelegd
in logistieke hubs binnen de Unie of, om
strategische en terdege gemotiveerde
redenen, via betrouwbare netwerken van
hubs zoals de depots voor humanitaire
respons van de VN. rescEU moet de
synergieën tussen de nationale logistieke
knooppunten vergroten om een
effectievere operationele respons mogelijk
te maken, de regionale capaciteit te
vergroten en bij te dragen aan de
langetermijndoelstelling om een
maximale flexibiliteit en het vermogen om
te reageren op vele soorten rampen te
garanderen, los van de huidige pandemie.
Gebruikmakend van zijn nauwe
samenwerking met de autoriteiten van de
lidstaten moet het Uniemechanisme
worden ingezet om informatie te
verzamelen over de nationale capaciteit
die beschikbaar is in de lidstaten waar de
hubs worden ondergebracht en om de
paraatheid van de nationale
crisissystemen en autoriteiten voor civiele
bescherming te beoordelen, zodat concrete
landenspecifieke aanbevelingen kunnen
worden gedaan om deze verder te
verbeteren.
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Amendement 11
Voorstel voor een besluit
Overweging 10 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(10 bis)
Gezien de gezamenlijk
overeengekomen waarde van solidariteit
speelt de Unie een centrale rol bij het
bespoedigen van de verwezenlijking van
de doelstelling van een billijke en
universele verstrekking van kwalitatief
hoogstaande gezondheidszorg als basis
voor het beleid van de Unie op het gebied
van civiele bescherming.

Amendement 12
Voorstel voor een besluit
Overweging 16
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Aangezien de inzet van rescEUcapaciteit voor responsoperaties in het
kader van het Uniemechanisme een
aanzienlijke Europese meerwaarde oplevert
door ervoor te zorgen dat mensen in
noodsituaties snel en doeltreffend worden
geholpen, moeten aanvullende
verplichtingen worden opgelegd om de
zichtbaarheid van de Unie te vergroten.

(16) Aangezien de inzet van rescEUcapaciteit voor responsoperaties in het
kader van het Uniemechanisme een
aanzienlijke Europese meerwaarde oplevert
door ervoor te zorgen dat mensen in
noodsituaties snel en doeltreffend worden
geholpen, moeten aanvullende
verplichtingen worden opgelegd om
informatie te verstrekken aan de burgers
en de media van de Unie en om de
zichtbaarheid van de Unie te vergroten. De
nationale autoriteiten moeten
richtsnoeren van de Commissie
ontvangen voor elke specifieke interventie
om ervoor te zorgen dat de rol van de
Unie op passende wijze gepubliceerd
wordt.

Amendement 13
Voorstel voor een besluit
AD\1212085NL.docx
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Overweging 17
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17) Om de flexibiliteit te vergroten en
ervoor te zorgen dat de begroting optimaal
wordt uitgevoerd, moet indirect beheer
worden opgenomen als methode voor de
begrotingsuitvoering.

(17) Om de flexibiliteit te vergroten en
ervoor te zorgen dat de begroting optimaal
wordt uitgevoerd, moet in dit besluit
worden bepaald dat indirect beheer als
methode voor de begrotingsuitvoering
wordt gebruikt, maar uitsluitend indien
dit gerechtvaardigd is door de aard en de
inhoud van de betreffende actie.

Motivering
Direct beheer door de Commissie, met inbegrip van de delegaties van de Unie, heeft waar
mogelijk de voorkeur. Indirect beheer moet alleen worden gebruikt wanneer duidelijk kan
worden aangetoond dat dit een effectievere en efficiëntere wijze van uitvoering is voor het
soort actie dat wordt uitgevoerd.

Amendement 14
Voorstel voor een besluit
Overweging 17 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(17 bis)
Overeenkomstig artikel 155
van Verordening (EU, Euratom)
2018/1046 van het Europees Parlement en
de Raad1bis (“het Financieel Reglement”),
moeten de in artikel 62, lid 1, onder c),
van die verordening en in artikel 25, lid 2,
van dit besluit genoemde entiteiten
voldoen aan hun jaarlijkse
verslagleggingsvereisten. De
verslagleggingsvereisten voor die
entiteiten zijn vastgelegd in de verificatieovereenkomsten bedoeld in artikel 130, lid
3, van het Financieel Reglement.
____________________
1 bis

Verordening (EU, Euratom)
2018/1046 van het Europees Parlement en
de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling
van de financiële regels van toepassing op
de algemene begroting van de Unie, tot
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wijziging van Verordeningen (EU)
nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU)
nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU)
nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU)
nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en
Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking
van Verordening (EU, Euratom)
nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018,
blz. 1).
Motivering
Aangezien indirect beheer een nieuwe uitvoeringswijze is in het kader van de UCPM, is het
belangrijk te wijzen op de verslagleggingsvereisten van entiteiten die onder indirect beheer
staan, zoals bepaald in artikel 155 van het Financieel Reglement.

Amendement 15
Voorstel voor een besluit
Overweging 18
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Voor meer voorspelbaarheid en
doeltreffendheid op lange termijn, moet de
Commissie bij de uitvoering van Besluit
nr. 1313/2013/EU jaarlijkse of meerjarige
werkprogramma’s vaststellen met een
indicatie van de geplande toewijzingen. Dit
moet de Unie helpen de begroting
flexibeler uit te voeren en bijgevolg haar
preventie en paraatheidsacties op te voeren.

(18) Voor meer voorspelbaarheid en
doeltreffendheid op lange termijn, moet de
Commissie bij de uitvoering van Besluit
nr. 1313/2013/EU in overleg met de
relevante belanghebbenden en
instellingen jaarlijkse en meerjarige
werkprogramma’s vaststellen met een
indicatie van de geplande toewijzingen. Dit
moet de Unie helpen de begroting
flexibeler uit te voeren en bijgevolg haar
preventie en paraatheidsacties op te voeren.

Amendement 16
Voorstel voor een besluit
Overweging 18 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(18 bis)
De aanleg en het beheer
van bijkomende strategische EU-reserves
en -voorraden van in een crisis relevante
producten in het kader van het
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EU4Health-programma moeten
complementair zijn met de reactieve
reserves van rescEU.

Amendement 17
Voorstel voor een besluit
Overweging 22 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(22 bis)
Het Uniemechanisme moet
ook de mogelijkheid bieden dat lidstaten
aanvullende, vrijwillige bijdragen leveren.

Amendement 18
Voorstel voor een besluit
Overweging 23
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) Preventie- en
paraatheidsmaatregelen zijn essentieel om
ervoor te zorgen dat de Unie steviger in
haar schoenen staat bij het aanpakken van
door de mens en de natuur veroorzaakte
rampen, maar het voorkomen, de timing en
de omvang van rampen is, vanwege de
aard ervan, onvoorspelbaar. Zoals blijkt uit
de recente COVID-19-crisis, kunnen de
financiële middelen die worden gevraagd
om adequaat te kunnen reageren, van jaar
tot jaar aanzienlijk verschillen en moeten
zij onmiddellijk beschikbaar zijn. Om het
beginsel van voorspelbaarheid te
verzoenen met de noodzaak om snel te
reageren op nieuwe behoeften, moet de
financiële uitvoering van de programma’s
worden aangepast. Het is daarom passend
de overdracht van ongebruikte kredieten
toe te staan; dit moet worden beperkt tot
het volgende jaar en zij mogen uitsluitend
bestemd zijn voor responsacties, in
aanvulling op artikel 12, lid 4, van het
Financieel Reglement.

(23) Preventie- en
paraatheidsmaatregelen zijn essentieel om
ervoor te zorgen dat de Unie steviger in
haar schoenen staat bij het aanpakken van
door de mens en de natuur veroorzaakte
rampen, maar het voorkomen, de timing en
de omvang van rampen is, vanwege de
aard ervan, onvoorspelbaar. Zoals blijkt uit
de recente COVID-19-crisis, kunnen de
financiële middelen die worden gevraagd
om adequaat te kunnen reageren, van jaar
tot jaar aanzienlijk verschillen en moeten
zij onmiddellijk beschikbaar zijn. Om het
beginsel van voorspelbaarheid te
verzoenen met de noodzaak om snel te
reageren op nieuwe behoeften, moet de
financiële uitvoering van de programma’s
worden aangepast. Het is daarom passend
de overdracht van ongebruikte kredieten
toe te staan; dit moet worden beperkt tot
het volgende jaar en zij mogen bestemd
zijn voor preventie-, paraatheids- en
responsacties, in aanvulling op artikel 12,
lid 4, van het Financieel Reglement.
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Amendement 19
Voorstel voor een besluit
Overweging 25
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25) Bijlage I bij Besluit
nr. 1313/2013/EU is onvoldoende flexibel
om de Unie in staat te stellen de
investeringen in preventie, paraatheid en
respons naar behoren aan te passen, en
wordt derhalve geschrapt. De
investeringsniveaus die moeten worden
toegewezen aan de verschillende fasen
van de rampenbeheersingscyclus, moeten
vooraf worden bepaald. Door dit gebrek
aan flexibiliteit kan de Unie zich niet
aanpassen aan de onvoorspelbare aard
van rampen.

Schrappen

Motivering
De medewetgevers moeten de relatieve verdeling van de uitgaven per pijler (preventie,
paraatheid en respons) bijhouden. De mogelijkheid om de bijlage door middel van een
gedelegeerde handeling te wijzigen zorgt voor voldoende flexibiliteit.

Amendement 20
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 4 – lid 1 – punt 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(1 bis) In artikel 4 wordt het volgende
punt ingevoegd:
4 bis. “doelstellingen van de Unie inzake
rampbestendigheid”: doelstellingen
inzake de vaststelling van preventie- en
paraatheidsacties om de capaciteit van de
Unie en haar lidstaten om op rampen te
reageren veilig te stellen en er tegelijk
voor te zorgen dat de interne markt naar
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behoren functioneert in een situatie
waarin een ramp of een crisis negatieve
grensoverschrijdende effecten kan
hebben.

Amendement 21
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 6 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.
De Commissie bepaalt
Uniedoelstellingen inzake
rampbestendigheid ter ondersteuning van
de preventie- en paraatheidsacties. De
doelstellingen inzake rampbestendigheid
vormen een gemeenschappelijke basis voor
het vrijwaren van kritieke
maatschappelijke functies bij cascadeeffecten van een ramp met ernstige
gevolgen en voor het waarborgen van de
werking van de interne markt. De
doelstellingen zijn gebaseerd op
toekomstgerichte scenario’s, met inbegrip
van de gevolgen van de klimaatverandering
voor het risico op rampen, gegevens over
gebeurtenissen in het verleden en
sectoroverschrijdende effectbeoordelingen
met bijzondere aandacht voor kwetsbare
personen.

5.
De Commissie bepaalt
Uniedoelstellingen inzake
rampbestendigheid ter ondersteuning van
de preventie- en paraatheidsacties. De
doelstellingen inzake rampbestendigheid
vormen een gemeenschappelijke basis voor
het vrijwaren van kritieke
maatschappelijke functies bij cascadeeffecten van een ramp met ernstige
gevolgen en voor het waarborgen van de
werking van de interne markt. De
doelstellingen zijn gebaseerd op
toekomstgerichte scenario’s, met inbegrip
van de gevolgen van de klimaatverandering
en verlies van biodiversiteit voor het risico
op rampen, gegevens over gebeurtenissen
in het verleden, sectoroverschrijdende
effectbeoordelingen en beoordelingen van
de sociale gevolgen voor de getroffen
gebieden op lange termijn, met bijzondere
aandacht voor kwetsbare personen. Bij het
formuleren van de doelstellingen inzake
rampbestendigheid richt de Commissie
zich specifiek op terugkerende rampen die
regio’s van de lidstaten treffen en stelt
voor dat de nationale autoriteiten concrete
maatregelen nemen, met inbegrip van
maatregelen die moeten worden
uitgevoerd met gebruikmaking van EUmiddelen, om de weerbaarheid tegen
crises te vergroten.
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Amendement 22
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het ERCC staat met name in voor de
realtime coördinatie, monitoring en
ondersteuning van de respons op
noodsituaties op het niveau van de Unie.
Het ERCC werkt nauw samen met de
nationale systemen voor crisisbeheer, de
civiele-beschermingsautoriteiten en de
relevante organen van de Unie.

Het ERCC staat met name in voor de
realtime coördinatie, monitoring en
ondersteuning van de respons op
noodsituaties op het niveau van de Unie.
Het ERCC werkt nauw samen met de
nationale systemen voor crisisbeheer, de
civiele-beschermingsautoriteiten,
vrijwilligersgroepen op
gemeenschapsniveau en de relevante
organen van de Unie.

Amendement 23
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 8 – letter c – streepje 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
het verlenen van technische
ondersteuning op het gebied van opleiding
aan lokale gemeenschappen met het oog
op het vergroten van hun capaciteiten met
betrekking tot hun eerste nietondersteunde reactie op een crisis;

Amendement 24
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter a
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie bepaalt, bij
overeenkomstig de in artikel 33, lid 2,
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bedoelde onderzoeksprocedure
vastgestelde uitvoeringshandelingen, de
capaciteit waaruit rescEU wordt
samengesteld, op basis van de
doelstellingen inzake rampbestendigheid
als bedoeld in artikel 6, lid 5, het opstellen
van scenario’s als bedoeld in artikel 10,
lid 1, rekening houdend met vastgestelde
en nieuwe risico’s en de algehele capaciteit
en tekorten op Unieniveau, met name op
het gebied van de bestrijding van
bosbranden vanuit de lucht, chemische,
biologische, radiologische en nucleaire
incidenten, en medische noodrespons.

bedoelde onderzoeksprocedure
vastgestelde uitvoeringshandelingen, de
capaciteit waaruit rescEU wordt
samengesteld, op basis van de
doelstellingen inzake rampbestendigheid
als bedoeld in artikel 6, lid 5, het opstellen
van scenario’s als bedoeld in artikel 10,
lid 1, rekening houdend met vastgestelde
en nieuwe risico’s en de algehele capaciteit
en tekorten op Unieniveau, met name op
het gebied van de bestrijding van
bosbranden vanuit de lucht, seismische,
chemische, biologische, radiologische en
nucleaire incidenten, en medische
noodrespons. De Commissie werkt de
informatie over het aantal en de
classificatie van de rescEU-capaciteiten
regelmatig bij en stelt deze informatie
rechtstreeks ter beschikking van de
andere instellingen van de Unie.

Amendement 25
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter a
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – lid 2 –alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Wat de capaciteit betreft voor de aanpak
van medische noodsituaties, zoals de
aanleg van strategische voorraden en
medische nooddiensten, zorgt de
Commissie voor de coördinatie en de
verwezenlijking van synergieën met
andere relevante EU-programma’s, met
name met het EU4Health-programma,
met als doel een consistente respons te
bieden en verdubbeling van activiteiten te
voorkomen, waardoor mogelijk financiële
besparingen worden gegenereerd.

Amendement 26
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter a
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Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – lid 3 –alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De rescEU-capaciteit wordt door de
Commissie of de lidstaten aangekocht,
gehuurd, geleaset en/of anderszins
gecontracteerd. De Commissie kan
rescEU-capaciteit aankopen, huren, leasen
of anderszins contracteren voor de opslag
en distributie van leveringen of het
verlenen van diensten aan de lidstaten,
door middel van aanbestedingsprocedures
die in overeenstemming zijn met de
financiële regels van de Unie. Wanneer
rescEU-capaciteit door de lidstaten wordt
aangekocht, gehuurd, geleaset of
anderszins gecontracteerd, kan de
Commissie de lidstaten directe subsidies
toekennen zonder een oproep tot het
indienen van voorstellen.

De rescEU-capaciteit wordt door de
Commissie of de lidstaten aangekocht,
gehuurd, geleaset en/of anderszins
gecontracteerd. De Commissie kan
rescEU-capaciteit aankopen, huren, leasen
of anderszins contracteren voor de opslag
en distributie van kwalitatief
hoogwaardige leveringen of het verlenen
van diensten aan de lidstaten, door middel
van aanbestedingsprocedures die in
overeenstemming zijn met de financiële
regels van de Unie. Wanneer rescEUcapaciteit door de lidstaten wordt
aangekocht, gehuurd, geleaset of
anderszins gecontracteerd, kan de
Commissie de lidstaten directe subsidies
toekennen zonder een oproep tot het
indienen van voorstellen.

Motivering
Tijdens de COVID-19-crisis is duidelijk gebleken hoe belangrijk het is de kwaliteit te
controleren van de aangeschafte medische benodigdheden en apparatuur, vooral wanneer
deze buiten de Unie worden aangekocht.

Amendement 27
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter a
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – lid 3 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

rescEU-capaciteit wordt ondergebracht bij
de lidstaten die deze capaciteit aankopen,
huren, leasen of anderszins contracteren.
Om de rampbestendigheid van de Unie te
vergroten, moet rescEU-capaciteit die door
de Commissie wordt aangekocht, gehuurd,
geleaset of anderszins gecontracteerd,
strategisch vooraf in de Unie worden

rescEU-capaciteit wordt ondergebracht bij
de lidstaten die deze capaciteit aankopen,
huren, leasen of anderszins contracteren.
Om de rampbestendigheid van de Unie te
vergroten, moet rescEU-capaciteit die door
de Commissie wordt aangekocht, gehuurd,
geleaset of anderszins gecontracteerd,
strategisch vooraf in de Unie worden
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aangelegd. In overleg met de lidstaten kan
rescEU-capaciteit die door de Commissie
wordt aangekocht, gehuurd, geleaset of
anderszins gecontracteerd ook in derde
landen worden opgeslagen via betrouwbare
netwerken die door bevoegde
internationale organisaties worden beheerd.

aangelegd. In overleg met de lidstaten en
het Europees Parlement kan rescEUcapaciteit die door de Commissie wordt
aangekocht, gehuurd, geleaset of
anderszins gecontracteerd ook in derde
landen worden opgeslagen via betrouwbare
netwerken die door bevoegde
internationale organisaties worden beheerd.

Amendement 28
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter b
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – lid 10 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

rescEU-capaciteit kan buiten de Unie
worden ingezet, overeenkomstig de leden 6
tot en met 9 van dit artikel.;

rescEU-capaciteit kan buiten de Unie
worden ingezet, overeenkomstig de leden 6
tot en met 9 van dit artikel. De Commissie
stelt specifieke bepalingen vast om de
aflegging van verantwoording en het
correcte gebruik van de rescEU-capaciteit
in derde landen te garanderen, inclusief
het bieden van toegang voor EUcontroleurs. De zichtbaarheid van het
Uniemechanisme in derde landen wordt
gegarandeerd overeenkomstig artikel 20
bis, lid 1 en 2, van dit besluit;

Amendement 29
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – letter d
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – leden 5 en 6
Door de Commissie voorgestelde tekst
(d)

Amendement

de leden 5 en 6 worden geschrapt.

(d)
de leden 5 en 6 worden vervangen
door:
5.
De Commissie herziet de in bijlage
I opgenomen uitsplitsing in het licht van
de resultaten van de evaluatie bedoeld in
artikel 34, lid 3. De Commissie is bevoegd
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overeenkomstig artikel 30, indien nodig
als gevolg van onverwachte
gebeurtenissen die van invloed zijn op de
uitvoering van de begroting of in het licht
van een nieuwe rescEU-capaciteit,
gedelegeerde handelingen tot wijziging
van bijlage I vast te stellen, teneinde elk
van de cijfers in bijlage I met meer dan 10
procentpunten aan te passen. Daarnaast
wordt de Commissie aangemoedigd om
effectbeoordelingen te organiseren voor
elk voorstel tot wijziging van bijlage I en
om de relevante belanghebbenden in dat
verband te raadplegen.
6.
Indien dit in geval van een
noodzakelijke herziening van de
begrotingsmiddelen die beschikbaar zijn
voor responsacties om dwingende redenen
van urgentie vereist is, is de Commissie
bevoegd overeenkomstig artikel 30
gedelegeerde handelingen tot wijziging
van bijlage I vast te stellen teneinde elk
van de cijfers in bijlage I met meer dan 10
procentpunten aan te passen, binnen de
beschikbare begrotingstoewijzingen en
volgens de procedure bepaald in artikel
31.

Amendement 30
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – letter d bis (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – lid 6 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(d bis) aan artikel 19 wordt het volgende
lid 6 bis toegevoegd:
6 bis. De beschikbare jaarlijkse
kredieten worden door het Europees
Parlement en de Raad goedgekeurd
onverminderd de bepalingen van
Verordening (EU, Euratom) nr. .../... van
de Raad tot bepaling van het meerjarig
financieel kader voor de jaren 2021-2027
en het Interinstitutioneel Akkoord van …
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2020 tussen het Europees Parlement, de
Raad en de Commissie betreffende
samenwerking in begrotingszaken en een
goed financieel beheer.

Amendement 31
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 bis – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in artikel 2 van Verordening
[herstelinstrument voor de Europese Unie]
bedoelde maatregelen worden in het kader
van dit besluit uitgevoerd door middel van
de in artikel 3, lid 2, onder a), punt iv), van
die verordening bedoelde bedragen, die
onderworpen zijn aan artikel 4, lid 4, en
artikel 8, van die verordening.

De in artikel 2 van Verordening
[herstelinstrument voor de Europese Unie]
bedoelde maatregelen worden in het kader
van dit besluit uitgevoerd met een bedrag
van 2 187 620 000 EUR in lopende prijzen
als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a),
punt iv), van die verordening, onder
voorbehoud van het bepaalde in artikel 4,
leden 4 en 8, van die verordening.

Motivering
Omwille van de duidelijkheid en transparantie verdient het de voorkeur om in de UCPMrechtsgrondslag het exacte bedrag te vermelden dat via het terugvorderingsinstrument voor
de UCPM moet worden verstrekt.

Amendement 32
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 20 bis – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Elke vorm van bijstand of financiering die
uit hoofde van dit besluit wordt verstrekt,
moet de nodige zichtbaarheid krijgen. De
lidstaten zorgen er met name voor dat bij
de openbare communicatie over acties die
in het kader van het Uniemechanisme
worden gefinancierd:

Elke vorm van bijstand of financiering die
uit hoofde van dit besluit wordt verstrekt,
moet de nodige zichtbaarheid krijgen
overeenkomstig de specifieke richtsnoeren
die de Commissie voor specifieke
interventies heeft vastgesteld. De lidstaten
zorgen er met name voor dat bij de

PE653.873v02-00

NL

22/27

AD\1212085NL.docx

openbare communicatie over acties die in
het kader van het Uniemechanisme worden
gefinancierd:

Amendement 33
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 25 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie voert de financiële
steun van de Unie uit in overeenstemming
met het Financieel Reglement, in direct
beheer of in indirect beheer met organen
als bedoeld in artikel 62, lid 1, onder c),
van het Financieel Reglement.

2.
De Commissie voert de financiële
bijstand van de Unie uit in direct beheer
overeenkomstig Verordening (EU,
Euratom) 2018/1046 of in indirect beheer
met de in artikel 62, lid 1, onder c), van die
verordening bedoelde organen. Bij de
keuze van de uitvoeringswijze voor het
verlenen van de financiële bijstand wordt
de voorkeur gegeven aan direct beheer.
Wanneer dit gerechtvaardigd is gezien de
aard en de inhoud van de actie in kwestie,
kan de Commissie gebruikmaken van
indirect beheer. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 30 gedelegeerde
handelingen vast te stellen om dit besluit
aan te vullen door de vaststelling van
acties in het kader van het
Uniemechanisme die in indirect beheer
kunnen worden uitgevoerd.

Motivering
Direct beheer door de Commissie, met inbegrip van de delegaties van de Unie, heeft waar
mogelijk de voorkeur. Indirect beheer moet alleen worden gebruikt wanneer duidelijk kan
worden aangetoond dat dit een effectievere en efficiëntere wijze van uitvoering is voor het
soort actie dat wordt uitgevoerd.

Amendement 34
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 25 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.
In aanvulling op artikel 12, lid 4,
van het Financieel Reglement worden de
vastleggings- en betalingskredieten die aan
het einde van het begrotingsjaar waarvoor
zij in de jaarlijkse begroting waren
opgenomen, niet zijn gebruikt, automatisch
overgedragen en kunnen zij worden
vastgelegd en betaald tot en met
31 december van het volgende jaar. De
overgedragen vastleggingen worden
uitsluitend gebruikt voor responsacties. De
overgedragen vastleggingen worden in het
volgende begrotingsjaar als eerste gebruikt.

5.
In aanvulling op artikel 12, lid 4,
van het Financieel Reglement worden de
vastleggings- en betalingskredieten die aan
het einde van het begrotingsjaar waarvoor
zij in de jaarlijkse begroting waren
opgenomen, niet zijn gebruikt, automatisch
overgedragen en kunnen zij worden
vastgelegd en betaald tot en met
31 december van het volgende jaar. De
overgedragen vastleggingen worden
gebruikt voor preventie-, paraatheids- en
responsacties. De overgedragen
vastleggingen worden in het volgende
begrotingsjaar als eerste gebruikt.

Amendement 35
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 – letter a)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De bevoegdheid om de in artikel 6,
lid 5, en artikel 21, lid 3, tweede alinea,
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te
stellen wordt aan de Commissie verleend
tot en met 31 december 2027.

2.
De bevoegdheid om de in artikel 6,
lid 5, artikel 19, leden 5 en 6, artikel 21,
lid 3, tweede alinea, en artikel 25, lid 2,
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te
stellen wordt aan de Commissie verleend
tot en met 31 december 2027.

Amendement 36
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Besluit nr. 1313/2013/EU
Bijlage I
Door de Commissie voorgestelde tekst
(23)

Bijlage I wordt geschrapt.
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Schrappen
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Motivering
De medewetgevers moeten de relatieve verdeling van de uitgaven per pijler (preventie,
paraatheid en respons) bijhouden. De mogelijkheid om de bijlage door middel van een
gedelegeerde handeling te wijzigen zorgt voor voldoende flexibiliteit.
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