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BEKNOPTE MOTIVERING 

Europa en de rest van de wereld zien zich geconfronteerd met een groeiend aantal rampen, 

met veel slachtoffers en materiële schade tot gevolg. De frequentie en intensiteit van 

weergerelateerde rampen, met name overstromingen en bosbranden, nemen ook toe als gevolg 

van klimaatverandering. Het Uniemechanisme voor civiele bescherming1 heeft tot doel de 

coördinatie van de acties van de lidstaten te ondersteunen, aan te vullen en te faciliteren met 

het doel de preventie van, gereedheid voor en respons op rampen te verbeteren. Het 

Uniemechanisme voor civiele bescherming kan worden geactiveerd in respons op rampen die 

zich voordoen binnen en buiten de Unie (dit laatste vertegenwoordigt meer dan de helft van 

alle activeringen van het mechanisme). In het geval van respons op rampen buiten de Unie 

wordt het Uniemechanisme voor civiele bescherming vaak parallel aan de verlening van 

humanitaire assistentie door de EU geactiveerd. 

Het voorstel van de Commissie2 tot wijziging van dit besluit dat momenteel wordt behandeld 

door het Europees Parlement en de Raad is erop gericht: 1) de capaciteiten van de EU en de 

lidstaten om te reageren op rampen te versterken door een vaste hoeveelheid middelen te 

reserveren op EU-niveau (rescEU) die kunnen worden ingezet bij besluit van de Commissie, 

en door de bijdrage van de lidstaten aan de Europese pool voor civiele bescherming 

doeltreffender te maken; 2) de doeltreffendheid van preventieve actie en de samenhang met 

ander EU-beleid te versterken; en 3) een vereenvoudigde en doeltreffende administratieve 

procedure met betrekking tot de werking van het mechanisme te bevorderen. 

In dit DEVE-advies aan de Commissie ENVI ondersteunt de rapporteur de versterking van de 

capaciteiten van de EU en de lidstaten om te reageren op rampen en benadrukt deze 

tegelijkertijd dat het subsidiariteitsbeginsel volledig dient te worden gerespecteerd. Met het 

oog hierop wil de rapporteur een aantal wijzigingen aanbrengen in het voorstel van de 

Commissie en in het huidige besluit op basis van, onder andere, de uitkomsten van recente 

evaluaties3.  

De doelstellingen van de belangrijkste wijzigingen zijn: 

 de dimensie van internationale samenwerking van het Uniemechanisme voor civiele 

bescherming versterken, met inbegrip van door middel van uitbreiding van de 

opleidingscapaciteiten en de uitwisseling van kennis. Het is bovendien de bedoeling 

dat hiermee de internationale inspanningen om het risico van rampen te verlagen (met 

name het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering 2015-2030) worden 

ondersteund; 

 de behoefte aan een duidelijke definitie van de reikwijdte van de operaties van het 

Uniemechanisme voor civiele bescherming benadrukken in door menselijk handelen 

                                                 
1 Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013. 

betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming 
2 Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU 

betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming 2017/0309 (COD) 
3 Tussentijdse evaluatie van het Uniemechanisme voor civiele bescherming voor de periode 2014-2016 

(eindverslag), augustus 2017 

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de tussentijdse evaluatie van het 

Uniemechanisme voor civiele bescherming voor de periode 2014-2016 {SWD(2017) 287 final} 

Europese Rekenkamer, speciaal verslag 33/2017, "Uniemechanisme voor civiele bescherming: de coördinatie 

van de rampenrespons buiten de EU is over het algemeen doeltreffend geweest" 
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veroorzaakte of complexe noodsituaties, in lijn met de Europese consensus over 

humanitaire hulp. Onderstrepen dat deze activiteiten – en de financieringsinstrumenten 

ervan – volledig gedifferentieerd moeten blijven, ook bij het zoeken naar synergieën 

en complementariteit; 

 erop toezien dat de capaciteiten op EU-niveau (rescEU) een aanvulling vormen op, en 

niet de plaats innemen van, de ontwikkeling van capaciteiten ter bescherming van de 

bevolking op nationaal niveau, door de medefinanciering van transportkosten voor 

middelen die geen deel uitmaken van de Europese pool voor civiele bescherming. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, 

volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 9 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Met het oog op grotere efficiëntie 

en doelmatigheid van opleiding en 

oefeningen en op grotere samenwerking 

tussen de nationale civiele-

beschermingsautoriteiten en -diensten van 

de lidstaten is het noodzakelijk een 

kennisnetwerk op het gebied van Europese 

civiele bescherming op te zetten dat is 

gebaseerd op bestaande structuren. 

(9) Met het oog op grotere efficiëntie 

en doelmatigheid van opleiding en 

oefeningen en op grotere samenwerking 

tussen de nationale civiele-

beschermingsautoriteiten en -diensten van 

de lidstaten is het noodzakelijk een 

kennisnetwerk op het gebied van Europese 

civiele bescherming op te zetten dat is 

gebaseerd op bestaande structuren. Met dit 

netwerk moeten de betrekkingen met 

internationale organisaties en derde 

landen worden bevorderd en verstevigd 

om de samenwerking op het gebied van 

rampenrisicovermindering te versterken, 

en moet een bijdrage worden geleverd aan 

de verbintenissen die zijn aangegaan 

binnen de context van het kader van 

Sendai voor rampenrisicovermindering 

2015-2030. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 12 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Met het oog op een zo groot 

mogelijk gebruik van de bestaande 

financieringsinstrumenten en steun voor de 

lidstaten bij de hulpverlening, meer 

bepaald bij rampen buiten de Unie, dient te 

worden voorzien in een afwijking van 

artikel 129, lid 1, van Verordening (EU, 

Euratom) 966/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad14, in gevallen waarin 

financiering wordt toegestaan uit hoofde 

van de artikelen 21, 22, en 23 van Besluit 

nr. 1313/2013/EU. 

(12) Met het oog op een zo groot 

mogelijk gebruik van de bestaande 

financieringsinstrumenten en steun voor de 

lidstaten bij de hulpverlening, meer 

bepaald bij rampen buiten de Unie, dient te 

worden voorzien in een afwijking van 

artikel 129, lid 1, van Verordening (EU, 

Euratom) 966/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad14, in gevallen waarin 

financiering wordt toegestaan uit hoofde 

van de artikelen 21, 22, en 23 van Besluit 

nr. 1313/2013/EU. Ondanks deze 

afwijking moet, in welke toekomstige 

financiële architectuur van de Unie dan 

ook, de financiering van activiteiten voor 

civiele bescherming en in het bijzonder 

humanitaire hulp, duidelijk gescheiden 

blijven en volledig in lijn zijn met de 

verschillende doelstellingen en wettelijke 

vereisten van de architectuur in kwestie.  

__________________ __________________ 

14 Verordening (EU, Euratom) nr. 

966/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad van 25 oktober 2012 tot 

vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van 

de Unie en tot intrekking van Verordening 

(EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 

van 26.10.2012, blz. 1). 

14 Verordening (EU, Euratom) nr. 

966/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad van 25 oktober 2012 tot 

vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van 

de Unie en tot intrekking van Verordening 

(EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 

van 26.10.2012, blz. 1). 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 13 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Het is van belang te garanderen dat 

de lidstaten alle noodzakelijke maatregelen 

treffen om door de natuur of de mens 

veroorzaakte rampen doeltreffend te 

voorkomen en hun gevolgen te 

verminderen. De bepalingen moeten het 

(13) Het is van belang te garanderen dat 

de lidstaten alle noodzakelijke maatregelen 

treffen om door de natuur of de mens 

veroorzaakte rampen doeltreffend te 

voorkomen en hun gevolgen te 

verminderen. De bepalingen moeten het 
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verband versterken tussen acties voor 

preventie, paraatheid en respons in het 

kader van het Uniemechanisme. Er moet 

ook worden gezorgd voor samenhang met 

andere relevante wetgeving van de Unie 

inzake de preventie en het beheer van 

rampenrisico's, met inbegrip van 

grensoverschrijdende preventie-activiteiten 

en respons op bedreigingen zoals ernstige 

grensoverschrijdende bedreigingen van de 

volksgezondheid15. Evenzo moet de 

samenhang worden verzekerd met 

internationale verbintenissen zoals het 

kader van Sendai voor 

rampenrisicovermindering 2015-2030, de 

overeenkomst van Parijs en de Agenda 

2030 voor duurzame ontwikkeling.  

verband versterken tussen acties voor 

preventie, paraatheid en respons in het 

kader van het Uniemechanisme. Er moet 

ook worden gezorgd voor samenhang met 

andere relevante wetgeving van de Unie 

inzake de preventie en het beheer van 

rampenrisico's, met inbegrip van 

grensoverschrijdende preventie-activiteiten 

en respons op bedreigingen zoals ernstige 

grensoverschrijdende bedreigingen van de 

volksgezondheid15. Verder moeten alle 

acties samenhangen met en actief 

bijdragen tot de nakoming van 
internationale verbintenissen zoals het 

kader van Sendai voor 

rampenrisicovermindering 2015-2030, de 

overeenkomst van Parijs en de Agenda 

2030 voor duurzame ontwikkeling.  

__________________ __________________ 

15 Besluit nr. 1082/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

22 oktober 2013 over ernstige 

grensoverschrijdende bedreigingen van de 

gezondheid en houdende intrekking van 

Beschikking nr. 2119/98/EG (PB L 293 

van 5.11.2013, blz. 1). 

15 Besluit nr. 1082/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

22 oktober 2013 over ernstige 

grensoverschrijdende bedreigingen van de 

gezondheid en houdende intrekking van 

Beschikking nr. 2119/98/EG (PB L 293 

van 5.11.2013, blz. 1). 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 5 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (3 bis) in artikel 5 wordt lid 2 vervangen 

door: 

2. Op verzoek van een lidstaat, een 

derde land of de Verenigde Naties of een 

VN-organisatie kan de Commissie een 

deskundigenteam ter plaatse uitzenden om 

advies over preventiemaatregelen te 

verstrekken. 

"2. Daarnaast kan de Commissie, op 
verzoek van een lidstaat, een derde land, de 

Verenigde Naties of een VN-organisatie, of 

op eigen initiatief, na de instemming te 

hebben verkregen van de relevante 

belanghebbenden, een deskundigenteam 

ter plaatse uitzenden om advies over 

preventiemaatregelen te verstrekken." 
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Motivering 

Dit amendement op onderhavig besluit is bedoeld om de Commissie een actievere rol toe te 

staan als het aankomt op het inzetten van deskundigen in preventiemissies, ook in derde 

landen, aangezien dit hun zichtbaarheid en toegankelijkheid kan verhogen. Deze missies 

kunnen, zoals beschreven in de tussentijdse evaluatie – samen met andere instrumenten – 

bijdragen aan de versterking van de internationale samenwerking op het gebied van civiele 

bescherming en kunnen de samenhang met het kader van Sendai vergroten. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 12 – lid 2 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) bestrijding van bosbranden op de 

grond; 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 12 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Op basis van vastgestelde risico's 

en uitgaande van een multirisico-aanpak is 

de Commissie bevoegd om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen overeenkomstig 

artikel 30, ten einde de vereiste typen 

responscapaciteit vast te stellen bovenop de 

responscapaciteit die bedoeld is in lid 2 van 

dit artikel, en om de samenstelling van 

rescEU dienovereenkomstig aan te passen. 

De samenhang met andere 

beleidsonderdelen van de Unie wordt 

gewaarborgd. 

4. Op basis van vastgestelde risico's, 

uitgaande van een multirisico-aanpak en de 

ervaring van de lidstaten op het gebied 

van civiele bescherming, en na overleg 

met de relevante crisisgevoelige regio's, is 

de Commissie bevoegd om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen overeenkomstig 

artikel 30, ten einde de vereiste typen 

responscapaciteit vast te stellen bovenop de 

responscapaciteit die bedoeld is in lid 2 van 

dit artikel, en om de samenstelling van 

rescEU dienovereenkomstig aan te passen. 

De samenhang met andere 

beleidsonderdelen van de Unie wordt 

gewaarborgd. 
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Amendement  7 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 12 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De rescEU-capaciteit is beschikbaar 

voor responsoperaties in het kader van het 

Uniemechanisme naar aanleiding van een 

verzoek om bijstand via het ERCC. Het 

besluit tot de inzet ervan wordt door de 

Commissie genomen, die de bevelvoering 

en controle over de rescEU-capaciteit 

onder haar bevoegdheid houdt. 

7. De rescEU-capaciteit is beschikbaar 

voor responsoperaties in het kader van het 

Uniemechanisme naar aanleiding van een 

verzoek om bijstand via het ERCC. Het 

besluit tot de inzet ervan wordt door de 

Commissie genomen, die de bevoegdheid 

met betrekking tot de inzet van de rescEU-

capaciteit behoudt. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw) 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 13 – lid 3 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (9 bis) In artikel 13 wordt lid 3 vervangen 

door: 

3. Op verzoek van een lidstaat, derde 

land, de Verenigde Naties of een VN-

organisatie kan de Commissie een 

deskundigenteam ter plaatse uitzenden om 

advies te verstrekken over 

paraatheidsmaatregelen. 

"3. Daarnaast kan de Commissie, op 
verzoek van een lidstaat, een derde land, de 

Verenigde Naties of een VN-organisatie, of 

op eigen initiatief, na de instemming te 

hebben verkregen van de relevante 

belanghebbenden, een deskundigenteam 

ter plaatse uitzenden om advies over 

paraatheidsmaatregelen te verstrekken." 

Motivering 

Dit amendement op onderhavig besluit is bedoeld om de Commissie een actievere rol toe te 

staan als het aankomt op het inzetten van deskundigen in paraatheidsmissies, ook in derde 

landen, aangezien dit hun zichtbaarheid en toegankelijkheid kan verhogen. Deze missies 

kunnen, zoals beschreven in de tussentijdse evaluatie – samen met andere instrumenten – 

bijdragen aan de versterking van de internationale samenwerking op het gebied van civiele 

bescherming en kunnen de samenhang met het kader van Sendai vergroten. 
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Amendement  9 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 ter (nieuw) 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 ter) Aan artikel 13 wordt het volgende 

lid toegevoegd: 

 "3 bis. De Commissie breidt de 

opleidingscapaciteiten uit en bevordert de 

uitwisseling van kennis en ervaring tussen 

het kennisnetwerk op het gebied van 

Europese civiele bescherming en 

internationale organisaties en derde 

landen, teneinde bij te dragen aan de 

nakoming van internationale 

verbintenissen met betrekking tot 

rampenrisicovermindering, met name 

binnen de context van het kader van 

Sendai." 

Motivering 

Dit aanvullende lid is bedoeld om de uitwisseling van kennis en ervaring te bevorderen, met 

inbegrip van het potentieel voor het uitbreiden van opleidingscapaciteiten naar derde landen 

(zoals vermeld in de tussentijdse evaluatie), om zo toekomstige responsoperaties te verbeteren 

en de samenhang met het kader van Sendai te versterken. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw) 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 16 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (11 bis) Artikel 16, lid 2, wordt 

vervangen door: 

2. Interventies als bedoeld in dit 

artikel kunnen hetzij als autonome 

bijstandsinterventie, hetzij als bijdrage tot 

een door een internationale organisatie 

geleide interventie worden uitgevoerd. De 

"2. Interventies als bedoeld in dit 

artikel kunnen hetzij als autonome 

bijstandsinterventie, hetzij als bijdrage tot 

een door een internationale organisatie 

geleide interventie worden uitgevoerd. De 
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coördinatie door de Unie wordt volledig 

geïntegreerd in de algemene coördinatie 

door het Bureau voor de Coördinatie van 

Humanitaire Aangelegenheden van de 

Verenigde Naties (OCHA), waarbij de 

leidende rol van deze organisatie in acht 

wordt genomen. 

coördinatie door de Unie wordt volledig 

geïntegreerd in de algemene coördinatie 

door het Bureau voor de Coördinatie van 

Humanitaire Aangelegenheden van de 

Verenigde Naties (OCHA), waarbij de 

leidende rol van deze organisatie in acht 

wordt genomen. In het geval van door de 

mens veroorzaakte rampen of complexe 

noodsituaties zal de Commissie, in overleg 

met humanitaire actoren, de reikwijdte 

van de interventie en de relatie ervan met 

de bij de bredere humanitaire respons 

betrokken partijen duidelijk definiëren, 

teneinde de samenhang met de Europese 

consensus over humanitaire hulp te 

waarborgen, evenals de eerbiediging van 

humanitaire beginselen." 

Motivering 

Tijdens de tussentijdse evaluatie van het civiele beschermingsmechanisme werd vastgesteld 

dat de vervaagde definitie van civiele beschermingsinterventie in humanitaire 

responsoperaties, binnen een veranderend landschap van responsoperaties, gevolgen heeft 

gehad voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het mechanisme. Dit amendement op 

onderhavig besluit is bedoeld om de reikwijdte van civiele beschermingsinterventies bij door 

de mens veroorzaakte rampen en complexe noodsituaties waarbij tevens humanitaire hulp 

wordt verleend, te verduidelijken. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter b 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Bij middelen die niet zijn 

vastgelegd voor de Europese pool voor 

civiele bescherming, bedraagt de 

financiële steun van de Unie voor 

vervoermiddelen ten hoogste 55 % van de 

totale kosten die voor financiering in 

aanmerking komen. Om in aanmerking te 

komen voor dergelijke financiering 

dienen de lidstaten een register te openen 

van alle middelen voor civiele 
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bescherming die, naast de middelen die 

zijn vastgelegd voor de Europese pool, 

beschikbaar zijn voor rampenrespons. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 

Besluit nr. 1313/2013/EU 

Artikel 26 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Er wordt gestreefd naar synergie en 

complementariteit met andere instrumenten 

van de Unie, zoals instrumenten op het 

gebied van cohesiebeleid, 

plattelandsontwikkeling, onderzoek, 

gezondheids-, migratie- en 

veiligheidsbeleid. Bij optreden in 

humanitaire crises in derde landen zorgt de 

Commissie voor complementariteit en 

samenhang van acties die uit hoofde van 

dit besluit worden gefinancierd en acties 

die uit hoofde van Verordening (EG) 

nr. 1257/96 worden gefinancierd. 

2. Er wordt gestreefd naar synergie en 

complementariteit met andere instrumenten 

van de Unie, zoals instrumenten op het 

gebied van cohesiebeleid, 

plattelandsontwikkeling, onderzoek, 

gezondheids-, migratie- en 

veiligheidsbeleid. Bij optreden in 

humanitaire crises in derde landen zorgt de 

Commissie voor complementariteit en 

samenhang van acties die uit hoofde van 

dit besluit worden gefinancierd en acties 

die uit hoofde van Verordening (EG) 

nr. 1257/96 worden gefinancierd, waarbij 

de onderscheiden en onafhankelijke aard 

van de acties en de financiering ervan in 

acht worden genomen en voor 

overeenstemming met de Europese 

consensus over humanitaire hulp wordt 

gezorgd. 

Motivering 

In het licht van het voorstel van de Commissie voor artikel 26, lid 1, dat financiering van 

civiele beschermingsacties uit verschillende bronnen toestaat, wordt met het voorgestelde 

amendement beoogd de duidelijke differentiatie tussen humanitaire en civiele 

beschermingsoperaties en de financiering ervan te waarborgen. 
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