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BEKNOPTE MOTIVERING

Op grond van Besluit (EU) 2019/420 van het Europees Parlement en de Raad van 
13 maart 2019, dat leidde tot een substantiële wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU 
betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming, heeft dit ontwerpadvies van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking een beperkte reikwijdte. Het ontwerpadvies is 
bedoeld om de aandacht te vestigen op drie belangrijke aspecten van het Uniemechanisme 
gedurende het volgende meerjarig financieel kader 2021-2027, met betrekking tot de 
activering ervan buiten de Unie en in de context van humanitaire crises.

Ten eerste wordt in het ontwerpadvies benadrukt dat de capaciteit van het Uniemechanisme 
versterkt moet worden met betrekking tot klimaatgerelateerde natuurrampen, met name 
bosbranden, waar ontwikkelingslanden bijzonder kwetsbaar voor zijn.

Ten tweede wordt met het voorstel beoogd de financiële bijstand van de Unie te verhogen 
voor capaciteit die vooraf is toegezegd aan de Europese pool voor civiele bescherming, als die 
capaciteit gebruikt wordt om te reageren op rampen buiten de Unie. Overeenkomstig zowel 
het standpunt van de Raad als het ontwerpverslag van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid wordt voorgesteld dat ten hoogste 75 % van de kosten 
die nodig zijn voor de inzet van de capaciteit, met inbegrip van vervoer, gefinancierd wordt 
door de Unie. Deze limiet is hetzelfde voor inzet binnen de Unie.

Ten derde wordt een verplichting ingevoerd om voorafgaand aan interventies in door de mens 
veroorzaakte rampen of complexe noodsituaties overleg te plegen met humanitaire actoren.

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 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Klimaatverandering leidt overal ter 
wereld tot een toename van de frequentie, 
de intensiteit en de complexiteit van 
natuurrampen, waarvoor 
ontwikkelingslanden, en met name de 
minst ontwikkelde landen en kleine 
eilandstaten in ontwikkeling, bijzonder 
kwetsbaar zijn, enerzijds vanwege hun 
beperkte vermogen om zich aan te passen 
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aan de gevolgen van klimaatverandering 
en om deze te verlichten, alsook om te 
reageren op klimaatgerelateerde rampen, 
en anderzijds vanwege hun geografische 
blootstelling aan overstromingen, 
droogten en bosbranden.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het voorstel van de Commissie 
voor een besluit van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van 
Besluit nr. 1313/2013/EU beoogt een 
versterking tot stand te brengen van het 
collectieve vermogen inzake 
rampenparaatheid en rampenrespons door 
de mogelijkheden van de Europese pool 
voor civiele bescherming te vergroten. Het 
gaat hierbij om de instelling van een 
reservecapaciteit voor civiele bescherming 
die kan worden ingezet bij operaties van de 
Unie (“rescEU”) en de versterking van de 
maatregelen die van toepassing zijn op het 
gebied van preventie.

(2) Het voorstel van de Commissie 
voor een besluit van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van 
Besluit nr. 1313/2013/EU beoogt een 
versterking tot stand te brengen van het 
collectieve vermogen inzake 
rampenparaatheid en adequate, 
onmiddellijke rampenrespons door de 
mogelijkheden van de Europese pool voor 
civiele bescherming te vergroten. Het gaat 
hierbij om de instelling van een 
reservecapaciteit voor civiele bescherming 
die kan worden ingezet bij operaties van de 
Unie (“rescEU”) en de versterking van de 
maatregelen die van toepassing zijn op het 
gebied van preventie.

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Bosbranden bedreigen en 
vernietigen niet alleen levens, 
bestaansmiddelen en biodiversiteit, maar 
gaan daarnaast gepaard met hoge 
koolstofemissies en een verlaagde 
koolstofopnamecapaciteit van de planeet, 
waardoor de klimaatverandering nog 
verder verergert. Bijzonder zorgwekkend 
zijn situaties waarin oerbos door brand 
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wordt vernietigd, zoals onlangs het geval 
was in bepaalde gebieden rondom de 
evenaar. De toename van 
klimaatgerelateerde rampen, met inbegrip 
van bosbranden, vereist een versterking 
van de operaties in het kader van het 
Uniemechanisme voor civiele 
bescherming buiten de Unie.

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Met het oog op maximale 
transparantie en verantwoordingsplicht 
ten aanzien van burgers van de Unie, 
onder meer wat betreft het meten van de 
vorderingen van de Unie richting het 
streefcijfer voor officiële 
ontwikkelingshulp van 0,7 %, moet de 
Commissie richtsnoeren formuleren over 
het deel van de uitgaven dat volgens haar 
moet worden gedaan met behulp van het 
gewijzigde Uniemechanisme voor civiele 
bescherming en als officiële 
ontwikkelingshulp moet worden 
aangemerkt. Deze richtsnoeren moeten 
een getrouwe weergave vormen van en 
volledig in overeenstemming zijn met de 
regels van de Commissie voor 
ontwikkelingsbijstand (DAC) van de 
OESO inzake officiële ontwikkelingshulp. 
Ook moet in de richtsnoeren worden 
aangegeven of methodologieën zoals de 
norm van het Internationaal Initiatief 
inzake transparantie van 
ontwikkelingshulp (IATI) moeten worden 
gebruikt.

Amendement 5

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

(9 ter) De Unie moet als lid van de 
OESO/DAC blijven voldoen aan de regels 
van de OESO/DAC inzake officiële 
ontwikkelingshulp, ook wanner ze op dit 
gebied activiteiten verricht met behulp van 
het Uniemechanisme voor civiele 
bescherming.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 16 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(-1) In artikel 16 wordt lid 2 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 
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 geval van door de mens 
veroorzaakte rampen of complexe 
noodsituaties, ziet de Commissie toe op de 
conformiteit met de Europese consensus 
over humanitaire hulp (*), en het respect 
voor de humanitaire beginselen.

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 
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 geval van door de mens 
veroorzaakte rampen of complexe 
noodsituaties, pleegt de Commissie 
voorafgaand aan de interventie overleg 
met humanitaire actoren en ziet zij toe op 
de conformiteit met de Europese consensus 
over humanitaire hulp (*), en het respect 
voor de humanitaire beginselen.
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Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 23 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(2 bis) In artikel 23 wordt lid 2 vervangen 
door:

2. De financiële bijstand van de Unie 
voor capaciteit die vooraf is toegezegd aan 
de Europese pool voor civiele 
bescherming, bedraagt ten hoogste 75 % 
van de kosten die voor de inzet van de 
capaciteit, met inbegrip van vervoer, 
noodzakelijk zijn bij een ramp of een 
dreigende ramp binnen de Unie of een 
deelnemend land.

2. De financiële bijstand van de Unie 
voor capaciteit die vooraf is toegezegd aan 
de Europese pool voor civiele 
bescherming, bedraagt ten hoogste 75 % 
van de kosten die voor de inzet van de 
capaciteit, met inbegrip van vervoer, 
noodzakelijk zijn bij een ramp of een 
dreigende ramp binnen of buiten de Unie.

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) In artikel 23 wordt lid 3 geschrapt.

Motivering

Amendement 8 is noodzakelijk om te voorkomen dat er inconsistentie ontstaat door de 
mogelijke goedkeuring van amendement 7 betreffende financiële bijstand voor capaciteit die 
vooraf is toegezegd aan de Europese pool voor civiele bescherming in het geval van een ramp 
buiten de Unie.
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