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Commissie ontwikkelingssamenwerking
De voorzitter

16.7.2020

De heer Pascal Canfin
Voorzitter
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake het 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 (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 
2020/0097(COD))

Geachte voorzitter,

in het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie ontwikkelingssamenwerking 
verzocht een advies uit te brengen aan uw commissie. Tijdens haar vergadering van 29 juni 
2020 hebben de coördinatoren van de commissie besloten het advies in briefvorm uit te 
brengen.

De Commissie ontwikkelingssamenwerking heeft de kwestie tijdens haar vergadering van 
15 juli 2020 behandeld. Tijdens deze vergadering1 heeft zij besloten de bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid te verzoeken onderstaande 
amendementen op te nemen:

Hoogachtend,

Tomas Tobé

1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Tomas Tobé (voorzitter en rapporteur voor advies), Pierrette 
Herzberger-Fofana (1e ondervoorzitter), Chrysoula Zacharopoulou (3e ondervoorzitter), Erik Marquardt (4e 
ondervoorzitter). Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, 
Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica 
Silvana González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Ádám Kósa, Pierfrancesco Majorino, 
Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Miguel Urbán Crespo, 
Bernhard Zimniok.
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AMENDEMENTEN

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, 
intensiteit en complexiteit van 
natuurrampen, waarvoor 
ontwikkelingslanden, met name de minst 
ontwikkelde landen en kleine eilandstaten 
in ontwikkeling, bijzonder kwetsbaar zijn, 
enerzijds vanwege hun onderontwikkelde 
vermogen om zich aan te passen aan de 
gevolgen van de klimaatverandering en 
deze te verlichten, alsook om te reageren 
op klimaatgerelateerde rampen, en 
anderzijds vanwege hun geografische 
blootstelling aan overstromingen, 
droogten en bosbranden.

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Bosbranden bedreigen levens, 
bestaansmiddelen en de biodiversiteit, zij 
veroorzaken het vrijkomen van hoge 
koolstofemissies en verlagen de 
koolstofopnamecapaciteit van de planeet, 
waardoor de klimaatverandering nog 
verder verergert. Aanleiding tot grote 
bezorgdheid vormen situaties waarin de 
oerbossen of radioactief besmette 
gebieden door brand worden verwoest. De 
toename van klimaatgerelateerde rampen, 
met inbegrip van bosbranden, vergt een 
intensivering van de operaties van het 
Uniemechanisme voor civiele 
bescherming, met inbegrip van activiteiten 
die zijn gericht op rampenpreventie en -
paraatheid; 
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Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Met het oog op de maximale 
transparantie en verantwoordingsplicht 
ten aanzien van de burgers van de Unie 
moet de Commissie richtsnoeren 
formuleren over de wijze waarop het deel 
van de via het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming gedane uitgaven moet 
worden vastgesteld dat als officiële 
ontwikkelingshulp (ODA) moet worden 
aangemerkt.

Voorstel voor een besluit
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Waar nodig heeft de Unie er belang 
bij te reageren op noodsituaties in derde 
landen. Hoewel de rescEU-capaciteit in de 
eerste plaats wordt aangelegd voor gebruik 
als een veiligheidsbuffer binnen de Unie, 
kan zij in naar behoren gemotiveerde 
gevallen en rekening houdend met de 
humanitaire beginselen, ook buiten de Unie 
worden ingezet.

(12) Waar nodig heeft de Unie er belang 
bij te reageren op noodsituaties in derde 
landen. Hoewel de rescEU-capaciteit in de 
eerste plaats wordt aangelegd voor gebruik 
als een veiligheidsbuffer binnen de Unie, 
kan zij in naar behoren gemotiveerde 
gevallen, in overleg met humanitaire 
actoren voorafgaand aan interventies, en 
rekening houdend met de humanitaire 
beginselen, ook buiten de Unie worden 
ingezet.

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie en de lidstaten 
bepalen en bevorderen de synergie tussen 
de bijstand op het gebied van civiele 
bescherming en financiële middelen voor 
humanitaire hulp die door de Unie en de 
lidstaten worden verstrekt bij het plannen 
van responsoperaties in het kader van 

2. De Commissie en de lidstaten 
bepalen en bevorderen de synergie tussen 
de bijstand op het gebied van civiele 
bescherming en financiële middelen voor 
humanitaire hulp die door de Unie en de 
lidstaten worden verstrekt bij het plannen 
van responsoperaties in het kader van 
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rampbestendigheid in geval van 
humanitaire crises buiten de Unie.”.

rampbestendigheid in geval van 
humanitaire crises buiten de Unie, telkens 
waar mogelijk in overleg met humanitaire 
actoren waaronder plaatselijke actoren en 
autoriteiten.

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 bis 
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 16 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(9 bis) 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 telkens 
waar mogelijk overleg met humanitaire 
actoren waaronder plaatselijke actoren en 
ziet zij toe op de conformiteit met de 
Europese consensus over humanitaire hulp 
(*), en het respect voor de humanitaire 
beginselen.


