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Amendement 23
Petros Kokkalis

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 
28 november 2019 over de noodsituatie op 
het gebied van klimaat en milieu,

Or. en

Amendement 24
Petros Kokkalis

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 6 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

- gezien het kader van Sendai voor 
rampenrisicovermindering 2015-2030,

Or. en

Amendement 25
Nicolae Ştefănuță

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 

(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 
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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.

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, paraatheid en 
respons in geval van natuurrampen en 
door de mens veroorzaakte rampen en van 
humanitaire crisissen.

Or. en

Amendement 26
Nuno Melo

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In Europa vinden elk jaar 
verwoestende bosbranden plaats die 
duizenden hectaren bos vernietigen en 
mensenlevens kosten. In 2017 werd het 
mechanisme 18 keer geactiveerd om te 
reageren op noodsituaties in verband met 
bosbranden in Europa. Portugal, Italië, 
Montenegro, Frankrijk en Albanië 
ontvingen via het mechanisme bijstand bij 
de bestrijding van bosbranden. Het 
mechanisme werd ook geactiveerd op 
verzoek van de regering van Chili. De 
Unie kon zo Chili helpen een van de 
ergste bosbranden in zijn geschiedenis 
aan te pakken, met steun van Portugal, 
Spanje en Frankrijk, samen met een 
civielebeschermingsteam van de Unie 
bestaande uit 9 deskundigen. In 2019 
werd het mechanisme vijfmaal 
geactiveerd om bosbranden in Europa te 
bestrijden: tweemaal op verzoek van 
Zweden en telkens eenmaal op verzoek 
van Portugal, Griekenland en Letland. In 
totaal omvatte de EU-respons 
5 vliegtuigen, 6 helikopters, meer dan 
400 brandweerlieden en bemanningsleden 
en 69 voertuigen.
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Or. pt

Amendement 27
Nuno Melo

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Benadrukt zij dat de deelnemende 
landen hun inspanningen op het vlak van 
preventie en paraatheid moeten opvoeren, 
met name door het aanmoedigen van 
beter onderzoek op het gebied van 
rampenpreventie en rampenparaatheid en 
het verbeteren van de kwaliteit en de 
toegankelijkheid van de beschikbare 
informatie over rampen.

Or. pt

Amendement 28
Petros Kokkalis

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De veiligheid van de 
watervoorraden is van essentieel belang 
voor de klimaatbestendigheid. De lidstaten 
moeten de bestaande watervoorraden in 
kaart brengen om hun aanpassing aan de 
klimaatverandering te vergemakkelijken 
en de weerbaarheid van hun bevolking 
ten aanzien van klimaatgerelateerde 
bedreigingen als droogte, branden en 
overstromingen te vergroten.

Or. en
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Amendement 29
Marco Dreosto

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Unie en haar lidstaten moeten 
bijstand kunnen verlenen telkens wanneer 
dit nodig is om mensenlevens en 
natuurlijke hulpbronnen te beschermen, 
in geval van natuurrampen of van 
rampen die veroorzaakt zijn door de mens.

Or. it

Amendement 30
Sara Cerdas

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Er zijn voldoende financiële 
middelen nodig om de rescEU-capaciteit in 
te stellen, uit te rollen en toe te passen.

(4) Er zijn voldoende financiële 
middelen nodig om de rescEU-capaciteit in 
te stellen, uit te rollen en toe te passen. 
Gelet op artikel 349 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en rekening houdend met de 
territoriale beperkingen van de 
ultraperifere gebieden van de Unie moet 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
de hoogte van de financiële toewijzingen 
voor deze gebieden bij de aankoop van 
uitrusting in het kader van rescEU.

Or. pt

Amendement 31
Nuno Melo

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De instelling van een specifieke 
reserve van responscapaciteit brengt een 
aantal reddingsteams, deskundigen en 
uitrusting bijeen die de lidstaten altijd 
paraat houden voor 
civielebeschermingsmissies van de Unie. 
Het is van essentieel belang dat deze 
teams aan strikte kwaliteits- en 
betrouwbaarheidscriteria voldoen om hun 
interoperabiliteit te waarborgen. 

Or. pt

Amendement 32
Petros Kokkalis

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De Unie moet haar vermogen 
kunnen versterken om de bedreigingen te 
beheren die het gevolg zijn van extreme 
weersverschijnselen, die steeds meer 
zullen voorkomen, aldus de voorspelling 
van het Europees Milieuagentschap 
(EMA) in zijn verslag “The European 
environment – state and outlook 2020” 
(“SOER 2020”) . Het is van essentieel 
belang dat de financiële middelen worden 
gebruikt op optimale en transparante 
wijze.

Or. en

Amendement 33
Nuno Melo

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

(6) De in artikel 19 van 
Besluit nr. 1313/2013/EU genoemde 
financiële middelen moeten worden 
geactualiseerd en vervangen door de 
nieuwe cijfers die zijn opgenomen in het 
voorstel van de Commissie voor het 
meerjarig financieel kader 2021-202711.

(6) Om het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming te kunnen blijven 
financieren gedurende de periode van het 
volgende meerjarig financieel kader 
moeten de in artikel 19 van 
Besluit nr. 1313/2013/EU genoemde 
financiële middelen worden geactualiseerd 
en vervangen door de nieuwe cijfers die 
zijn opgenomen in het voorstel van de 
Commissie voor het meerjarig financieel 
kader 2021-202711.

_________________ _________________
11 COM(2018) 321 final. 11 COM(2018) 321 final.

Or. pt

Amendement 34
Nikos Androulakis

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Om de flexibiliteit te vergroten en 
te komen tot een optimale uitvoering van 
de begroting, moet er in dit besluit in 
worden voorzien dat voor deze uitvoering 
gebruik wordt gemaakt van de methode 
van indirect beheer, wanneer dit 
gerechtvaardigd is gezien de aard en de 
inhoud van de actie in kwestie.

Or. en

Amendement 35
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) De Unie moet de lidstaten steun 
kunnen verlenen door het 
medefinancieren van de ontwikkeling van 
rescEU-capaciteit, onder meer het huren, 
leasen of aankopen ervan. Hierdoor zou 
het Uniemechanisme behoorlijk 
doeltreffender worden, door het 
garanderen van beschikbare capaciteit in 
gevallen waarin een effectieve 
rampenrespons in andere situaties niet 
zou kunnen worden gewaarborgd, met 
name bij rampen die verreikende gevolgen 
hebben en een aanzienlijk aantal lidstaten 
treffen. Gezamenlijke aanbesteding van 
capaciteit moet het mogelijk maken 
schaalvoordelen te realiseren en het 
optreden bij de respons op rampen beter te 
coördineren. Bij de organisatie en 
uitvoering van een gezamenlijke 
aanbestedingsprocedure ten behoeve van 
de lidstaten verwerft de Commissie zelf 
geen juridische eigendom van de 
gezamenlijk verworven capaciteit.

Or. en

Amendement 36
Nuno Melo

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het Uniemechanisme voor civiele 
bescherming berust op concrete 
solidariteit tussen de lidstaten. Omdat er 
zich als gevolg van de klimaatverandering 
onvoorspelbare rampen voordoen, 
voorziet het mechanisme in het beheer 
van middelen om het hoofd te bieden aan 
operationele behoeften en uitdagingen. 
De nieuwe specifieke reserve van 
responscapaciteit voor civiele 
bescherming moet daarom decentraal 
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zijn, met operationele bases in de 
verschillende lidstaten naargelang van 
hun behoeften en de rampen waarop ze 
het grootste risico lopen. De lidstaten die 
het meest onder de klimaatverandering te 
lijden hebben en daardoor vaker en 
heviger door rampen getroffen worden, 
verdienen dan ook de voorkeur voor het 
onderbrengen van deze reserves, zodat 
een snellere en doeltreffendere reactie 
mogelijk is.

Or. pt

Amendement 37
Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De lidstaten moeten de 
gemeenschappelijke pool van middelen 
versterken die georganiseerd is in het 
kader van het Europees medisch korps 
voor de aanpak van ongevallen met een 
groot aantal slachtoffers met 
brandwonden.

Or. en

Amendement 38
Pietro Fiocchi

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 3 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) In artikel 3, lid 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
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“d bis) het optimaliseren van de 
activiteiten tijdens de aandachts-, de 
vooralarm-, de alarm- en de noodfase 
overeenkomstig de beste praktijken op het 
gebied van risicobeheer;”

Or. en

Amendement 39
Pietro Fiocchi

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 4 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis)In artikel 4 wordt het volgende 
punt ingevoegd:
“10 bis. “veerkracht”: het geheel 
aan middelen en instrumenten dat door 
systemen, gemeenschappen en individuen 
bij het reageren op rampen wordt ingezet 
met het oog op het garanderen van 
duurzame sociaaleconomische groei in de 
toekomst;”

Or. en

Amendement 40
Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 4 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) In artikel 4 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
“10 bis. “eerstehulpverleners”: de 
beroepsbeoefenaars die als eerste het 
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rampgebied betreden om tijdens de 
respons- en hersteloperaties onmiddellijk 
ondersteunende diensten te verlenen, 
inclusief, maar niet uitsluitend, personen 
die belast zijn met het beheer van 
noodsituaties, de volksgezondheid en de 
openbare veiligheid, brandweerlieden en 
overheidsambtenaren;”

Or. en

Amendement 41
Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 9 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) In artikel 9 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
“10 bis. De lidstaten nemen 
passende maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de eerstehulpverleners naar 
behoren uitgerust en voorbereid zijn om te 
reageren op alle soorten rampsituaties als 
bedoeld in artikel 1. Deze maatregelen 
omvatten bescherming tegen biologische 
bedreigingen door middel van 
immunisaties.”

Or. en

Motivering

Als eerstehulpverleners niet beschermd zijn, kunnen zij bij rampen en/of aanvallen zelf 
slachtoffer worden, waardoor hun vermogen om de personen te helpen voor wie hun hulp 
bestemd is, wordt aangetast.

Amendement 42
Radan Kanev

Voorstel voor een besluit
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Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(-1) artikel 11, lid 2, eerste alinea, 
wordt vervangen door:

Op basis van de vastgestelde risico’s, 
algehele capaciteit en tekorten, bepaalt de 
Commissie, bij krachtens artikel 32, lid 1, 
onder f), vastgestelde 
uitvoeringshandelingen, het soort en de 
hoeveelheid cruciale responscapaciteit die 
nodig is voor de Europese pool voor civiele 
bescherming (“capaciteitsdoelen”).

“Op basis van de vastgestelde risico’s, 
algehele capaciteit en tekorten, bepaalt de 
Commissie, bij krachtens artikel 32, lid 1, 
onder f), vastgestelde 
uitvoeringshandelingen, het soort en de 
hoeveelheid cruciale responscapaciteit die 
nodig is voor de Europese pool voor civiele 
bescherming (“capaciteitsdoelen”), 
rekening houdend met de bestaande 
capaciteit van de humanitaire actoren, 
met name op hun expertisegebied, 
bijvoorbeeld medische noodhulp.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX%3A02013D1313-20190321)

Amendement 43
Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 ter (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) in artikel 12 wordt het 
volgende lid ingevoegd:
“2 bis. De Commissie zorgt met 
deskundige hulp van het Europees 
Geneesmiddelenbureau voor de 
totstandbrenging in het kader van rescEU 
van een strategische voorraad van de 
EU.”

Or. en
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Amendement 44
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 quater (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – lid 3 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(-1 quater) In artikel 12, lid 3, wordt de 
eerste alinea vervangen door:

rescEU-capaciteit wordt aangekocht, 
gehuurd of geleaset door de lidstaten. 
Daartoe kan de Commissie de lidstaten 
directe subsidies toekennen zonder een 
oproep tot het indienen van voorstellen. 
Indien de Commissie rescEU-capaciteit 
aankoopt namens de lidstaten, is de 
gezamenlijke aanbestedingsprocedure van 
toepassing. Financiële bijstand van de 
Unie wordt toegekend met inachtneming 
van de financiële regels van de Unie.

“rescEU-capaciteit wordt aangekocht, 
gehuurd of geleaset door de lidstaten. 
Daartoe kan de Commissie de lidstaten 
directe subsidies toekennen zonder een 
oproep tot het indienen van voorstellen. 
Financiële bijstand van de Unie wordt 
toegekend met inachtneming van de 
financiële regels van de Unie. Gezien het 
feit dat de Commissie overeenkomstig lid 
6 het recht heeft om te beslissen over de 
inzet en demobilisatie van rescEU-
capaciteit, zijn de bepalingen inzake 
gezamenlijke aanbestedingsprocedures 
van artikel 165 van Verordening (EU, 
Euratom) 2018/1046 op overeenkomstige 
wijze van toepassing.”

Or. en

Amendement 45
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 quinquies (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quinquies) in artikel 12, lid 3, wordt na 
de eerste alinea volgende nieuwe alinea 
ingevoegd:
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“Bij toepassing van de gezamenlijke 
aanbestedingsprocedure is de Commissie 
zelf niet verplicht de gezamenlijk 
verworven capaciteit aan te kopen, te 
huren of te leasen.”

Or. en

Amendement 46
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 sexies (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – lid 3 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

(-1 sexies) in artikel 12, lid 3, wordt de 
tweede alinea vervangen door:

rescEU-capaciteit wordt ondergebracht bij 
de lidstaten die deze capaciteit aankopen, 
huren of leasen. In geval van gezamenlijke 
aanbesteding wordt rescEU-capaciteit 
ondergebracht bij de lidstaten namens 
welke de rescEU-capaciteit is aangekocht.

“rescEU-capaciteit wordt ondergebracht 
bij de lidstaten die deze capaciteit 
aankopen, huren of leasen.  Als de 
gezamenlijke aanbestedingsprocedure 
wordt toegepast, wordt rescEU-capaciteit 
ondergebracht bij de lidstaten ten behoeve 
waarvan de rescEU-capaciteit is 
aangekocht.”

Or. en

Amendement 47
Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 septies (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 13 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 septies) Aan artikel 13, lid 1, wordt 
het volgende punt f bis toegevoegd:
“f bis) het creëren van capaciteit voor 
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specifieke expertise op het gebied van 
respons die kan worden gebruikt in geval 
van rampen die gevolgen hebben voor het 
cultureel erfgoed.”

Or. en

Motivering

Meer aandacht voor de bescherming van cultureel erfgoed tijdens rampen. 
Cultureelerfgoedlocaties en monumenten vereisen een gespecialiseerde behandeling; anders 
bestaat het risico dat tijdens een noodinterventie meer schade wordt aangericht dan goed 
wordt gedaan. Het netwerk moet ervoor zorgen dat erfgoedspecialisten worden betrokken bij 
de opleidings- en paraatheidsacties.

Amendement 48
Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 octies (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 octies) Artikel 13 bis wordt 
ingevoegd:
“Artikel 13 bis
Strategische voorraad van de EU
1. In het kader van het 
Uniemechanisme voor civiele 
bescherming worden inventarissen 
gemaakt van de voorraden van essentiële 
medische tegenmaatregelen, 
laboratoriumuitrusting en andere 
capaciteit en wordt de beschikbaarheid 
van deze voorraden in de hele Unie 
regelmatig onderzocht, met het oog op een 
betere toegang ertoe en een snelle inzet 
ervan in geval van chemische, 
biologische, radiologische of nucleaire 
aanvallen of medische noodsituaties.
(2) De voorraden moeten worden 
ondergebracht op diverse strategische 
locaties op het grondgebied van de Unie, 
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die geheim moeten worden gehouden.
(3) De capaciteit van de in de 
Europese Unie gevestigde nationale 
instituten voor medisch onderzoek met 
betrekking tot de productie van vaccins, 
mobiele laboratoria en andere medische 
benodigdheden moet worden versterkt en 
moet worden aangepakt in het kader van 
het budget voor paraatheid.
(4) Vaccins, mobiele laboratoria en 
andere medische benodigdheden die 
noodzakelijk worden geacht voor de 
strategische voorraad van de EU, worden 
door de lidstaten gezamenlijk aangekocht, 
rekening houdend met de door het 
Europees Geneesmiddelenbureau 
opgestelde wetenschappelijke 
richtsnoeren.
(5) De Europese medische sector 
wordt gestimuleerd om medische 
benodigdheden voor de strategische 
voorraad van de EU te produceren die 
aan de door het Europees 
Geneesmiddelenbureau opgestelde 
wetenschappelijke richtsnoeren voldoen.
(6) De nationale instituten voor 
medisch onderzoek worden beschouwd als 
een capaciteit van rescEU.”

Or. en

Motivering

De opkomst van synthetische biologie heeft het risico aanzienlijk vergroot dat gebruik wordt 
gemaakt van risicoagentia als pokken en andere door bioterroristen. Het is van essentieel 
belang dat de EU-lidstaten deze nieuwe bedreiging beoordelen en ervoor zorgen dat voor 
EU-burgers, inclusief eerstehulpverleners en essentieel medisch personeel, adequate 
voorraden goedgekeurde vaccins beschikbaar zijn die vervaardigd zijn volgens moderne 
voorschriften en kwaliteitsnormen.

Amendement 49
Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 nonies (nieuw)
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Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 nonies) aan artikel 18 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
“2 bis. De lidstaten voorzien in capaciteit 
om gewonden te vervoeren van de ene 
lidstaat naar de andere, indien geen 
behandeling kan worden verstrekt in de 
nabijheid van een ramp.”

Or. en

Motivering

Zoals de ramp in de nachtclub COLECTIV in Roemenië heeft aangetoond, kan de omvang van 
een ramp de capaciteit overstijgen van één lidstaat om de ernstig gewonde burgers, 
bijvoorbeeld personen met brandwonden, adequaat te behandelen. Daarom moeten we ervoor 
zorgen dat de veiligheid van de Europese burgers voorop staat.

Amendement 50
Marco Dreosto

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a bis (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

a bis) lid 3 wordt als volgt gewijzigd:
3. De in lid 1 bedoelde financiële 
middelen zijn ook bestemd voor uitgaven 
voor voorbereidings-, monitoring-, 
controle-, audit- en evaluatieactiviteiten die 
noodzakelijk zijn voor het beheer van het 
Uniemechanisme en het verwezenlijken 
van de doelstellingen ervan.

“3. De in lid 1 bedoelde financiële 
middelen zijn ook bestemd voor uitgaven 
voor voorbereidings-, monitoring-, 
controle-, audit- en evaluatieactiviteiten die 
noodzakelijk zijn voor het beheer van het 
Uniemechanisme en het verwezenlijken 
van de doelstellingen ervan. Als deze 
middelen worden beheerd in indirect 
beheer, moeten zij, indien zulks is 
toegestaan op grond van de rechtsstelsels 
van de lidstaten, worden onderworpen 
aan een effectbeoordeling.
De uitgaven kunnen met name betrekking 
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hebben op studies, bijeenkomsten van 
deskundigen en voorlichtings- en 
communicatieactiviteiten, waaronder de 
communicatie over de politieke 
prioriteiten van de Unie, voor zover deze 
verband houden met de algemene 
doelstellingen van het Uniemechanisme, 
alsook uitgaven in verband met IT-
netwerken voor het verwerken en 
uitwisselen van informatie (inclusief de 
koppeling van deze netwerken aan 
bestaande of toekomstige systemen die 
zijn of zullen worden opgezet voor het 
bevorderen van sectoroverschrijdende 
gegevensuitwisseling en daarmee verband 
houdende apparatuur), en alle andere 
uitgaven voor technische en 
administratieve bijstand die de Commissie 
voor het beheer van het programma moet 
doen.

Or. it

Amendement 51
Sara Cerdas

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 20 bis – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie ontwikkelt een 
communicatiestrategie om de tastbare 
resultaten van de acties in het kader van het 
Uniemechanisme onder de aandacht van de 
burgers te brengen.

De Commissie ontwikkelt een 
communicatiestrategie om de tastbare 
resultaten van de acties in het kader van het 
Uniemechanisme onder de aandacht van de 
burgers te brengen. De Commissie 
ontwikkelt ook acties met lokale 
overheden om input te verzamelen ter 
verbetering van de werking van het 
Uniemechanisme.

Or. pt
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Amendement 52
Sara Cerdas

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 20 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In samenwerking met de lidstaten 
en in overleg met de lokale overheden 
voert de Commissie bewustmakings- en 
preventieacties voor de lokale bevolking 
uit. Deze acties worden regelmatig 
uitgevoerd zodat de bevolking bij een 
ramp onmiddellijk kan reageren.

Or. pt

Amendement 53
Esther de Lange

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 de Unie of een 
deelnemend land, inclusief landen en 
gebieden overzee (LGO).”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX%3A02013D1313-20190321)
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Amendement 54
Nikos Androulakis

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 25 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(2 bis) In artikel 25 wordt lid 1 vervangen 
door:

1. De Commissie voert de financiële 
bijstand van de Unie uit volgens 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

“1. De Commissie voert de financiële 
bijstand van de Unie uit in direct beheer 
volgens het Financieel Reglement 
(Verordening (EU, Euratom) 2018/1046) 
of in indirect beheer, met organen als 
bedoeld in artikel 62, lid 1, onder c), van 
het Financieel Reglement. Bij de keuze 
van de uitvoeringswijze voor het verlenen 
van de financiële bijstand wordt voorrang 
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 om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 30 voor het 
vaststellen van acties in het kader van het 
Uniemechanisme die kunnen worden 
uitgevoerd in indirect beheer.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX%3A02013D1313-20190321)

Amendement 55
Nikos Androulakis

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in artikel 21, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
besluit treedt in werking op de dag na de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een latere 
datum die in het besluit wordt vermeld. Het 
laat de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4. De in artikel 19, leden 5 en 6, 
artikel 21, lid 3, en artikel 25, lid 1, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te 
allen tijde door het Europees Parlement of 
de Raad worden ingetrokken. Het besluit 
tot intrekking beëindigt de delegatie van de 
in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
besluit treedt in werking op de dag na de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een latere 
datum die in het besluit wordt vermeld. Het 
laat de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 56
Nikos Androulakis

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c
Besluit nr. 1313/2013/EU
Artikel 30 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een overeenkomstig artikel 21, lid 3, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben meegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Een overeenkomstig artikel 19, leden 5 en 
6, artikel 21, lid 3, en artikel 25, lid 1, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben meegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Or. en


