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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 33
Titel

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD
tot instelling van een Instrument voor snelle 
respons en paraatheid bij ernstige 
noodsituaties

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD
tot instelling van een Instrument voor 
interventie en paraatheid van de civiele 
bescherming bij noodsituaties 
(Deze wijziging geldt voor de gehele 
legislatieve tekst; bij aanneming van dit 
amendement moeten technische 
aanpassingen in gehele tekst worden 
aangebracht)

Or. de

Motivering

De oorspronkelijke titel zou financiering door "wie dan ook" mogelijk maken en is dus niet 
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doelgericht. Wil men een meerwaarde voor de Gemeenschap en de lidstaten bereiken, dan is 
het zaak het instrument te beperken tot rampenhulpverlening en de voorbereiding daarvan. 

Amendement ingediend door Sebastiano (Nello) Musumeci

Amendement 34
Titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
DE RAAD tot instelling van een Instrument 
voor snelle respons en paraatheid bij ernstige 
noodsituaties

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
DE RAAD tot instelling van een Instrument 
voor de voorspelling en de preventie van, en 
snelle respons en paraatheid bij ernstige 
noodsituaties

Or. it

Motivering

Het instrument moet zowel de voorspelling als de preventie van natuurlijke en humaitaire 
rampen omvatten. Dit zijn essentiële elementen voor een doeltreffend optreden van de civiele 
bescherming. 

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola en Vittorio Prodi

Amendement 35
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Grondbeheer en -gebruik zijn 
belangrijke delen van programma's en 
beleid voor het voorkomen van rampen en 
het opvangen van de gevolgen ervan. In 
programma's en beleid moeten dan ook 
geïntegreerde benaderingen van het beheer 
van milieu- en grondstoffenreserves ten 
uitvoer worden gelegd, waarvan de 
beperking van het gevaar van rampen, 
zoals geïntegreerd rivier- en bosbeheer, 
behoorlijk beheer van drassige gronden en 
andere broze ecosystemen deel uitmaakt, 
alsook risicobeoordeling in stedelijke 
gebieden.

Or. en
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Motivering

Nadruk op en versteviging van de centrale positie van milieuoverwegingen in het 
rampenbeheer heeft zich ontwikkeld tot een doorslaggevende prioriteit, die een gezond beheer 
vereist van natuurlijke reserves als instrument tot voorkoming van rampen of tot beperking 
van de gevolgen ervan voor mensen, hun huizen en hun levensonderhoud.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola en Vittorio Prodi

Amendement 36
Overweging 2 ter (nieuw)

(2 ter) De afgelegen en perifere gebieden 
van de EU hebben bijzondere kenmerken 
en behoeften door hun geografie, 
bodemgesteldheid en maatschappelijke en 
economische omstandigheden. Deze 
kunnen ongunstige gevolgen hebben en het 
moeilijk maken hulp te verlenen en de 
middelen daarvoor te verstrekken, en zij 
kunnen ingeval van ernstige rampen 
specifieke behoeften scheppen.

Or. en

Motivering

Perifere of ver afgelegen regio's vereisen meer aandacht in het kader van de mechanismen en 
instrumenten van de Gemeenschap.

Amendement ingediend door Sebastiano (Nello) Musumeci

Amendement 37
Overweging 3

(3) Er moet een Instrument voor snelle 
respons en paraatheid bij ernstige 
noodsituaties worden ingesteld in het kader 
waarvan financiële steun kan worden 
verleend om de doeltreffendheid van 
systemen voor paraatheid voor en respons op 
ernstige noodsituaties te helpen verbeteren, 
met name binnen de context van 
Beschikking 2001/792/EG.

(3) Er moet een Instrument voor de 
voorspelling en de preventie van, en snelle 
respons en paraatheid bij ernstige 
noodsituaties worden ingesteld in het kader 
waarvan financiële steun kan worden 
verleend om de doeltreffendheid van 
systemen voor paraatheid voor en respons op 
ernstige noodsituaties te helpen verbeteren, 
met name binnen de context van 
Beschikking 2001/792/EG.
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Or. it

Motivering

Deze wijziging vloeit voort uit de wijziging in de titel. 

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 38
Overweging 4

(4) Dit Instrument zal de concrete invulling 
van de solidariteit van de Gemeenschap ten 
aanzien van door ernstige noodsituaties 
getroffen landen mogelijk maken door 
verstrekking van wederzijdse assistentie in 
de vorm van de inzet van 
interventiemiddelen van de lidstaten te 
vergemakkelijken.

(4) Dit Instrument zal de concrete invulling 
van de solidariteit van de Gemeenschap ten 
aanzien van door ernstige noodsituaties 
getroffen landen mogelijk maken door 
verstrekking van wederzijdse assistentie in
de vorm van de inzet van 
interventiemiddelen van de lidstaten te 
vergemakkelijken. Het wordt evenwel alleen 
ingezet wanneer de middelen van de 
getroffen staat of staten niet toereikend zijn 
om de gevolgen van de ramp te beheersen, 
of indien het gaat om 
voorbereidingsmaatregelen waarvan een 
meerwaarde voor de Gemeenschap 
aanwijsbaar is.

Or. de

Motivering

Het moet vaststaan dat de nationale middelen tekortschieten voordat op 
Gemeenschapsmiddelen een beroep wordt gedaan, resp. dat de door de Gemeenschap 
gefinancierde maatregelen een meerwaarde voor de Gemeenschap opleveren. 

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 39
Overweging 4

(4) Dit Instrument zal de concrete invulling 
van de solidariteit van de Gemeenschap ten 
aanzien van door ernstige noodsituaties
getroffen landen mogelijk maken door 
verstrekking van wederzijdse assistentie in 

(4) Dit Instrument zal de concrete invulling 
mogelijk maken van de solidariteit van de 
Gemeenschap ten aanzien van landen die het 
hoofd moeten bieden aan ernstige 
noodsituaties ten gevolge van 
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de vorm van de inzet van 
interventiemiddelen van de lidstaten te
vergemakkelijken.

natuurrampen, industrierampen of 
technische rampen o.m. vervuiling van de 
zee, of van terrorisme in en buiten de EU,
door verstrekking van wederzijdse 
assistentie in de vorm van de inzet van 
interventiemiddelen van de lidstaten te 
vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

Nadruk op en versteviging van de centrale positie van milieuoverwegingen in het 
rampenbeheer heeft zich ontwikkeld tot een doorslaggevende prioriteit, die een gezond beheer 
vereist van natuurlijke reserves als instrument tot voorkoming van rampen of tot beperking
van de gevolgen ervan voor mensen, hun huizen en hun levensonderhoud.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 40
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) rekening houdende met de 
Conclusies van de Raad inzake de 
versterking van de Europese vermogens op 
het gebied van civiele bescherming,
__________
1 PB C 304 van 1.12.2005, blz. 1.

Or. el

Motivering

Het Instrument moet ook acties omvatten voor netwerkopbouw van bewakings- en 
vroegtijdige waarschuwingssytemen.

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 41
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) Het instrument moet kunnen worden 
ingezet voor acties binnen en buiten de 
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grenzen van de Europese Unie uit 
overwegingen van solidariteit en om EU-
burgers die in derde landen in problemen 
zijn geraakt te helpen.

Or. sv

Motivering

Tal van EU-burgers maken reizen buiten de EU-grenzen. Zij lopen dus het risico in een 
benarde positie te raken als zich buiten de EU-grenzen ernstige incidenten voordoen.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 42
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) Derde partijen, die in het kader van 
het beginsel dat de vervuiler betaalt in 
eerste instantie aansprakelijk zijn voor de 
door hen veroorzaakte schade, moeten door 
het ingrijpen van de Gemeenschap niet 
worden ontslagen van hun 
verantwoordelijkheid.

Or. en

Motivering

Volgens het beginsel dat de vervuiler betaalt is een exploitant verantwoordelijk in de mate 
waarin hij de uiteindelijke schade heeft veroorzaakt.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola en Vittorio Prodi

Amendement 43
Overweging 4 ter (nieuw)

(4 ter) Verdere samenwerking is 
noodzakelijk ter vergroting van de 
doelmatigheid van het gegevensbestand 
voor militaire instrumenten en capaciteiten 
die van betekenis zijn voor de 
werkzaamheden ter bescherming van de 
burgerbevolking tegen natuurrampen of 
door de mens veroorzaakte rampen.
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Or. en

Motivering

Om het optreden door de EU te verbeteren, moeten alle beschikbare middelen en capaciteiten 
worden ingezet.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola en Vittorio Prodi

Amendement 44
Overweging 4 quater (nieuw)

(4 quater) Om betere preventie van, 
paraatheid voor en reactie op grootschalige 
noodsituaties te vergemakkelijken en te 
waarborgen, moeten omvangrijke 
voorlichtingscampagnes worden gevoerd en 
er moeten onderwijs- en 
bewustmakingsinitiatieven worden 
genomen die gericht zijn op de burger in 
het algemeen en op jongeren in het 
bijzonder, ter verhoging van de mate van 
zelfbescherming en voorzorgsmaatregelen 
bij rampen.

Or. en

Motivering

Maatregelen ter bescherming van de burgerbevolking moeten deel zijn van 
onderwijscurricula en bewustmakingscampagnes ter vergroting van het inzicht in de 
noodzaak van preventie van, paraatheid voor en reactie op grootschalige ongelukken en om 
te waarborgen dat het maatschappelijk middenveld deelneemt aan preventie en reactie.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola en Vittorio Prodi

Amendement 45
Overweging 4 quinquies (nieuw)

(4 quinquies) Vrijwilligers zijn waardevolle 
elementen in de omgang met rampen, zij 
spelen een belangrijke rol bij 
werkzaamheden in verband met de 
bescherming van de burgerbevolking en zij 
leveren als lid van een 



PE 365.136v01-00 8/36 AM\594594NL.doc

NL

vrijwilligersorganisatie of individueel een 
grote verscheidenheid aan diensten in 
verband met planning van de reactie op 
ernstige noodsituaties.

Or. en

Motivering

Wil een Gemeenschap zich kunnen herstellen van de verwoestende gevolgen van een ramp 
dan moeten de burgers de paraatheid actief voorbereiden en hieraan deelnemen. Vrijwilligers 
kunnen wezenlijke diensten verlenen zolang er geen reddingswerkers aanwezig zijn, die 
vertraging kunnen ondervinden door de omvang van de gebeurtenissen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 46
Overweging 5

(5) Ernstige noodsituaties kunnen het gevolg 
zijn van natuur-, industriële en 
technologische rampen, of van terroristische 
daden.

(5) Ernstige noodsituaties kunnen het gevolg 
zijn van astrale, natuur-, industriële en 
technologische rampen, of van terroristische 
daden.

Or. pl

Motivering

Aan het begin van de 20e eeuw is er bij Toengoeska in Centraal-Siberië een  grote meteoriet 
ingeslagen, waarbij honderdduizenden hectares  bos vernietigd werden. De gevolgen van de 
inslag werden geregistreerd in meteorologische observatoria over geheel Rusland, en zelfs in 
Washington. Na de explosie steeg er een gigantische stofwolk van de aardoppervlakte op, die 
een hoogte van 20 kilometer bereikte. In Europa werd de nachtelijke  hemel gedurende enkele 
achtereenvolgende dagen  na de ontploffing verlicht. Er moet dus ook rekening worden 
gehouden met dit soort dreigingen.

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 47
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) Indien het instrument buiten de 
grenzen van de EU wordt ingezet, is het van 
belang dat de actie wordt gecoördineerd 
met de Verenigde Naties.
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Or. sv

Motivering

De VN beschikt tegenwoordig over een goed werkend stelsel om landen te hulp te schieten die 
het slachtoffer zijn van rampen en ernstige incidenten. Om dubbel werk te voorkomen en om 
te kunnen profiteren van gebundelde middelen moet het  EU-instrument voor snelle respons 
en paraatheid bij ernstige noodsituaties worden gecombineerd met vergelijkbare 
instrumenten in het VN-stelsel. De overweging komt voort uit een wijziging in artikel 8.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 48
Overweging 6

(6) Dit Instrument moet ook een bijdrage 
leveren aan de paraatheid en 
snelleresponscapaciteit van de 
Gemeenschap in geval van ernstige 
noodsituaties die nadelige gevolgen kunnen 
hebben voor de volksgezondheid, maar mag 
daarbij niet van invloed zijn op de acties en 
maatregelen waarin is voorzien bij Besluit 
[…]/2005 van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van een 
communautair actieprogramma op het 
gebied van volksgezondheid en 
consumentenbescherming (2007/2013).

schrappen

Or. de

Motivering

Ernstige noodsituaties hebben bijna altijd gevolgen voor de gezondheid van de getroffenen, 
daarom heeft het geen zin dit hier apart te noemen. Om het instrument in het algemeen tot de 
volksgezondheid uit te breiden zou veel te ver gaan en zou als doelstelling de mogelijkheden 
van de verordening verre overschrijden. 

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 49
Overweging 10

(10) Derde landen moeten aan het 
Instrument kunnen deelnemen, aangezien dit 
daardoor efficiënter en effectiever zou 

(10) Derde landen moeten aan het 
Instrument kunnen deelnemen, aangezien 
rampen in derde landen aanzienlijke 
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functioneren. gevolgen voor de lidstaten kunnen hebben 
en omdat dit daardoor bovendien efficiënter 
en effectiever zou functioneren.

Or. de

Motivering

Juist bij grote rampen in nabuurlanden van de EU kunnen de gevolgen daarvan zich ook in de 
lidstaten van de EU manifesteren. 

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 50
Overweging 11 bis (nieuw)

(11 bis) Om doelmatige toepassing van deze 
verordening mogelijk te maken moet de 
Commissie in overleg met de lidstaten zo 
spoedig mogelijk een nauwkeurige 
inventaris opstellen van de middelen die in 
de Europese Unie beschikbaar zijn voor het 
beschermen van de burgerbevolking 
(personeel, materieel, enz.)

Or. fr

Motivering

Voordat de middelen kunnen worden gemobiliseerd om een ramp te bestrijden, is het van 
belang te weten hoeveel materieel reeds beschikbaar is en hoeveel personeel kan worden 
opgeroepen.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 51
Overweging 12

(12) Er moeten passende regelingen worden 
vastgesteld om te zorgen voor een adequaat 
toezicht op de uitvoering van de acties 
waarvoor uit hoofde van het Instrument 
financiële steun wordt ontvangen.

(12) Er moeten passende regelingen worden 
vastgesteld om te zorgen voor een adequaat 
toezicht op de uitvoering van de acties 
waarvoor uit hoofde van het Instrument 
financiële steun wordt ontvangen. In 
verband met de tenuitvoerlegging van de 
financiële steun van de Gemeenschap is de 
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grootst mogelijke doorzichtigheid vereist, 
alsook behoorlijke controle van het gebruik 
van middelen.

Or. en

Motivering

Sluit aan op het in maart 2005 van stapel gelopen Europese initiatief tot vergroting van de 
controleerbaarheid en doorzichtigheid van EU-instellingen.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 52
Artikel 1, alinea 1

Bij deze verordening wordt, voor de periode 
van 1 januari 2007 tot en met 31 december 
2013, een Instrument voor snelle respons en 
paraatheid, hierna te noemen “het 
Instrument”, ingesteld ter ondersteuning en 
aanvulling van de door de lidstaten gedane 
inspanningen voor de bescherming van de 
bevolking, het milieu en eigendommen in 
ernstige noodsituaties. 

Bij deze verordening wordt, voor de periode 
van 1 januari 2007 tot en met 31 december 
2013, een Instrument voor preventie, snelle 
respons en paraatheid, hierna te noemen “het 
Instrument”, ingesteld ter ondersteuning en 
aanvulling van de door de lidstaten gedane 
inspanningen voor de bescherming van de 
bevolking, de volksgezondheid, het milieu 
en eigendommen en cultureelmonumenten 
in ernstige noodsituaties. 

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit de wijziging van de titel.

Amendement ingediend door Sebastiano (Nello) Musumeci

Amendement 53
Artikel 1, alinea 1

Bij deze verordening wordt, voor de periode 
van 1 januari 2007 tot en met 31 december 
2013, een Instrument voor snelle respons en 
paraatheid, hierna te noemen “het 
Instrument”, ingesteld ter ondersteuning en 
aanvulling van de door de lidstaten gedane 
inspanningen voor de bescherming van de 
bevolking, het milieu en eigendommen in 

Bij deze verordening wordt, voor de periode 
van 1 januari 2007 tot en met 31 december 
2013, een Instrument voor voorspelling, 
preventie, snelle respons en paraatheid, 
hierna te noemen “het Instrument”, ingesteld 
ter ondersteuning en aanvulling van de door 
de lidstaten gedane inspanningen voor de 
bescherming van de bevolking, het milieu en 
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ernstige noodsituaties. eigendommen in ernstige noodsituaties. 

Or. it

Motivering

Amendement dat voortvloeit uit de wijziging van de titel.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 54
Artikel 1, alinea 2

Deze verordening bevat regels voor de 
toekenning van financiële steun uit hoofde 
van het Instrument voor acties die bedoeld 
zijn om de paraatheid van de Gemeenschap 
voor ernstige noodsituaties te verhogen.

Deze verordening bevat regels voor de 
toekenning van financiële steun uit hoofde 
van het Instrument voor acties die bedoeld 
zijn om de paraatheid van de Gemeenschap 
voor een snelle respons op ernstige 
noodsituaties te verhogen.

Or. de

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 55
Artikel 1, alinea 2

Deze verordening bevat regels voor de 
toekenning van financiële steun uit hoofde 
van het Instrument voor acties die bedoeld 
zijn om de paraatheid van de Gemeenschap 
voor ernstige noodsituaties te verhogen.

Deze verordening bevat regels voor de 
toekenning van financiële en technische 
steun uit hoofde van het Instrument voor 
acties die bedoeld zijn om het vermogen 
rampen te voorkomen en de paraatheid van 
de Gemeenschap voor ernstige noodsituaties 
te verhogen.

Or. en

Motivering

Technische steun is voorzien in artikel 10.
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Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 56
Artikel 1, alinea 3

Ook voorziet zij in speciale bepalingen voor 
de verlening van financiële steun bij ernstige 
noodsituaties, om een snelle en effectieve 
respons daarop te vergemakkelijken. 

Ook voorziet zij in speciale bepalingen voor 
de verlening van financiële steun bij 
interventie van de civiele bescherming en 
de voorbereiding daarvan, om een snelle en 
effectieve respons op een ernstige 
noodsituatie te vergemakkelijken. 

Or. de

Motivering

Alleen door een duidelijk formulering kan worden gewaarborgd dat doelgerichte maatregelen 
worden ondersteund die een meerwaarde voor de Gemeenschap opleveren en een optimale 
hulp na een ramp ten goede komen.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 57
Artikel 2, lid 1

1. Deze verordening is van toepassing op de 
paraatheid voor ernstige noodsituaties,
ongeacht de aard daarvan.

1. Deze verordening is van toepassing op de 
voorkoming van, paraatheid voor en snelle 
reactie op alle vormen van ernstige 
noodsituaties, als gedefinieerd in artikel 3, 
letter a), binnen en buiten de 
Gemeenschap, met speciale nadruk op 
volksgezondheidsaspecten.

Tevens is zij van toepassing op de 
beheersing van de onmiddellijke gevolgen 
van ernstige noodsituaties in de 
Gemeenschap en in landen die deelnemen 
aan het bij Beschikking 2001/792/EG 
ingestelde mechanisme.

Tevens is zij van toepassing op de 
beheersing van de onmiddellijke gevolgen 
van ernstige noodsituaties in en buiten de 
Gemeenschap.

Ook is zij van toepassing op de paraatheid 
voor en snelle respons op ernstige 
noodsituaties die nadelige gevolgen kunnen 
hebben voor de volksgezondheid.

Or. en
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Motivering

De Gemeenschap moet solidariteit met derde landen kunnen tonen door te reageren op 
noodsituaties op hun grondgebied. Een snelle reactie op ernstige noodsituaties buiten de EU 
moet derhalve worden opgenomen in het toepassingsgebied van het instrument.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 58
Artikel 2, lid 1, alinea 1

1. Deze verordening is van toepassing op de 
paraatheid voor ernstige noodsituaties, 
ongeacht de aard daarvan.

1. Deze verordening is van toepassing op de 
paraatheid voor interventie van de civiele 
bescherming bij ernstige noodsituaties, 
ongeacht de aard daarvan.

Or. de

Motivering

Paraatheid voor ernstige noodsituaties is een veel te ruime formule, die dit Instrument niet 
kan dekken. 

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 59
Artikel 3, punt 1

(1) "ernstige noodsituatie": elke situatie die 
nadelige gevolgen voor de bevolking, 
eigendommen of het milieu heeft of kan 
hebben en aanleiding kan zijn tot een 
verzoek om bijstand;

(1) "ernstige noodsituatie": elke door 
natuurrampen, industrierampen of 
technische rampen of door terrorisme 
veroorzaakte gebeurtenis of situatie die 
nadelige gevolgen voor de bevolking, 
volksgezondheid, eigendommen, 
cultuurmonumenten of het milieu heeft of 
kan hebben, met inbegrip van vervuiling 
van de zee. 

Or. en

Motivering

De voorgestelde definitie is te vaag. De nieuwe definitie geeft beter de inhoud van de 
verordening weer.
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Amendement ingediend door Sebastiano (Nello) Musumeci

Amendement 60
Artikel 3, punt 1

(1) "ernstige noodsituatie": elke situatie die 
nadelige gevolgen voor de bevolking, 
eigendommen of het milieu heeft of kan 
hebben en aanleiding kan zijn tot een 
verzoek om bijstand;

(1) "ernstige noodsituatie": elke situatie die 
nadelige gevolgen voor de bevolking, 
eigendommen of het milieu heeft of kan 
hebben en aanleiding kan zijn tot een 
verzoek om bijstand, ten gevolge van een 
ramp door de natuur of door menselijk 
handelen;

Or. it

Motivering

De oorzaken van een "ernstige noodsituatie" moeten nader worden gepreciseerd.

Amendement ingediend door Sebastiano (Nello) Musumeci

Amendement 61
Artikel 3, punt 1 bis (nieuw)

(1 bis) "voorspelling": elke activiteit 
gericht op bestudering en benoeming van 
de oorzaken van calamiteiten, de 
herkenning van risico's en de aanwijzing 
van de meer kwetsbare geografische 
gebieden die aan zulke risico's blootstaan;  

Or. it

Motivering

Voorspelling is van fundamenteel belang voor een doeltreffend optreden tegen natuurrampen. 

Amendement ingediend door Sebastiano (Nello) Musumeci

Amendement 62
Artikel 3, punt 2

(2) "snelle respons": elke actie die tijdens of 
na een ernstige noodsituatie wordt 
ondernomen om de onmiddellijke gevolgen 

(2) "snelle respons": elke actie die tijdens of 
na een ernstige noodsituatie wordt 
ondernomen om de onmiddellijke gevolgen 
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daarvan te bestrijden; daarvan te bestrijden en de omvang van de 
schade te beperken;

Or. it

Motivering

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen beheersing van de situatie en de uitvaardiging 
van de onmiddellijke maatregelen ter beperking van de schade aan personen en goederen.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 63
Artikel 3, punt 2

(2) "snelle respons": elke actie die tijdens of 
na een ernstige noodsituatie wordt 
ondernomen om de onmiddellijke gevolgen 
daarvan te bestrijden;

(2) "interventie van de civiele 
bescherming": elke actie die tijdens of na 
een ernstige noodsituatie wordt ondernomen 
om de onmiddellijke gevolgen daarvan te 
bestrijden;

Or. de

Motivering

De uitdrukking "snelle respons" heeft reeds een andere betekenis en mag niet met 
rampenhulpverlening worden gelijkgesteld.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 64
Artikel 3, punt 3

(3) "paraatheid": elke actie die van tevoren 
wordt ondernomen om te zorgen voor een 
effectieve snelle respons.

(3) "paraatheid": elke actie die van tevoren 
wordt ondernomen om te zorgen voor een 
effectieve interventie van de civiele 
bescherming.

Or. de

Motivering

De uitdrukking "snelle respons" heeft reeds een andere betekenis en mag niet met 
rampenhulpverlening worden gelijkgesteld.
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Amendement ingediend door Sebastiano (Nello) Musumeci

Amendement 65
Artikel 3, punt 3

(3) "paraatheid": elke actie die van tevoren 
wordt ondernomen om te zorgen voor een 
effectieve snelle respons.

(3) "preventie": elke actie die van tevoren 
wordt ondernomen om te zorgen voor een 
effectieve snelle respons.

Or. it

Motivering

Zorgen voor een effectieve respons is niet genoeg: men moet ook trachten de situatie te 
neutraliseren.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 66
Artikel 3, punt 3 bis (nieuw)

(3 bis) Inventaris: overzicht van de 
materiële en personele middelen die in de 
Europese Unie beschikbaar zijn voor het 
beschermen van de burgerbevolking. Deze 
inventaris wordt door de Europese 
Commissie regelmatig bijgewerkt.

Or. fr

Motivering

Voordat de middelen kunnen worden gemobiliseerd om een ramp te bestrijden, is het van 
belang te weten hoeveel materieel reeds beschikbaar is en hoeveel personeel kan worden 
opgeroepen.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 67
Artikel 3 bis (nieuw)
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Artikel 3 bis
Afgelegen regio's

Deze verordening voorziet in adequate en 
gelijke steun aan alle gebieden en 
waarborgt dat aan burgers die wonen in 
moeilijk bereikbare perifere, geïsoleerde, 
afgelegen gebieden of op eilanden een 
veiligheidsniveau wordt geboden dat 
vergelijkbaar is met dat in andere gebieden 
van de EU. Voor dit soort gebieden moeten 
gespecialiseerde eenheden beschikbaar 
zijn.

Or. en

Motivering

Geïsoleerde en perifere regio's verdienen bijzondere aandacht omdat er zich door de 
geografische kenmerken ernstige problemen kunnen voordoen als eenheden worden ingezet.

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 68
Artikel 4, inleidende formule

De volgende acties komen in aanmerking 
vooor financiële steun uit hoofde van het 
Instrument:

De volgende acties binnen en buiten de 
grenzen van Europa komen in aanmerking 
vooor financiële steun uit hoofde van het 
Instrument:

Or. sv

Motivering

Tal van EU-burgers maken reizen buiten de EU-grenzen. Zij lopen dus het risico in een 
benarde positie te raken als zich buiten de EU-grenzen ernstige incidenten voordoen.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 69
Artikel 4, punt 1
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(1) studies, onderzoeken, opstelling van 
modellen, scenario’s en noodplannen;

(1) studies, onderzoeken, opstelling van 
modellen, scenario’s voor interventie van de 
civiele bescherming en noodplannen;

Or. de

Motivering

In het algemeen geldt dat nationale capaciteiten niet door het Instrument worden 
gefinancierd. Alleen bovennationale middelen en activiteiten met een meerwaarde voor de 
Gemeenschap kunnen worden gefinancierd.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 70
Artikel 4, punt 2

(2) ondersteuning van capaciteitsopbouw; (2) ondersteuning van bovennationale 
capaciteitsopbouw;

Or. de

Motivering

In het algemeen geldt dat nationale capaciteiten niet door het instrument worden 
gefinancierd. Alleen bovennationale middelen en activiteiten met een meerwaarde voor de 
Gemeenschap kunnen worden gefinancierd.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 71
Artikel 4, punt 2

(2) ondersteuning van capaciteitsopbouw; (2) ondersteuning van capaciteitsopbouw en 
van de coördinatie van de inzet;

Or. fr

Motivering

Een van de sleutels tot het welslagen van deze verordening is dat de inzet wordt 
gecoördineerd.
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Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 72
Artikel 4, punt 3

(3) opleiding, oefeningen, workshops, 
uitwisseling van personeel en deskundigen;

(3) opleiding, oefeningen, workshops, 
uitwisseling van personeel en deskundigen
tussen de lidstaten;

Or. en

Motivering

In het algemeen geldt dat nationale capaciteiten niet door het instrument worden 
gefinancierd. Alleen bovennationale middelen en activiteiten met een meerwaarde voor de 
Gemeenschap kunnen worden gefinancierd.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi en Dimitrios Papadimoulis

Amendement 73
Artikel 4, punt 3 bis (nieuw)

(3 bis) Speciale opleiding van 
personeelsleden die aan acties deelnemen 
in het kader van preventie, snelle respons 
en paraatheid bij ernstige noodsituaties, 
zodat zij beter beantwoorden aan de 
bijzondere behoeften van personen met een 
handicap, 

Or. el

Motivering

Personen die deelnemen aan acties in verband met preventie, snelle respons en paraatheid bij 
ernstige noodsituaties, moeten op de hoogte zijn van de bijzondere behoeften (bv. op gebied 
van communicatie, wijze van verplaatsing, enz.) van personen met een handicap, om beter 
tegen hun taak te zijn opgewassen. In de personeelstraining moeten onderwerpen aan bod 
komen in verband met de bijzondere situatie van personen met een handicap. 

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 74
Artikel 4, punt 5

(5) technologieoverdracht; (5) overdracht van kennis, technologie en 
deskundigheid, terbeschikkingstelling van 
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opgedane ervaringen en optimale 
werkmethoden; 

Or. en

Motivering

Aanvulling van de subsidiabele acties overeenkomstig deze verordening.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 75
Artikel 4, punt 6

(6) bewustmakings- en voorlichtingsacties; (6) bewustmakings- en voorlichtingsacties 
met name om eenieder aan te sporen tot 
waakzaamheid;

Or. fr

Motivering

Rampen in verband met brand worden bijna altijd veroorzaakt door mensen. Een oproep tot 
waakzaamheid vergezeld van informatie over de strafmaat is een niet te veronachtzamen 
preventiemethode.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 76
Artikel 4, punt 6

(6) bewustmakings- en voorlichtingsacties; schrappen

Or. nl

Motivering

Het gebruik van het budget van dit Instrument voor het financieren van voorlichtingsacties is 
niet zinvol. De nationale instellingen die samen dienen te werken zijn al op de hoogte van het 
bestaan van dit Instrument, en voor burgers heeft het geen toegevoegde waarde om over dit 
Instrument voorgelicht te worden. Het zou nuttiger zijn om het geld te gebruiken voor het doel 
waarvoor deze Verordening wordt ingesteld, namelijk het effectief coördineren van hulpacties 
bij noodsituaties.
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Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis en Vittorio Prodi

Amendement 77
Artikel 4, punt 6 bis (nieuw)

(6 bis) opstelling en verspreiding van een 
landkaart waarop kwetsbare gebieden zijn 
ingetekend;

Or. en

Motivering

Door een kaart op te stellen van kwetsbaarheidsgebieden waarop een gevarenanalyse is 
uitgevoerd, worden de maatregelen voor het voorkomen van rampen beter omschreven.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 78
Artikel 4, punt 6 bis (nieuw)

(6 bis) steun aan onderwijsinstellingen 
(zowel het prescolaire, als het scolaire 
onderwijs) bij de invoering van lessen of 
programma's met een didactisch karakter 
of oefeningen om de leerlingen te trainen 
op het juiste gedrag in geval van 
catastrofes;

Or. pl

Motivering

Vulkaanuitbarstingen, overstromingen, gigantische vloedgolven en andere dreigingen 
vereisen de opstelling van didactische programma's en en een zekere training van de kinderen 
en jongeren in de landen van de EU.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 79
Artikel 4, punt 7

(7) communicatieacties en maatregelen om 
de Europese respons een sterker profiel te 
geven;

schrappen
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Or. nl

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op punt 6 van dezelfde auteur.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 80
Artikel 4, punt 7

(7) communicatieacties en maatregelen om 
de Europese respons een sterker profiel te 
geven;

(7) communicatieacties en maatregelen om 
de Europese respons een sterker profiel te 
geven, o.m. distinctieven;

Or. en

Motivering

Aanvulling van de subsidiabele acties overeenkomstig deze verordening.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 81
Artikel 4, punt 7 bis (nieuw)

(7 bis) Netwerkopbouw van systemen voor 
bewaking, vroegtijdige waarschuwing en 
snelle respons; 

Or. el

Motivering

Het Instrument moet ook netwerkopbouw van bewakings- en vroegtijdige 
waarschuwingssytemen omvatten.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 82
Artikel 4, punt 8)
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(8) beschikbaarstelling van adequate 
middelen en uitrusting;

(8) beschikbaarstelling van adequate 
bovennationale middelen en uitrusting met 
een meerwaarde voor de Gemeenschap;

Or. de

Motivering

In het algemeen geldt dat nationale capaciteiten niet door het instrument worden 
gefinancierd. Alleen bovennationale middelen en activiteiten met een meerwaarde voor de 
Gemeenschap kunnen worden gefinancierd.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 83
Artikel 4, punt 10)

(10) toezicht en evaluatie; schrappen

Or. de

Motivering

In het algemeen geldt dat nationale capaciteiten niet door het instrument worden 
gefinancierd. Alleen bovennationale middelen en activiteiten met een meerwaarde voor de 
Gemeenschap kunnen worden gefinancierd.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 84
Artikel 4, punt 12

(12) mobilisering en uitzending van 
deskundigen, contactpersonen en 
waarnemers;

(12) mobilisering en uitzending van 
deskundigen, contactpersonen en 
waarnemers met adequate middelen en 
uitrusting;

Or. de

Motivering

In het algemeen geldt dat nationale capaciteiten niet door het instrument worden 
gefinancierd. Alleen bovennationale middelen en activiteiten met een meerwaarde voor de 
Gemeenschap kunnen worden gefinancierd.
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Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola en Vittorio Prodi

Amendement 85
Artikel 4, punt 12 bis (nieuw)

(12 bis) bevordering van de 
tenuitvoerlegging van plaatselijke 
programma's voor gevarenbeoordeling en 
paraatheid voor rampen en activiteiten op 
scholen en instellingen voor hoger 
onderwijs en het gebruik van andere 
kanalen om jongeren en kinderen van 
informatie te voorzien.

Or. en

Motivering

Maatregelen ter bescherming van de burgerbevolking moeten deel vormen van 
onderwijscurricula en bewustmakingscampagnes om het inzicht in de oorzaken van het 
gevaar te vergroten en om ervoor te zorgen dat het maatschappelijk middenveld deelneemt 
aan preventiemaatregelen en bestrijding.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 86
Artikel 4, punt 13

(13) mobilisering op korte termijn van 
adequate middelen en uitrusting;

schrappen

Or. de

Motivering

In het algemeen geldt dat nationale capaciteiten niet door het instrument worden 
gefinancierd. Alleen bovennationale middelen en activiteiten met een meerwaarde voor de 
Gemeenschap kunnen worden gefinancierd.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 87
Artikel 4, punt 14
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(14) het opzetten en vervoeren van mobiele 
laboratoria, hoogbeveiligde mobiele 
voorzieningen en medische 
beschermingsuitrusting.

(14) het opzetten en vervoeren van speciale 
bovennationale techniek en uitrusting voor 
de civiele bescherming, zoals bv. mobiele 
laboratoria, hoogbeveiligde mobiele 
voorzieningen en medische 
beschermingsuitrusting.

Or. de

Motivering

In het algemeen geldt dat nationale capaciteiten niet door het Instrument worden 
gefinancierd. Alleen bovennationale middelen en activiteiten met een meerwaarde voor de 
Gemeenschap kunnen worden gefinancierd. Mobiele laboratoria ...zijn slechts voorbeelden 
van techniek en uitrusting.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 88
Artikel 4, punt 14 bis (nieuw)

(14 bis) opzetten van 
samenwerkingsverbanden tussen regio's 
met kansen op vergelijkbare rampen, met 
het oog op uitwisseling van deskundigheid 
over de aanpak van noodsituaties.

Or. en

Motivering

Aanvulling van de subsidiabele acties overeenkomstig deze verordening.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 89
Artikel 5, punt 1

(1) ontwikkeling van strategieën, procedures 
en systemen voor evaluatie van de behoefte 
aan en bevordering van de opbouw van 
adequate middelen en uitrusting die snel 
kunnen worden ingezet bij een ernstige 
noodsituatie;

(1) ontwikkeling van strategieën, procedures 
en systemen voor evaluatie van de behoefte 
aan en bevordering van de opbouw van 
adequate middelen en uitrusting voor 
interventie van de civiele bescherming;

Or. de



AM\594594NL.doc 27/36 PE 365.136v01-00

NL

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 90
Artikel 5, punt 2

(2) het opzetten van mechanismen en 
procedures voor de overdracht van adequate 
middelen en uitrusting aan staten en 
internationale organisaties die daarom 
verzoeken; 

(2) het opzetten van mechanismen en 
procedures voor de overdracht van adequate 
middelen aan staten en internationale 
organisaties die daarom verzoeken; 

Or. de

Motivering

Uitrusting van de civiele bescherming kan niet door de Gemeenschap worden gefinancierd.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 91
Artikel 5, punt 3

(3) zorgen voor de beschikbaarheid van 
adequate middelen en uitrusting voor 
bescherming tegen de gevolgen van ernstige 
noodsituaties;

(3) zorgen voor de beschikbaarheid van 
adequate middelen en uitrusting voor 
bestrijding van de gevolgen van ernstige 
noodsituaties;

Or. de

Motivering

Het gaat niet om bescherming tegen de gevolgen van een ramp, maar om bestrijding van de 
gevolgen na de ramp.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 92
Artikel 5, punt 4

(4) bevordering van prompte en effectieve 
operationele samenwerking tussen nationale 

(4) bevordering van prompte en effectieve 
operationele samenwerking tussen nationale 
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diensten voor civiele bescherming; inrichtingen voor civiele bescherming;

Or. de

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 93
Artikel 5, punt 4 bis (nieuw)

(4 bis) bundeling van deskundigheid en 
vaststelling en tenuitvoerlegging van 
optimale werkmethoden met betrekking tot 
nationale, regionale en plaatselijke 
initiatieven ter voorkoming van 
natuurrampen, industrierampen of 
technische rampen;

Or. en

Motivering

Gevolg van opneming van preventie in de titel en het toepassingsgebied van deze 
verordening.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 94
Artikel 5, punt 4 ter (nieuw)

(4 ter) bundeling van deskundigheid en 
tenuitvoerlegging van optimale 
werkmethoden met betrekking tot 
nationale, regionale en plaatselijke, op de 
burger en met name op jongeren gerichte 
initiatieven ter vergroting van de mate van 
zelfbescherming;

Or. en

Motivering

Sluit aan op de opneming van een nieuw punt inzake voorlichting van de burger in de 
subsidiabele acties.
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Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 95
Artikel 5, punt 5

(5) stimulering, bevordering en 
ondersteuning van de uitwisseling van 
knowhow en ervaring met betrekking tot de 
beheersing van de onmiddellijke gevolgen 
van ernstige noodsituaties, alsook van de 
daarmee samenhangende technologie;

(5) stimulering, bevordering en 
ondersteuning van de uitwisseling van 
knowhow en ervaring met name met 
betrekking tot preventiemaatregelen, de 
onmiddellijke gevolgen van ernstige 
noodsituaties, alsook van de daarmee 
samenhangende technologie;

Or. fr

Motivering

Preventie is een belangrijk element om de gevaren te beperken.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 96
Artikel 5, punt 5

(5) stimulering, bevordering en 
ondersteuning van de uitwisseling van 
knowhow en ervaring met betrekking tot de 
beheersing van de onmiddellijke gevolgen 
van ernstige noodsituaties, alsook van de 
daarmee samenhangende technologie;

(5) stimulering, bevordering en 
ondersteuning van de uitwisseling van 
knowhow en ervaring met betrekking tot de 
beheersing van de onmiddellijke gevolgen 
van ernstige noodsituaties, alsook van de 
daarmee samenhangende technologie en 
mankracht;

Or. de

Motivering

Het zijn mensen die de know-how en de ervaring meebrengen. 

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 97
Artikel 5, punt 8

(8) facilitering van assistentie en respons schrappen
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op het gebied van de volksgezondheid;

Or. de

Motivering

De volksgezondheid is één aspect van de mogelijke gevolgen van een ramp en hoeft niet extra 
te worden genoemd.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 98
Artikel 5, punt 9

(9) zorgen voor de beschikbaarheid en het 
vervoer van mobiele laboratoria en 
hoogbeveiligde mobiele voorzieningen.

(9) zorgen voor de beschikbaarheid en het 
vervoer van speciale techniek en uitrusting 
voor de civiele bescherming, zoals bv. 
mobiele laboratoria en hoogbeveiligde 
mobiele voorzieningen.

Or. de

Motivering

Mobiele laboratoria en hoogbeveiligde mobiele voorzieningen vormen slechts een deel  van 
de techniek. 

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 99
Artikel 5 bis (nieuw)

Artikel 5 bis
Samenhang en coördinatie van acties

De Commissie ziet erop toe dat het 
Instrument en de systemen voor bewaking, 
vroegtijdige waarschuwing en snelle 
respons doeltreffend zijn en gekoppeld 
worden aan andere communautaire 
alarmsystemen. 

Or. el
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Motivering

De Commissie moet zorgen voor koppeling tussen de maatregelen van het instrument en de 
systemen voor bewaking, vroegtijdige waarschuwing en snelle respons.  

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 100
Artikel 5 ter (nieuw)

Artikel 5 ter
Samenhang en coördinatie 

De Commissie draagt in samenwerking met 
de lidstaten zorg voor de kwaliteit van de 
acties door monitoring, coördinatie en 
evaluatie van de activiteiten rond de 
bewaking, vroegtijdige waarschuwing en 
snelle respons , teneinde een optimaal 
functioneren van het Instrument te 
verzekeren.

Or. el

Motivering

Het is onontbeerlijk dat de Commissie in samenwerking met de lidstaten zorg draagt voor de 
monitoring en coördinatie van de activiteiten rond de bewaking, vroegtijdige waarschuwing 
en snelle respons , teneinde een optimaal functioneren van het Instrument te verzekeren.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis en Vittorio Prodi

Amendement 101
Artikel 5 bis (nieuw)

Artikel 5 bis
Civiel-militaire interoperabiliteit

Ter waarborging van een hoog niveau van 
samenwerking en interoperabiliteit tussen 
burgers en de strijdkrachten moet optimaal 
gebruik tot stand worden gebracht van het 
EU-gegevensbestand van militaire 
middelen en logistieke capaciteiten, ten 
einde bij het militaire personeel van de EU 
operationele procedures aan te brengen en 
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te zorgen voor gezamenlijke oefeningen. De 
volledige coördinatie inzake de inzet van 
militaire middelen en capaciteiten moet 
steeds plaatsvinden onder algemene leiding 
van de Commissie.

Or. en

Motivering

In zijn conclusies van 8 december 2003 heeft de Raad besloten dat de inhoud van het 
militaire-gegevensbestand ter beschikking wordt gesteld van het huidige communautaire 
mechanisme voor bescherming van de burgerbevolking. Hoewel er overeenstemming is over 
de voorwaarden waarop het gegevensbestand kan worden gebruikt, moeten de inhoud ervan, 
de informatiestroom en de samenwerking tussen het MIC, de EUMS en de nationale 
contactpunten verder worden verbeterd om een doelmatige samenwerking en 
interoperabiliteit tot stand te brengen tussen burgerdiensten en strijdkrachten.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis en Vittorio Prodi

Amendement 102
Artikel 5 bis (nieuw)

Artikel 5 bis
Vrijwilligers

Op de paraatheid voor en de reactie van 
vrijwilligers op grootschalige door de mens
veroorzaakte of natuurrampen moet steeds 
worden toegezien door een plaatselijke 
overheidsinstantie en vrijwilligers moeten 
een speciale opleiding ontvangen ter 
vergroting van hun vermogen een ernstige 
noodsituatie of ramp te herkennen, erop te 
reageren of ervan te herstellen.

Or. en

Motivering

Rampen kunnen de middelen van plaatselijke overheden en hulpdiensten onder druk zetten. In 
dat soort omstandigheden kan aanvullende steun uit de vrijwilligerssector als onschatbaar 
worden gezien. Om ertoe bij te dragen dat in crises naar behoren gecoördineerd wordt 
gereageerd moeten vrijwilligers vóór, tijdens en na een noodsituatie van betekenis nauw 
samenwerken met de hulpdiensten en de plaatselijke instanties. Zelfbenoemde vrijwilligers 
kunnen de reddingswerkzaamheden hinderen.
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Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 103
Artikel 8

Staten die geen lidstaten van de Europese 
Unie zijn, kunnen aan dit Instrument 
deelnemen wanneer bestaande 
overeenkomsten en procedures dit toelaten.

Staten die geen lidstaten van de Europese 
Unie zijn, kunnen aan dit Instrument 
deelnemen wanneer bestaande 
overeenkomsten en procedures dit toelaten.

Indien in het kader van het instrument 
acties plaatshebben buiten de grenzen van 
de EU worden deze, indien geen bijzondere 
redenen daartegen pleiten, gecoördineerd 
met de Verenigde Naties.

Or. sv

Motivering

De VN beschikt tegenwoordig over een goed werkend stelsel om landen te hulp te schieten die 
het slachtoffer zijn van rampen en ernstige incidenten. Om dubbel werk te voorkomen en om 
te kunnen profiteren van gebundelde middelen moet het  EU-instrument voor snelle response 
en paraatheid bij ernstige noodsituaties worden gecombineerd met vergelijkbare 
instrumenten in het VN-stelsel.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola en Vittorio Prodi

Amendement 104
Artikel 8 bis (nieuw)

Artikel 8 bis
Samenwerking met internationale 

organisaties
Om dubbel werk te voorkomen, de 
organisatie van doelmatige noodhulp op 
basis van gezamenlijke informatie te 
maximaliseren en de inzet van alle 
middelen te optimaliseren, moeten nauwere 
contacten en meer, gestructureerde en 
bestendige samenwerking met 
internationale organisatie tot stand worden 
gebracht. 

Or. en
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Motivering

Totstandbrenging van elkaar onderling versterkende effecten in de samenwerking met 
internationale organisatie is van levensbelang.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 105
Artikel 9, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Indien uit de conform lid 1 verstrekte 
informatie blijkt dat van financiële steun 
uit andere bronnen sprake is, beperkt de 
financiële steun uit hoofde van dit 
instrument zich tot maximaal dat deel van 
de aanvraag waarvoor nog geen 
financiering beschikbaar is.

Or. nl

Motivering

In artikel 1 wordt gesteld dat dit Instrument bedoeld is ter ondersteuning van en als 
aanvulling op de door de lidstaten gedane inspanningen. Bij de toekenning van financiële 
steun moet dan ook rekening worden gehouden met de andere bronnen waaruit een actie 
gefinancierd kan worden.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 106
Artikel 9, lid 2

2. Er wordt gestreefd naar synergie en 
complementariteit met andere instrumenten 
van de Europese Unie of de Gemeenschap.

2. Er wordt gestreefd naar synergie, 
aansluiting op en complementariteit met 
andere instrumenten van de Europese Unie 
of de Gemeenschap, o.m. met het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie, 
het Stabiliteitsinstrument en ECHO, om 
dubbel werk te voorkomen en optimale 
toegevoegde waarde en gebruik van 
middelen te waarborgen.

Or. en
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Motivering

Het gevaar bestaat dat een aantal activiteiten in het kader van bovengenoemde fondsen en 
instrumenten zo gelijksoortig is dat verwarring of dubbel werk mogelijk zijn indien de 
coördinatie niet doelmatig is.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 107
Artikel 10, lid 1, alinea 2

Deze uitgaven kunnen met name betrekking 
hebben op studies, bijeenkomsten, 
voorlichtingsactiviteiten, publicaties, 
informaticanetwerken (en bijbehorende 
uitrusting) voor informatieuitwisseling 
alsook elke andere vorm van technische en 
administratieve assistentie die de Commissie 
nodig heeft voor de uitvoering van deze 
verordening.

Deze uitgaven kunnen met name betrekking 
hebben op studies, bijeenkomsten, 
voorlichtingsactiviteiten, publicaties, 
informaticanetwerken (en bijbehorende 
uitrusting) voor informatieuitwisseling 
alsook elke andere vorm van technische, 
personele en administratieve assistentie die 
de Commissie nodig heeft voor de 
uitvoering van deze verordening.

Or. de

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 108
Artikel 10 bis (nieuw)

Artikel 10 bis
Uitvoering van de acties en samenwerking 

tussen de Commissie en de lidstaten
1 De Commissie zorgt in nauwe 
samenwerking met de lidstaten, voor de 
uitvoering van de acties en maatregelen 
van het Instrument, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 13, waarbij zij een 
harmonieuze en evenwichtige ontwikkeling 
van het Instrument verzekert.
2 Om de uitvoering te steunen ziet de 
Commissie toe op de coördinatie en de 
voltooiing van de netwerken en systemen 
voor bewaking, vroegtijdige waarschuwing 
en snelle respons bij ernstige noodsituaties. 
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3.De Commissie en de lidstaten 
ondernemen in het kader van hun 
respectieve bevoegdheden, actie om een 
doelmatig functioneren van het instrument 
te verzekeren en mechanismen op 
communautair en op lidstaat-niveau te 
ontwikkelen om de doelstellingen van het 
Instrument te verwezenlijken. Zij zorgen 
voor de verstrekking van de nodige 
voorlichting omtrent de acties die door het 
Instrument worden gesteund, en voor een 
zo breed mogelijke deelname aan de acties 
die door plaatselijke en regionale instanties 
en NGO's  worden uitgevoerd.

Or. el

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 109
Artikel 14, lid 2, letter a)

a) uiterlijk op 31 december 2010, een 
tussentijds evaluatieverslag over de behaalde 
resultaten en de kwalitatieve en 
kwantitatieve aspecten van de uitvoering van 
deze verordening;

a) uiterlijk op 31 december 2010, een 
tussentijds evaluatieverslag over de behaalde 
resultaten en de kwalitatieve en 
kwantitatieve aspecten van de uitvoering van 
deze verordening. Dit verslag bevat met 
name informatie over de ingediende 
aanvragen, de goedgekeurde besluiten tot 
het verlenen van subsidies en de 
afwikkeling van de toegekende financiële 
steun;

Or. en

Motivering

De werkelijke tenuitvoerlegging moet op basis van het tegen de achtergrond van alle 
beschikbare informatie geactualiseerde Commissieverslag periodiek worden herzien. 
Bijzondere aandacht gaat uit naar verbetering van het stelsel van controle op financiële 
toezeggingen en toezicht om doelmatig gebruik te waarborgen van vastgelegde kredieten.


