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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 **I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 **II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt 
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt 

 *** Instemming 
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen 

 ***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 ***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt 
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt 

 ***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst 

 
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.) 
 

 
 
 
 

Amendementen op wetsteksten 

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 
1999/847/EG betreffende verlenging van het communautaire actieprogramma voor 
civiele bescherming 
(COM(2004)0512 – C6-0111/2004 – 2004/0162(CNS)) 

(Raadplegingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2004)0512)1, 

– gelet op artikel 308 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-0111/2004), 

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2004), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie; 

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen; 

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie; 

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie. 

 

                                                 
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd. 
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TOELICHTING 

 
Besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 1999/847/EG  betreffende de 
verlening van het communautaire actieprogramma voor civiele bescherming 
 
Het huidige communautaire actieprogramma voor civiele bescherming loopt op 31 december 
2004 af. Om te vermijden dat er een kloof ontstaat tussen het aflopen van het huidige 
programma en de toepassing van een nieuw rechtsinstrument, stelt de Commissie verlenging 
van het programma voor de duur van twee jaar voor, beginnend in januari 2005 en eindigend 
in december 2006. 
 
In haar voorstel heeft de Commissie verzocht om een verhoging van de begroting voor het 
actieprogramma voor civiele bescherming van 1.5 miljoen € (voor 2004) tot 2.4 miljoen € 
jaarlijks (voor de jaren 2005 en 2006). Dit betekent een jaarlijkse stijging van 0,9 miljoen €, 
die gedeeltelijk het gevolg is van de uitbreiding van de EU en gedeeltelijk van de stijging van 
de begroting voor het actieprogramma tegen de vervuiling van de zee, waartoe het Europees 
Parlement heeft besloten. 
 
In verband met de toekomstige behoeften voor interventies inzake burgerbescherming is de 
rapporteur van mening dat het Commissievoorstel reëel is en stemt hij dan ook in met de 
verlenging van het programma en met het voorgestelde budget. 
 
Mededeling van de Commissie: Uitbreiding van de capaciteit op het gebied van civiele 
bescherming in de Europese Unie 
 
De Commissie heeft ook een mededeling goedgekeurd over de uitbreiding van de capaciteit 
op het gebied van civiele bescherming in Europa (COM(2004)0200). 
 
De achtergrond van de mededeling is een aantal rampen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden zoals overstromingen, hittegolven, bosbranden, aardbevingen, verontreiniging 
door het vrijkomen van giftig afval, ernstige bedrijfsongevallen en terroristische aanslagen. 
Bovendien hebben we te maken gehad met rampen door menselijke fouten zoals de olieramp 
met de Prestige. Al deze rampen hebben talloze slachtoffers geëist, steeds meer economische 
schade veroorzaakt en het leven van miljoenen mensen op de wereld verwoest. Ze 
ontwrichten het economische leven in de getroffen landen, treffen de armste en kwetsbaarste 
bevolkingsgroepen in de industriële wereld en de armste landen het hardst en worden 
algemeen beschouwd als een belangrijke rem op duurzame ontwikkeling en pogingen om de 
armoede terug te dringen. Al deze gebeurtenissen vergen een optreden van de overheid ter 
aanscherping van preventieve maatregelen en uitbreiding van reactiecapaciteit. Het Parlement 
heeft al uiting gegeven aan zijn solidariteit door de goedkeuring van een resolutie in 2003  
(2003/2066), na de hittegolf in die zomer, waarin werd opgeroepen tot de oprichting van een 
Europese interventiemacht voor civiele bescherming. 
 
ACHTERGROND 
 
De mededeling bevat een analyse en een evaluatie van de capaciteit van de communautaire 
instrumenten voor het optreden bij rampen, die in 2001 werden opgericht (Beschikking 
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2001/792 van de Raad). Het instrument voor de civiele bescherming voorziet in onmiddellijke 
bijstand door civiele beschermingsploegen van de deelnemende landen. De kern van het 
communautair instrument wordt gevormd door het controle- en informatiecentrum. Dit is 
24 uur per dag paraat en wordt ondersteund door een databank, scholingsprogramma's en 
workshops en een gemeenschappelijk noodsysteem voor communicatie en informatie. Indien 
de omvang van de ramp het nationale reactievermogen te boven gaat, kan op korte termijn 
cruciale extra hulp worden verleend als andere landen bereid zijn hun kennis en materieel in 
te zetten. 
 
De rapporteur is van mening dat integratiebeheer in ieder stadium moet worden toegepast om 
volledig doeltreffend te kunnen zijn. Hij is van opvatting dat onderstaande stadia kunnen 
worden onderscheiden: 
 
- preventie: deze fase omvat maatregelen die al zijn goedgekeurd voordat het noodgeval 

zich voordoet en waardoor wordt geprobeerd de ramp te voorkomen of de omvang ervan te 
beperken (zoals het in-kaart-brengen van risicogebieden, het voorkomen van schade door 
een woonverbod op riskante locaties), 

- paraatheid: dit is de "verzekeringspolis", die bestaat uit de voorbereiding voor de reactie 
op onderkende gevaren en risico's en op onvoorziene gebeurtenissen. De planning kan 
worden ondersteund door training, oefening en door het regelmatig en adequaat 
voorlichten van het publiek over gevaren, door veiligheidseducatie en het juiste gedrag bij 
gevaar. 

- bescherming:  het nemen van maatregelen in specifieke locaties, 
- noodmaatregelen: de belangrijkste doelen van de noodmaatregelen zijn de bescherming 

van levens, eigendommen en milieu, het tot een minimum beperken van de schadelijke 
effecten van de ramp en de voorkoming van de uitbreiding van de ramp. 

- herstelmaatregelen: activiteiten die nodig zijn voor een spoedige terugkeer van de 
normale situatie.        

 
Op papier ziet het systeem er goed uit. Het instrument vertoont echter in de praktijk nog 
ernstige tekortkomingen. Op zeven terreinen dienen nog verbeteringen te worden 
aangebracht:  
 
1. Betere spreiding van informatie over beschikbare hulpbronnen, expertise en succesvolle 

strategieën en praktijken op nationaal niveau: De databank van de Commissie spoort de 
in aanleg beschikbare assistentie op. Op het ogenblik is deze databank tamelijk rudimentair 
en bevat alleen informatie over interventieploegen. De ervaring wijst uit dat de databank 
bijgewerkt moet worden zodat zij de nodige informatie bevat over de reactiecapaciteit, de 
daarmee verbonden kosten, het soort materieel dat beschikbaar is en waar het te vinden is. 

 
2. Betere training van de interventieploegen: De ervaring leert dat meer behoefte bestaat aan 

regelmatige training, gemeenschappelijke oefeningen met het oog op een betere 
samenwerking en interoperabiliteit, en andere vormen van samenwerking. Hierdoor komen 
ook praktische problemen aan het licht op het punt van communicatie en compatibiliteit 
van technisch materieel, wat van vitaal belang is voor een snelle reactie. In het bijzonder 
dient nadruk te worden gelegd op aanwerving en afdoende training van vrijwilligers in de 
25 lidstaten van de Unie. 
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3. Betere communicatie, coördinatie, in time informatie, systemen voor snelle 
informatieverstrekking aan het publiek en aansluiting op andere netwerken: Verbetering 
moet worden aangebracht in de communicatie, de coördinatie en het onderzoeken van 
manieren om overlapping te voorkomen. Het is eigenaardig dat in de huidige beschikking 
van de lidstaten niet wordt gevraagd het communautaire controle- en informatiecentrum op 
de hoogte te stellen van grote rampen, zelfs niet als die grensoverschrijdende gevolgen 
zouden hebben. De Commissie wil voorstellen doen tot wijziging van Beschikking 
2001/792 van de Raad om ervoor te zorgen dat deze informatie wordt verstrekt. De 
rapporteur steunt de Commissie in dit opzicht. Bij hulpverlening aan niet EU-landen moet 
verbetering worden aangebracht in het vinden van procedures voor het coördineren van 
ploegen uit de diverse deelnemende landen en het totstandbrengen van 
communicatiekanalen met alle deelnemers in het veld. 

 
4. Financiering: Momenteel zijn er financiële problemen. De beschikbare liquide middelen 

zijn onvoldoende en de communautaire procedures (interventies in noodgevallen of 
steunverlening naderhand via het Solidariteitsfonds bijvoorbeeld) zijn ingewikkeld en 
worden vaak traag ten uitvoer gelegd. De Commissie merkt op dat de ervaring die met 
name is opgedaan bij de bosbranden in de zomer van 2003 duidelijk de behoefte heeft 
aangetoond aan een financieringsbron die op korte termijn kan worden aangeboord. 
Soortgelijke problemen doen zich voor bij interventies van de Unie buiten de grenzen. Het 
toekomstig wettelijk instrument moet worden gekoppeld aan de nodige financiële 
instrumenten, zoals een hernieuwd Solidariteitsfonds dat alle activiteiten in de Unie en de 
noodreserve voor optreden buiten de Unie onder zijn hoede heeft.  

 
5. Versterking van het sociaal partnerschap en een actievere betrokkenheid van de 

maatschappij en de lokale autoriteiten. Iedereen moet op de hoogte worden gesteld van de 
gevaren waarmee we worden geconfronteerd zodat de kennis die nodig is om bij een ramp 
verantwoord en solidair op te treden, op de juiste wijze wordt ingezet. Acties moeten 
worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met nationale, regionale en lokale autoriteiten, 
met name in de afgelegen en ultra-perifere gebieden van de Unie. 

 
6. Intensivering van onderzoek en ontwikkeling van noodsystemen voor een doeltreffender 

aanpak van rampen. 
 
7. Toepassing van het subsidiariteitsbeginsel en het opstellen van nationale plannen voor 

coördinatie in noodgevallen. Voor een verdere verbetering van het aanwezige nationaal 
operationeel vermogen op het terrein van burgerbescherming en crisisbeheersing binnen de 
Unie. 

 
De rapporteur is van mening dat deze maatregelen de hoogste prioriteiten verdienen omdat 
alleen door uitbreiding van specialistische kennis, nauwe samenwerking, samenvoeging van 
hulpbronnen en verhoging van de middelen de Unie beter voorbereid is op het beschermen 
van de burger bij rampen binnen en buiten de Unie. Op deze wijze kunnen de slachtoffers van 
rampen ervan verzekerd zijn dat hun nood zo snel en doeltreffend mogelijk wordt gelenigd. 
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