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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over hydrogeologische destabilisatie en 

de vrijstelling van begrotingsbeperkingen voor de beveiliging van gebieden en regio's die 

getroffen zijn door overstromingen 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 133 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat in Europa vele regio's te lijden hebben onder een duidelijk probleem 

van hydrogeologische destabilisatie, dat dringend moet worden aangepakt; 

B. overwegende dat Ligurië en Piëmont op 24 november verwoest zijn door een bijzonder 

krachtige overstroming en dat volgens niet-definitieve cijfers voor Ligurië alleen sprake 

is van schade ten belope van meer dan 100 miljoen EUR, die gedragen moet worden 

door de regio en de nationale overheid; 

C. overwegende dat overeenkomstig Verordening (EU) nr. 651/2014 de vergoeding van 

materiële schade aan activa en van inkomensverlies door de onderbreking van 

activiteiten gedurende een periode van ten hoogste zes maanden niet als staatssteun 

worden beschouwd; dat deze maatregelen ontoereikend zijn, in het bijzonder in geval 

van overstromingen, waar de gevolgen van de schade langer aanhouden; 

D. overwegende dat de huidige beperkingen van de Unie op het gebied van begroting en 

staatssteun het onmogelijk maken voor de regio en de nationale overheid om een 

preventieve strategie voor de beveiliging van gebieden met een hydrogeologisch risico 

ten uitvoer te leggen; 

1. verzoekt de Commissie interventies op het gebied van wederopbouw en beveiliging van 

gebieden volledig vrij te stellen van de begrotingsbeperkingen van de EU; 

2. verzoekt de Commissie vast te stellen dat fiscale gunstmaatregelen voor personen en 

economische activiteiten die door de natuurrampen zijn getroffen, niet worden 

beschouwd als staatssteun. 


