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Betreft:

Uitgebreide interpellatie - Branden in de Europese Unie deze zomer

In het begin van de zomer van 2017 is de EU getroffen door een reeks verwoestende branden in
vooral Italië, Portugal, Kroatië, Frankrijk, Spanje en Griekenland, waarbij veel doden zijn gevallen en
zeer veel materiële schade is ontstaan.
Lidstaten, met name de landen die steun uit het Cohesiefonds ontvangen, vinden het vaak moeilijk om
dergelijke grootschalige branden zelf aan te pakken, en vragen daarom om steun en bijstand van de
Unie.
Uit het verslag van de Europese Rekenkamer van 24 februari 20151 blijkt dat EU-financiering ter
voorkoming van bosbranden en voor het herstel van door brand of natuurrampen veroorzaakte
schade aan bossen niet goed genoeg wordt beheerd.
Er is geen specifieke Europese wetgeving voor de aanpak van branden en droogte.
Is de Commissie daarom van plan om:
–

middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) beschikbaar te stellen en op
flexibele wijze van dit fonds gebruik te maken voor het herstel van de ernstige schade die door de
branden is ontstaan?

–

Europese interventiemechanismen toe te passen door passende juridische en
begrotingsinstrumenten in het leven te roepen, met name via een orgaan van de Unie voor de
bescherming van bossen?

–

specifieke voorstellen in te dienen voor richtlijnen ter bestrijding van branden en droogte in de
EU, bijvoorbeeld inzake landbouwsteun voor de aanleg en het onderhoud van brandsingels, om
te zorgen voor een betere coördinatie van het beleid van de lidstaten op dit gebied en om
optimaal gebruik te maken van de beschikbare communautaire instrumenten?
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Speciaal verslag nr. 24/2014, getiteld "Wordt de EU‑ steun voor de preventie en het herstel van door brand
of natuurrampen veroorzaakte schade aan bossen goed beheerd?"
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