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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie over de preventie van natuurrampen en 
door de mens veroorzaakte rampen1; schaart zich achter het standpunt dat 
rampenpreventie niet los kan worden gezien van interventie; bevestigt het eerdere werk2

van het Parlement terzake en betreurt het dat de Commissie nog geen 
wetgevingsvoorstellen heeft gedaan die aansluiten bij de voorstellen van het Parlement; 
onderstreept dat er alomvattende wetgeving en richtsnoeren moeten worden opgesteld met 
minimumnormen waaruit een holistische benadering spreekt, om te komen tot een 
doeltreffender EU-beleid inzake rampenbeheer; wijst erop dat het Verdrag van Lissabon 
bij gebrek aan andere regelgeving het gebruik van versterkte samenwerking tussen de 
lidstaten toestaat en dat dit thema dus eveneens in dit kader kan worden behandeld;

2. verlangt van de Europese Commissie een aanpak van natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen tijdens alle etappes, namelijk preventie, paraatheid, onmiddellijke 
interventie en redding, dit alles nauw verbonden met een beleid van snel en effectief 
beheer; bij de vergroting van het reactievermogen moet rekening gehouden worden met 
alle vormen van rampen (binnen of buiten de EU, natuurrampen of door de mens 
veroorzaakte rampen), met alle EU-instrumenten en met de coördinatie tussen de 
verschillende instellingen;

3. pleit voor één enkele EU-strategie door middel van de invoering van een uniform 
actieplan voor elk rampentype, zodat wanneer aan rampen het hoofd moet worden 
geboden de solidariteit tussen de EU-landen gewaarborgd wordt; dringt erop aan dat er 
binnen deze strategie speciale aandacht wordt besteed aan de meest geïsoleerde en minst 
bevolkte regio's in Europa, alsook aan de Europese berg- en grensgebieden en de 
economisch minst ontwikkelde regio's;

4. steunt de kernelementen van de communautaire benadering, maar acht deze ontoereikend 
voor de landbouwsector; is van mening dat op kennis gebaseerde rampenpreventie van 
essentieel belang is; wijst erop dat er in het belang van een efficiënte monitoring een 
gegevensbank moet komen met informatie over de economische en sociale gevolgen van 
rampen, waarbij ook de gebieden met een verhoogd risico in kaart worden gebracht, en dat 
er maatregelen moeten worden geformuleerd die aansluiten bij de specifieke aard van de 
belangrijkste risico's in elke regio; 

5. moedigt een koppeling aan tussen de actoren en de beleidsmaatregelen in de gehele 
rampenbeheercyclus en onderstreept de voordelen van een eenheid voor snelle interventie, 
die de coördinatie en de solidariteit tussen de lidstaten zou versterken, aangezien geen enkel 

                                               
1 COM(2009)0082.
2 Verslag van 18 mei 2006 over natuurrampen (bosbranden, droogtes en overstromingen) – landbouwkundige 
aspecten (C 297 E van 7.12.2006, blz. 363); resolutie van 16 februari 2006 over risico- en crisisbeheer in de 
landbouwsector (C 290 E van 29.11.2006, blz. 407); resolutie van 19 juni 2008 betreffende de versterking van 
het reactievermogen van de Europese Unie bij rampen (C 286 E van 14.8.2008, blz. 15).
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land over de nodige middelen beschikt om zelfstandig het hoofd te bieden aan grote 
natuurrampen; steunt het initiatief om een belanghebbendengroep in het leven te roepen en 
verzoekt om opneming van vertegenwoordigers uit de landbouw in het beoogde 
mechanisme voor crisisbeheer, o.a. om het beginsel van multifunctionaliteit in praktijk te 
brengen;

6. benadrukt dat de gevolgen van natuurrampen niet beperkt blijven tot een gebied binnen 
de juridische of bestuurlijke grenzen van de regio's en de lidstaten en dat het in kaart 
brengen van de risico's bijgevolg gekoppeld moet zijn aan de invoering van brede 
territoriale samenwerkingsverbanden, op basis van een functionele grondslag die losstaat 
van die grenzen, met name op het niveau van macrogebieden, om een grotere effectiviteit 
te bereiken bij de bestrijding van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen, 
zowel wat betreft preventie als interventie;

7. pleit voor samenwerking tussen EU-lidstaten, buurlanden van de EU en 
ontwikkelingslanden in grensoverschrijdende projecten, die gericht is op de uitwisseling 
van goede praktijken en de verspreiding van praktische kennis door middel van 
programma's in het kader van het EU-nabuurschapsbeleid en programma's voor 
ontwikkelingssamenwerking;

8. is van oordeel dat ervaringen uit het verleden en recente ervaringen duidelijk aantonen dat 
de capaciteit van de Gemeenschap op het gebied van civiele bescherming, preventie, 
paraatheid en reactievermogen in verband met natuurrampen of door de mens 
veroorzaakte rampen verder geconsolideerd moet worden, en vraagt de Commissie met 
klem om in dit verband actie te ondernemen, zodat de solidariteit van Europa met landen 
in noodsituaties duidelijk zichtbaar is; steunt activiteiten die erop gericht zijn de 
paraatheid van de lidstaten op het gebied van civiele bescherming te vergroten, in het 
bijzonder door middel van de uitwisseling van deskundigen en goede praktijken, 
oefeningen en projecten op dit vlak;

9. betreurt ten zeerste dat er zoveel ernstige verliezen zijn geleden tijdens de natuurrampen 
die zich recentelijk in een aantal lidstaten hebben voorgedaan, en acht het bijgevolg 
noodzakelijk onmiddellijk na te gaan of de preventie- en paraatheidsmaatregelen wel 
volstaan, met als doel de nodige lessen te trekken en de vernietigende gevolgen van 
gelijkaardige rampen in de lidstaten in de toekomst te voorkomen en te beperken; verzoekt 
de Commissie in dit verband aan de lidstaten te vragen over welke operationele 
programma’s zij beschikken in het geval van natuurrampen, met als doel ervaringen uit te 
wisselen en conclusies te trekken op het gebied van spoedmaatregelen, de coördinatie van 
bestuurlijke en operationele organen en de beschikbaarheid van de nodige mankracht en 
materiële middelen;

10. vraagt de lidstaten en de plaatselijke instanties om bewustmakingsactiviteiten met 
betrekking tot rampenpreventie aan te moedigen, in het bijzonder op scholen en in 
plattelandsgemeenschappen; 

11. herinnert eraan dat investeringen in een duurzaam beheer van ecosystemen of in een 
verantwoord milieubeheer kunnen zorgen voor kosteneffectieve oplossingen om de 
kwetsbaarheid van gemeenschappen voor rampen te verkleinen; gezonde ecosystemen 
fungeren als natuurlijke buffers tegen gevaarlijke gebeurtenissen en zijn vaak minder duur 
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in aanleg of onderhoud en effectiever dan fysieke bouwwerken; uit gegevens van de 
Wereldbank (uit 2004) blijkt dat investeringen in preventieve maatregelen, waaronder het 
behoud van gezonde ecosystemen, zevenmaal minder kosten dan rampenbestrijding;

12. onderstreept dat de aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de landbouwsector in het 
rampenbeheermechanisme voor een op de realiteit in deze sector toegespitste evaluatie en 
interventie noodzakelijk is om een effectievere coördinatie van de bestaande hulpbronnen te 
waarborgen, zodat het EU-beleid op het gebied van het onmiddellijke reactievermogen kan 
worden geconsolideerd;

13. is van mening dat de landbouw- en bosbouwproductie kwetsbaar is als gevolg van 
klimaatverschijnselen zoals droogte, vorst, ijs, hagel, bosbranden, stormen, overstromingen, 
stortregens, gezondheidsrisico's zoals pestinfecties, dierziekten en epidemieën bij mensen 
en dieren, vernielingen door wilde dieren, gevolgen van menselijke activiteiten zoals de 
klimaatverandering, vervuiling, zure regen en onbedoelde en opzettelijke genetische 
verontreiniging, landverschuivingen veroorzaakt door problemen bij stadsontwikkeling en 
ruimtelijke ordening en door technologische en vervoersgerelateerde risico's, de 
verwoestijning van berggebieden, bosbranden die in de eerste plaats het gevolg zijn van een 
gebrek aan onderhoud en crimineel gedrag, en verontreiniging van rivieren door chemische 
lozingen van fabrieken, voedingsstoflekken en onachtzaamheid van bosbezoekers; 

14. benadrukt dat natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen de economische 
leefbaarheid van landbouwbedrijven in gevaar brengen en tot ontvolking van het platteland 
leiden, de erosie en woestijnvorming versterken, ecosystemen beschadigen, de 
biodiversiteit in gevaar brengen en de levenskwaliteit van de resterende 
plattelandsbevolking ernstig aantasten; is van mening dat de gevolgen zwaarder wegen in 
gebieden met natuurlijke handicaps of zonder mogelijkheden tot economische 
diversificatie, waar landbouw voor eigen gebruik wordt beoefend of de belangrijkste of 
enige economische sector vormt, wat leidt tot zowel een gebrek aan levensmiddelen als een 
banentekort in de betreffende regio en tot migratie van de bevolking naar stedelijke 
gebieden;

15. benadrukt de rol die de boeren vervullen als hoeders van het platteland in de Europese 
Unie; acht het om die reden noodzakelijk ervoor te zorgen dat de landbouwactiviteit op een 
levensvatbare wijze behouden blijft, met als doel de afname van de productie en de 
ontvolking van het platteland, een fenomeen dat het risico op bosbranden nog doet 
toenemen, af te remmen;

16. wijst erop dat de landbouw in deze context van cruciaal belang is, omdat deze sector het 
bestaan van plattelandseconomieën waarborgt en de migratie naar stedelijke gebieden 
afremt, goede milieuvoorwaarden schept voor het land, de CO2-uitstoot vermindert en 
bijdraagt tot de vastlegging daarvan, het bodemonderhoud verbetert, rivier- en 
kustwatersystemen in hun natuurlijke staat herstelt en de terugwinning van natuurlijke 
ruimten bevordert;

17. brengt in herinnering dat planten door middel van fotosynthese CO2 opnemen uit de lucht 
en biomassa produceren die kan worden omgezet in biogas, biobrandstoffen en 
industriegoederen; wijst erop dat een toenemend gebruik van landbouwproducten bij de 
vervaardiging van industriële producten zoals polymeren, smeermiddelen, oppervlakte-
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actieve stoffen, oplosmiddelen en vezels eveneens kan bijdragen tot een vermindering van 
de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen;

18. is van mening dat er een groot aantal energiegewassen bestaat die, samen met wind- en 
zonne-energie, in hoge mate kunnen bijdragen aan de energiezekerheid van de EU;

19. is van mening dat de te voorziene negatieve gevolgen van de klimaatverandering voor de 
landbouwproductie extra druk zullen leggen op de noodzakelijke handhaving van de 
zekerheid van de voedselvoorziening, nog vermeerderd door de toename van de 
wereldbevolking tot negen miljard mensen in 2050, als gevolg waarvan de 
productiecapaciteit met zo’n 70% zal moeten toenemen, hetgeen aantoont dat 
voedselzekerheid, het bestrijden van de klimaatverandering, natuurrampen en het 
terugdringen van de armoede onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn;

20. waarschuwt dat er voor het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid voldoende 
middelen beschikbaar moeten zijn om in het kader van de aanpassing aan de 
klimaatverandering en het verzachten van de negatieve gevolgen van die verandering, met 
name door het vermijden van de gevolgen van natuurrampen, de Europese bevolking van 
voedsel te kunnen blijven voorzien en eventuele andere uitdagingen waarmee Europa zal 
worden geconfronteerd, het hoofd te kunnen bieden;

21. vraagt de Europese Commissie te onderzoeken of het in de context van de volgende 
financiële vooruitzichten haalbaar is een fonds voor aanpassing aan de klimaatverandering 
op te richten, om zo bij te dragen tot de financiering van preventiemaatregelen met 
betrekking tot natuurrampen in specifieke economische sectoren;

22. herinnert eraan dat bossen in de eerste plaats belangrijk zijn voor de houtproductie, maar 
ook voor het behoud van de biodiversiteit, het voorkomen van branden, overstromingen, 
lawines en erosie, het beheer van de grondwatervoorraden, landschapsbeheer en CO2-
afvang; wijst er derhalve op dat er dringend behoefte is aan een verreikend EU-
bosbouwbeleid, waarin voldoende rekening gehouden wordt met de diversiteit van de 
Europese bossen en dat gebaseerd is op wetenschappelijke kennis met betrekking tot het 
behoud en de bescherming van die bossen, alsmede met betrekking tot de aanpassingen 
die de bossen moeten ondergaan om opgewassen te zijn tegen de risico's waaraan ze zijn 
blootgesteld;

23. benadrukt het feit dat de aanhoudende droogte de voorbije jaren tot een enorme toename 
van het aantal bosbranden in Europa heeft geleid, en tegelijk de verwoestijning van een 
groot aantal gebieden heeft verergerd;

24. vraagt de Europese Commissie om overeenkomstig de reeds bestaande richtlijn inzake 
overstromingen een voorstel voor een richtlijn op te stellen betreffende de strijd tegen de 
droogte, zodat het beleid van de lidstaten op dit vlak beter kan worden gecoördineerd en 
de beschikbare communautaire instrumenten beter kunnen worden benut;

25. is van mening dat bosbranden in grote delen van Europa een ernstig probleem vormen en 
dat daar maatregelen moeten worden genomen om dichte bebossing te voorkomen en de 
samenstelling van de bossen te wijzigen; vindt dat de voorkeur moet uitgaan naar inheemse 
soorten en gemengde bossen in het belang van een grotere weerstand tegen brand, storm en 
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insectenvraat, gezien de verschillen in natuurlijke omstandigheden in de noordelijke 
wouden van Noord-Europa en de bossen in Zuid-Europa; vraagt dat de Commissie er bij de 
lidstaten op aandringt dat ze wettelijke bepalingen met sancties opnemen over de civiele en 
strafrechtelijke aansprakelijkheid van brandstichters, en evaluatieteams coördineren die 
advies moeten geven aangaande het herstel van het getroffen gebied, dit om speculatie te 
voorkomen; 

26. pleit voor de creatie van een echt bosbeleid dat erop gericht is het beheer en het behoud van 
de bossen te verbeteren, en waarin rekening wordt gehouden met de cruciale functie van 
bossen in de strijd tegen de klimaatverandering, een fenomeen dat steeds meer gevolgen 
heeft in de vorm van natuurrampen;

27. verzoekt de Commissie en de lidstaten om bij de berekening van de steun voor maatregelen 
voor landbouw en milieu de extra kosten in te calculeren die de landbouwers moeten dragen 
als zij werkzaamheden uitvoeren voor brandpreventie (zoals schoonmaken van 
brandgangen, verwijdering van dood boomgewas en bewerking van de grond langs de rand 
van percelen) en voor afwatering (schoonmaken van afwateringssloten en kanalen);

28. vraagt de Commissie en de lidstaten het gebruik van goede landbouwmethoden te 
stimuleren, die er in een aantal lidstaten toe hebben geleid dat de doorsijpeling van 
stikstofhoudende meststoffen met de helft is teruggebracht zonder dat dit de opbrengst van 
de gewassen heeft verminderd;

29. herinnert eraan dat water vaak een rol speelt bij natuurrampen, niet alleen bij 
overstromingen - die vaak verband houden met tekortschietende planning -, vorst, hagel en 
verontreiniging van rivierbekkens, maar ook door zijn schaarste, die grote veranderingen 
kan teweegbrengen, zoals de verwoestijning van grote delen van Zuid- en Zuidoost-Europa;

30. verzoekt de Commissie verslag uit te brengen over de uitvoering in de lidstaten van de 
artikelen 70 en 71 van de "health check" van het GLB inzake regelingen voor 
risicoverzekeringen en gemeenschappelijke beleggingsfondsen; vraagt de Commissie met 
aandrang een voorstel te doen voor een gemeenschappelijk Europees stelsel, met het oog op 
een betere aanpak van de risico's en van de door natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen veroorzaakte inkomensinstabiliteit voor boeren; onderstreept dat dit 
stelsel ambitieuzer moet zijn dan het huidige model om te voorkomen dat in de EU een 
lappendeken van verzekeringsregelingen ontstaat die tot grote verschillen tussen de 
boereninkomens leidt;

31. acht het eveneens noodzakelijk dat een minimumsysteem voor compensaties in het kader 
van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen toegankelijk is voor alle Europese 
boeren, veroordeelt daarbij de onuitvoerbaarheid van artikel 11, lid 8, van Verordening 
(EG) nr. 1857/2006 van de Commissie1, gezien de verschillen tussen de 
verzekeringssystemen van de verschillende lidstaten, en beveelt voorts aan dat het aspect 
van het bevorderen van preventiemaatregelen prioritair moet zijn bij de berekening van de 
verzekeringspremies voor de landbouw;

32. herinnert eraan dat verzekeringsregelingen voorzien zijn in het kader van de "amber box" 
                                               
1 PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3.
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(oranje doos) van de WTO, en dat onze handelspartners, zoals de VS (Counter-Cyclical 
Programme en Disaster Assistance Programmes), hiervan stelselmatig gebruikmaken om 
het inkomen van land- en bosbouwbedrijven veilig te stellen ter compensatie van de 
gevolgen van natuurrampen en van inkomstenderving als gevolg van marktinstabiliteit; 

33. verwijst naar de reeds bestaande risicoverminderingsstrategieën op bedrijfsniveau, zoals 
bedrijfsinterne of marktgeoriënteerde strategieën; herhaalt dat dergelijke strategieën die 
gericht zijn op diversificatie, aangepaste productie, verandering van de gewasrotatie, 
teeltmethoden die de bodem ontzien en minder water vereisen, termijnmarkten, 
verzekeringspolissen en contracten, van het grootste belang zijn en aangevuld moeten 
worden met toezichtmaatregelen;

34. verzoekt de Commissie de uitwisseling van goede praktijken ter voorkoming van door de 
mens veroorzaakte rampen te bevorderen, en roept de lidstaten ertoe op ervoor te zorgen dat 
de regionale autoriteiten trainingen voor rampenbeheer volgen; 

35. is van mening dat er voor een gepast financieel kader moet worden gezorgd om op rampen 
te kunnen reageren, en dat dit beter kan worden gevoed via het Solidariteitsfonds, het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, het regionaal beleid, het zevende kaderprogramma, 
overheidssteun, het Forest Focus-programma en de Life+-programma's; wenst dat speciale 
middelen van buiten het GLB gedeeltelijk worden gebruikt voor particuliere 
preventiemaatregelen zoals maatregelen ter aanpassing van de bossen aan de 
klimaatverandering en daarmee samenhangende onderzoeksactiviteiten, herbebossing, 
bescherming van moeraslanden en aanverwante ecosystemen, monitoring van erosie en 
sedimentvorming in waterlopen en alternatieve gebruiksvormen voor het herstel van land 
met een hoog risico; wenst voorts dat preventie, interventie en informatieverstrekking aan 
de bevolking een gepaste plaats krijgen in de volgende financiële vooruitzichten; 

36. onderstreept dat het noodzakelijk is krachtiger preventiemaatregelen te ontwikkelen die op
alle soorten natuurrampen zijn berekend, door invoering van gemeenschappelijke 
strategische richtsnoeren voor een betere coördinatie tussen de lidstaten en een grotere 
mate van operabiliteit en coördinatie tussen de verschillende communautaire instrumenten 
(structuurfondsen, Solidariteitsfonds en het instrument voor snelle respons en paraatheid 
bij ernstige noodsituaties);

37. vraagt de Commissie met aandrang om het huidige EU-Solidariteitsfonds zo snel mogelijk 
en op zo flexibel mogelijke wijze aan te wenden ter ondersteuning van de slachtoffers van 
natuurrampen en vraagt om de aanneming van transparantere criteria;

38. verzoekt de Commissie de procedure voor de beschikbaarstelling van middelen uit het EU-
Solidariteitsfonds te vereenvoudigen en te versnellen, rekening houdend met de eerste 
ramingen van de rechtstreekse schade waarmee een door een ramp getroffen land 
geconfronteerd wordt, zodat het Solidariteitsfonds zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt;

39. wenst dat het toepassingsgebied van het EU-Solidariteitsfonds zodanig wordt uitgebreid dat 
"ramp" wordt gedefinieerd als een belangrijke destructieve gebeurtenis die ernstige schade 
toebrengt aan de bevolking en het milieu, met inbegrip van zich langzaam voltrekkende 
rampen zoals droogte; in deze situatie moet de invoering van 
waterrantsoeneringsmaatregelen door de centrale of regionale overheid voor het 
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Solidariteitsfonds aanleiding zijn om in actie te komen;

40. beveelt een uitbreiding aan van het toepassingsgebied van het EU-Solidariteitsfonds om 
schade aan landbouw en bossen te dekken;

41. is van mening dat de in aanmerking komende maatregelen waarvan sprake is in artikel 4 
van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie te beperkend van aard zijn, aangezien ze 
geen andere vergelijkbare situaties, zoals droogte, in aanmerking nemen; daarom moet –
ongeacht het feit dat het niet haalbaar is de voornaamste slachtoffers (personen en 
bedrijven) rechtstreekse hulp te verlenen - in het Solidariteitsfonds een nieuwe, meer 
flexibele clausule worden opgenomen die de toekenning van indirecte steun mogelijk 
maakt;

42. dringt erop aan een nieuwe categorie op te nemen in het Solidariteitsfonds van de Europese 
Unie inzake "andere maatregelen van algemeen belang, gericht op herstel van het sociale en 
economische leven van de getroffen bevolking en/of gebieden", zodat ook gebeurtenissen in 
aanmerking komen die schade aanrichten aan particuliere eigendommen die dermate van 
onmiskenbaar belang zijn voor het algemeen welzijn dat ze als het ware dienstdoen als 
openbare voorzieningen;

43. is van mening dat het bij de vaststelling van subsidiabiliteitsdrempels essentieel is 
rekening te houden met de regionale dimensie, want anders zouden regio's die met 
bijzonder ernstige rampen te kampen hebben, buiten de boot kunnen vallen omdat de voor 
de hele lidstaat vastgestelde drempel niet wordt bereikt; ook moet de specifieke situatie 
van afgelegen en geïsoleerde regio's, zoals eilanden en ultraperifere gebieden, in 
aanmerking worden genomen;

44. is van mening dat bij de vaststelling van de in paragraaf 15 genoemde drempels ook 
rekening moet worden gehouden met de plattelandsgebieden met specifieke natuurlijke 
handicaps en verlaten gebieden, teneinde stimulansen te kunnen bieden die de ontvolking 
van deze gebieden moeten tegengaan;

45. verzoekt de Commissie met klem het herstel van de landbouwgebieden die aanzienlijke 
schade hebben geleden, te steunen, ernaar te streven nieuwe banen te creëren en gepaste 
maatregelen te nemen ter compensatie van de sociale kosten die inherent zijn aan het 
verlies van banen en andere inkomstenbronnen uit de landbouw.
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