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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 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 inzake de preventie van natuurrampen 
en door de mens veroorzaakte rampen; herinnert eraan dat natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen alle lidstaten en kandidaat-landen kunnen treffen en onder meer1

overstromingen, stormen, droogteperioden, tsunami's, aardbevingen2, bosbranden, 
extreme temperaturen, vulkaanuitbarstingen, lawines, aardverschuivingen, technologische 
en industriële ongevallen, bodemerosie, vervuiling van de ondergrond en het grondwater 
en vervuiling van zeeën, meren en rivieren betreffen;

2. benadrukt dat het bij een EU-aanpak van belang is voor ogen te houden dat zich 
verschillende soorten rampen voordoen in verschillende lidstaten, en dat verschillende 
maatregelen derhalve noodzakelijk zijn;

3. benadrukt dat rampen vele verschillende oorzaken kunnen hebben die niet altijd geheel 
aan extreme natuurverschijnselen kunnen worden toegeschreven, maar waar veelvuldig 
aan wordt bijgedragen door de gebrekkige verhouding van de mens met zijn fysieke 
omgeving en ook het gevolg kunnen zijn van technologische en industriële ongevallen 
waarbij gevaarlijke chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) agentia 
kunnen vrijkomen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid, gewassen, 
de infrastructuur en de veestapel;

4. steunt de centrale onderdelen van de EU-benadering; betreurt echter dat eerdere 
voorstellen van het Europees Parlement nog niet geheel ten uitvoer zijn gelegd, waardoor 
de uitvoering van een geconsolideerde EU-strategie voor de preventie van natuurrampen 
en door de mens veroorzaakte rampen wordt gehinderd;

5. is van mening dat de mededeling van de Commissie inzake de preventie van 
natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen aanleiding zou moeten zijn voor 
beleidsbesprekingen tussen EU-instellingen en diverse belanghebbenden, zoals NGO's en
andere partijen uit het maatschappelijke middenveld;

6. wijst erop dat natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen zeer ernstige gevolgen 
hebben voor de regionale economieën met een negatieve weerslag op de infrastructuur, de 
werkgelegenheid, het natuurlijk en cultureel erfgoed, het milieu, maar ook op het toerisme 
en dat zij de economische en maatschappelijke ontwikkeling van ieder land ongunstig 
beïnvloeden; stelt voor om bij de vorming van de nieuwe Europese dienst voor extern 
optreden en de vaststelling van het financieel kader voor de periode 2014-2020, de EU-
aanpak van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen een van de prioriteiten 

                                               
1 Het betreft een indicatieve en geen restrictieve opsomming van natuurrampen en door de mens veroorzaakte 
rampen, wat betekent dat in de lijst ook andere soorten natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen 
kunnen worden opgenomen die niet in onderhavig advies worden genoemd.
2 Resolutie van het Europees Parlement van 14 november 2007 betreffende de regionale impact van 
aardbevingen (PB C 282 E van 6.11.2008, blz. 269).
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voor een samenhangend buitenlands en veiligheidsbeleid te laten zijn, met inbegrip van 
een geschikt mechanisme voor de toewijzing van humanitaire hulp in tijden van crisis 
binnen de EU en in derde landen;

7. wijst op het belang van de nieuwe in artikel 222 VWEU genoemde solidariteitsclausule 
met het oog op bijstand met gebruikmaking van alle mogelijke middelen en doeltreffende 
coördinatie tussen de lidstaten in geval van een natuurramp of een door de mens 
veroorzaakte ramp;

8. wijst in dat verband op het belang van betrokkenheid van het Permanent Comité 
operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid (COSI) als 
genoemd in artikel 71 VWEU en als opgericht bij Besluit van de Raad 2010/131/EU van 
25 februari 2010 tot oprichting van het Permanent Comité operationele samenwerking op 
het gebied van de binnenlandse veiligheid1; vestigt echter de aandacht op het feit dat 
COSI geen wetgevend orgaan is en geen (quasi-)wetgevingsprerogatieven behoort te 
hebben; maakt zich grote zorgen over het gebrek aan toezicht door het Europees 
Parlement en nationale parlementen en verlangt dat het Europees Parlement en de 
nationale parlementen goed en tijdig worden geïnformeerd omtrent de activiteiten van 
COSI, zodat het benodigde democratische toezicht er toch is;

9. is van mening dat COSI in alle fasen (voorbereiding, uitvoering en afwikkeling) van de 
mobilisatie van instrumenten met het oog op natuurrampen en door de mens veroorzaakte 
rampen interoperabiliteitsondersteuning dient te bieden, en dat in zijn operationele kader 
alle te bestrijken gebieden (politie- en douanesamenwerking, externe grenzen, 
binnenlandse veiligheid en rampen) dienen te zijn opgenomen in overeenstemming met de 
interne veiligheidsstrategie van de EU;

10. benadrukt dat het non-discriminatiebeginsel geëerbiedigd moet worden bij het bieden van 
hulp; merkt op dat hulp moet worden geboden op basis van behoefte, zonder discriminatie 
op basis van ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, 
nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status;

11. herinnert eraan dat bij rampen en in noodsituaties wezenlijke mensenrechten in gevaar 
zijn; dringt aan op een doeltreffend toezicht op de hulpinspanningen om ervoor te zorgen 
dat de fundamentele mensenrechten worden geëerbiedigd, met inbegrip van een aantal 
preventieve maatregelen met betrekking tot fysiek en seksueel geweld, geestelijke 
mishandeling, mensenhandel, gedwongen immigratie en crimineel gedrag;

12. wijst erop dat vrouwen zich na natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen vaak 
in de frontlinie bevinden, aangezien zij meer dan mannen voor hun levensonderhoud 
afhankelijk zijn van bedreigde natuurlijke hulpbronnen; dringt er bij de Commissie op aan 
genderspecifieke strategieën vast te stellen voor situaties waarin door een natuurramp of 
een door de mens veroorzaakte ramp de veiligheid van mensen in het geding is of een 
milieu- dan wel een humanitaire crisis is ontstaan;

13. benadrukt dat natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen ernstige schade 
kunnen aanbrengen aan de economie en aan kritieke onderdelen van de infrastructuur, met 

                                               
1 PB L 52 van 3.3.2010, blz. 50.
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inbegrip van basisnutsvoorzieningen, communicatie en transport, zoals we onlangs hebben 
gezien na de vulkaanuitbarsting op IJsland; dringt er bij de Commissie op aan duidelijke 
prioriteiten te stellen voor de hulp aan een door een ramp getroffen land, zoals de planning 
van tijdelijke huisvesting en het voorzien in voldoende veilig water en afdoende sanitaire 
voorzieningen;

14. wijst erop dat voor een doeltreffende civielebeschermingsoperatie verschillende 
elementen nodig zijn, zoals preventie, actieve participatie en betrokkenheid van iedereen,
paraatheid, en respons-, herstel- en wederopbouwmechanismen;

15. vestigt de aandacht op de inrichting van systemen voor vroegtijdige waarschuwing en een 
snellereactiecapaciteit die gepaard zouden moeten gaan met scholingsprogramma's en 
algemene bewustmakingsprojecten;

16. onderstreept dat het belangrijk is om te beschikken over een uitgebreide hoeveelheid 
gegevens en informatie over de risico's en kosten van rampen en om deze op EU-niveau 
beschikbaar te stellen, met als doel vergelijkende studies uit te voeren en eventuele 
grensoverschrijdende gevolgen van rampen vast te stellen, zodat lidstaten informatie over 
nationale civiele capaciteiten en medische mogelijkheden kunnen uitwisselen, en dat het 
beter is om reeds bestaande structuren zoals het waarnemings- en informatiecentrum (MIC) 
te gebruiken en te ontwikkelen, dan om nieuwe structuren op te zetten;

17. wijst erop dat milieuproblemen die worden veroorzaakt en verergerd door 
klimaatverandering op dit moment verantwoordelijk zijn voor de toename van gedwongen 
migratie, en onderstreept derhalve het groeiende verband tussen asielzoekers en gebieden 
met een verslechterend milieu; dringt aan op betere bescherming en hervestiging van 
'klimaatvluchtelingen';

18. is van mening dat er een krachtig horizontaal coördinatiemechanisme behoort te zijn voor 
de verspreiding van beste praktijken die kunnen bijdragen aan een betere samenwerking 
met betrekking tot paraatheid, reactievermogen en wederopbouw;

19. wijst erop dat toegang tot gezondheidszorg onmiddellijk na een ramp cruciaal is; is van 
mening dat prioriteit moet worden gegeven aan spoedeisende medische en chirurgische 
behandelingen van gewonde overlevenden, beperking van het risico van overdraagbare 
ziekten, psychosociale hulp aan mensen die te maken hebben met tragische verliezen, 
trauma's en ingeperkte sociale en leefomstandigheden, en de voeding en bestrijding van de 
ondervoeding van zuigelingen en peuters;

20. is van mening dat belangrijke financiële mechanismen van de EU, zoals het 
financieringsinstrument voor civiele bescherming, gegeven de toename in frequentie en 
ernst van de rampen, zich in grotere mate moeten concentreren op preventieve 
maatregelen, en dat de financieringsmogelijkheden voor acties in de EU en in derde 
landen onmiddellijk zonder bureaucratische procedures moeten worden uitgebreid;

21. is van mening dat in geval van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen 
aanvullende nationale middelen voor de bescherming van in de eerste plaats mensen, maar 
ook van het milieu en zaken, met inbegrip van het culturele erfgoed, beheerd dienen te 
worden door bestaande financiële instrumenten;
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22. is van mening dat samenwerking bij natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen 
duidelijk van toegevoegde waarde is; roept de lidstaten en de instellingen van de EU 
daarom op om de samenwerking op het gebied van rampenpreventie te versterken en een 
holistische benadering te ontwikkelen gericht op een doeltreffender EU-beleid inzake 
rampenbeheer; verwelkomt derhalve de reeds door de Raad genomen maatregelen met 
betrekking tot de ontwikkeling van een EU-kader voor preventie van rampen en 
bosbranden;

23. wijst erop dat het belangrijk is te zorgen voor doeltreffend en democratisch toezicht op op 
veiligheid gerichte activiteiten; onderstreept de toegenomen betrokkenheid van het 
Europees Parlement bij de ontwikkeling van beveiligingsbeleid na de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon, met als gevolg dat doeltreffend overleg in alle stadia 
essentieel is;

24. vestigt met het oog op een strategie op basis van een proactieve, informatiegestuurde 
benadering, de aandacht op de preventie van en anticipatie op natuurrampen en door de 
mens veroorzaakte rampen en op de beperking van hun potentiële gevolgen; beschouwt 
het in dit verband cruciaal dat de nationale wetgevingen van de lidstaten voldoen aan de 
fundamentele in acht te nemen veiligheidsregels, bijvoorbeeld in de bouw.
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