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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Een communautaire aanpak van de preventie van natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen
(2009/2151(INI))

Het Europees Parlement,

 gezien de mededeling van de Commissie van 23 februari 2009 met de titel: “Een 
communautaire aanpak van de preventie van natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen”1 en de desbetreffende effectbeoordeling2, en het werkdocument 
van de Commissie van 14 december 2007 over de versterking van de systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing in Europa3,

 onder verwijzing naar zijn resoluties van 16 september 2009 over de bosbranden 
tijdens de zomer van 20094, van 4 september 2007 over natuurrampen5, van 7 
september 2006 over bosbranden en overstromingen6, van 5 september 2002 over 
overstromingen in Europa7, van 14 april 2005 over de droogte in Portugal8, van 12 mei
2005 over de droogte in Spanje9, van 8 september 2005 over natuurrampen (branden 
en overstromingen) in Europa10, zijn resoluties van 18 mei 2006 over natuurrampen 
(branden, droogtes en overstromingen) – landbouwaspecten11, regionale-
ontwikkelingsaspecten12 en milieuaspecten13, alsook naar zijn wetgevingsresolutie van 
18 mei 2006 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie14,

 gezien de conclusies van de Raad van 16 juni 2008 over de versterking van het 
reactievermogen van de Unie bij rampen 15, alsook de punten 12 tot en met 15 van de 
conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Brussel van 15-16 juni 
2006 over de alertheid van de Europese Unie op noodsituaties, crises en rampen16,

 gelet op Beschikking 2007/162/EG, Euratom van 5 maart 2007 tot instelling van een 
financieringsinstrument voor civiele bescherming17,

                                               
1 COM(2009)0082.
2 SEC(2009)0202.
3 SEC(2007)1721.
4 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2009)0013.
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0362.
6 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0349.
7 PB C 272 E van 13.11.2003, blz. 471.
8 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0139.
9 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0187.
10 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0334.
11 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0222.
12 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0223.
13 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0224.
14 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0218.
15 10128/08.
16 10633/1/06.
17 PB L 71 van 10.3.2007, blz. 9.
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 gelet op Richtlijn 1996/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren 
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso II-richtlijn)1,

 gelet op Richtlijn 1996/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren 
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso II-richtlijn)2,

 gelet op Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad over 
beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s (overstromingenrichtlijn)3,

 gelet op richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten (MEB-richtlijn)4,

 gezien het Actiekader van Hyogo 2005-2015: Voortbouwend op de veerkracht van 
naties en gemeenschappen na rampen, dat op 22 januari 2005 is aangenomen in Kobe5,

 gezien het Verdrag inzake biologische diversiteit dat op 5 juni 1992 in Rio de Janeiro
is gesloten,

 gelet op artikel 196 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

 gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling, de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0000/2010),

A. overwegende dat preventie steeds belangrijker wordt in het rampenbeheer omdat het 
een toenemende sociale relevantie krijgt,

B. overwegende dat factoren zoals intensief bodemgebruik, industriële en stedelijke 
wildgroei, leegloop van het platteland, woestijnvorming en toename van extreme 
klimaatverschijnselen de lidstaten, en met name de convergentieregio’s, kwetsbaarder 
maken voor zowel natuurrampen als door de mens veroorzaakte rampen,

C. overwegende dat rampen doorgaans meerdere oorzaken hebben en niet steeds 
uitsluitend aan extreme natuurverschijnselen toe te schrijven zijn, temeer daar deze 
vaak versterkt worden door een ongepaste omgang van de mens met zijn natuurlijke 
omgeving,

D. overwegende dat een integrale en coherente aanpak van de preventie van rampen 
verschillende niveaus van samenwerking tussen lokale, regionale en nationale 
overheden moet omvatten,

                                               
1 PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13.
2 PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13.
3 PB L 288 van 6.11.2007, blz. 27.
4 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
5 A/CONF.206/6.
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E. overwegende dat een evenwichtig ruimtegebruik en een natuurvriendelijke 
economische en sociale ontwikkeling, alsmede de versterking van de cohesie in de 
Europese Unie, een fundamentele rol spelen bij de preventie van rampen,

1. onderstreept dat rampenpreventie voornamelijk ten doel heeft mensenlevens, de 
veiligheid en fysieke integriteit van personen, het milieu, economische en sociale 
infrastructuren, met inbegrip van woningen, en het culturele erfgoed te beschermen;

2. is van oordeel dat het, vanwege de dimensie en/of het vaak grensoverschrijdende 
karakter van rampen, passend en noodzakelijk is om de samenwerking op zowel 
regionaal als communautair niveau te versterken met behulp van complementaire 
acties en het beginsel van solidariteit tussen de lidstaten;

3. onderstreept dat het belangrijk is om de bestaande ongelijkheden tussen de regio’s en 
de lidstaten op het vlak van de beschermingscapaciteit ten aanzien van hun bevolking, 
het milieu en de economie weg te werken, met name door bij te dragen aan een betere 
preventie in de regio’s en lidstaten die zijn blootgesteld aan een verhoogd risico op 
rampen en een beperkte economische draagkracht hebben;

4. neemt nota van het voorstel om een netwerk van vertegenwoordigers van de diverse 
bevoegde nationale diensten van alle lidstaten op te zetten; onderstreept dat dit 
netwerk actief moet zijn op het gebied van de samenwerking tussen nationale, 
regionale en lokale overheden en belast moet worden met het beheer van rampen, 
ruimtelijke ordening, risicokartering en risicobeheer; benadrukt de rol van dit netwerk 
bij de uitwisseling van ervaringen en preventiemaatregelen; pleit ervoor om ook 
maatschappelijke organisaties te horen die op dit terrein werkzaam zijn;

5. onderstreept de noodzaak om een passend financieel kader voor rampenpreventie vast 
te stellen waarmee instrumenten zoals het cohesiebeleid, het beleid inzake
plattelandsontwikkeling, het regionaal beleid, het Solidariteitsfonds en het zevende
kaderprogramma versterkt en beter gestructureerd worden; verzoekt om in verband 
hiermee rekening te houden met preventie in de financiële vooruitzichten voor de 
periode na 2013;

6. is van oordeel dat de Europese Unie bij voorrang steun moet verlenen aan de lidstaten 
voor onder meer de volgende preventiemaatregelen:

a) vaststelling en herziening van de voorschriften inzake de veiligheid van 
bouwwerken en bodemgebruik;

b) wegwerken van risicosituaties: herstel van de natuurlijke staat van rivierbeddingen; 
herstel en bescherming van stroomgebieden, wetlands en bijbehorende ecosystemen; 
verhoging van het debiet van bruggen en kanalen; opruimen en herinrichten van 
bossen; acties ter bescherming/instandhouding van de kustlijn;

c) bescherming/herinrichting van woongebieden, met name in steden, die 
buitengewoon kwetsbaar zijn voor bepaalde soorten rampen, in samenwerking met de 
bewoners;
d) onderhoud van en veiligheidscontrole op grote bestaande infrastructuren, met 
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bijzondere aandacht voor stuwdammen, brandstofleidingen, bruggen voor wegverkeer 
en spoorwegbruggen;

7. benadrukt het belang van publiek onderzoek en ontwikkeling (O&O) inzake de 
preventie en het beheer van rampen en pleit voor meer coördinatie en samenwerking 
tussen de O&O-instellingen van de lidstaten, met name van die welke aan het risico op 
rampen zijn blootgesteld; pleit voor een versterking van de systemen voor vroegtijdige 
waarschuwing van de lidstaten en de totstandbrenging of verbetering van onderlinge 
koppelingen tussen de verschillende systemen voor vroegtijdige waarschuwing; 
beveelt de Commissie aan rekening te houden met deze behoeften en in een passende 
financiering te voorzien;

8. onderstreept dat aanpassingsmaatregelen voor zowel het platteland als de stad 
bestudeerd moeten worden om het hoofd te kunnen bieden aan de toename van 
extreme klimaatverschijnselen;

9. dringt nogmaals aan op de oprichting van een Europees Waarnemingscentrum voor 
droogte, als centrum voor de studie, beperking en bestrijding van de gevolgen van 
droogte;

10. roept de Commissie op om in samenwerking met de lidstaten een specifiek initiatief 
voor de bescherming van bossen en de preventie van bosbranden ten uitvoer te leggen; 
is van oordeel dat bebossings/herbebossingsprojecten steun behoeven en dat daarbij 
voorrang moet worden verleend aan inheemse soorten en gemengde bossen om de 
biodiversiteit in stand te houden en de bestendigheid tegen branden, stormen en plagen 
te vergroten;

11. spoort de lidstaten aan de mogelijkheid te onderzoeken om de integratie van 
rampenpreventie in de nationale operationele programmering van de EU-financiering 
te verbeteren; roept de Commissie op steun te verlenen voor het verzoek van de 
lidstaten om in dit verband bepaalde aspecten van de operationele programma’s te 
herformuleren; 

12. pleit voor een herziening van de verordening betreffende het Solidariteitsfonds,
waarbij de criteria om voor steun in aanmerking te komen worden aangepast aan de 
kenmerken van elke regio en ramp, met bijzondere aandacht voor de productieve 
sectoren, de meest kwetsbare gebieden en de getroffen bevolking, en een snellere en 
meer flexibele beschikbaarstelling van middelen uit het Fonds wordt gewaarborgd;

13. onderstreept dat de kenmerken en natuurlijke beperkingen van weinig bevolkte 
gebieden en ultraperifere regio’s erkend moeten worden en naar behoren in 
aanmerking moeten worden genomen;

14. beveelt aan om bij de herziening van de MEB-richtlijn een meer volledige lijst van 
vraagstukken betreffende rampenpreventie op te nemen, met name voor wat betreft de 
beoordeling, kennisgeving en bekendmaking van risico’s;

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de 
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Commissie, alsmede aan de regeringen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De laatste jaren hadden de lidstaten van de Europese Unie heel wat rampen te verduren. 
Bewijs hiervan is dat de Commissie tijdens de eerste zes bestaansjaren van het 
Solidariteitsfonds 62 aanvragen voor financiële steun van 21 verschillende landen heeft 
ontvangen1. Daarvan valt ongeveer een derde onder de rubriek “grote rampen”. Sommige 
rampen hadden geen aanvragen voor steun uit het Fonds tot gevolg, ofschoon ook zij een 
ernstige en in vele gevallen blijvende weerslag hadden op de getroffen bevolking, het 
milieu en de economie.
De schade is zoals altijd moeilijk te meten, vooral als er mensenlevens mee gemoeid zijn. 
Hoe het ook zij, de economische en sociale kosten van rampen zijn enorm. 
Het is in dit verband dat preventie een toenemende sociale relevantie krijgt en steeds 
belangrijker wordt in het rampenbeheer.
Ofschoon de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de burgers en de preventie 
van rampen in de eerste plaats en in hoofdzaak bij de lidstaten berust, is het verstandig om 
de samenwerking op preventiegebied te versterken, de inspanningen beter te coördineren 
en de solidariteit en wederzijdse hulp te bevorderen.
Met het oog op de verwezenlijking van deze doelstelling wordt gepleit voor samenwerking 
tussen nationale, regionale en lokale overheden op het gebied van rampenbeheer, 
ruimtelijke ordening, risicokartering en risicobeheer. In dit kader is het wenselijk om een 
netwerk op te zetten dat fungeert als forum voor het uitwisselen van ervaringen en 
preventiemaatregelen. Ook maatschappelijke organisaties die op dit terrein actief zijn, 
moeten hieraan kunnen deelnemen. De rol van regionale en lokale overheden verdient 
bijzondere aandacht, omdat zij beter dan wie ook bekend zijn met de lokale kenmerken en 
omstandigheden.

De frequentie en de omvang van rampen zijn afhankelijk van velerlei factoren en worden 
nog versterkt door beleidsmaatregelen die de omgang van de mens met zijn natuurlijke 
omgeving ontregelen. Factoren zoals intensief bodemgebruik, industriële en stedelijke 
wildgroei, leegloop van het platteland, woestijnvorming en toename van extreme 
klimaatverschijnselen maken de lidstaten kwetsbaarder voor zowel natuurrampen als door 
de mens veroorzaakte rampen. Deze algemene kwetsbaarheid is nog meer dan elders 
voelbaar in de convergentieregio’s. Het is dan ook belangrijk om een transversale aanpak 
te waarborgen en rekening te houden met preventie in sectorale beleidslijnen die relevant 
zijn voor de bevordering van een evenwichtig ruimtegebruik en een economische en 
sociale ontwikkeling die in het teken staat van de natuur en de cohesie. Anderzijds moet 
worden erkend dat sommige sectorale beleidslijnen (bijvoorbeeld het GLB) tot een 
toename van de blootstelling aan het risico op rampen van bepaalde regio’s en hun 
bevolking hebben geleid en derhalve aan herziening toe zijn.
Tevens moet goed voor ogen worden gehouden dat rampen doorgaans vooral ernstige 
gevolgen hebben voor degenen die over onvoldoende middelen beschikken om zichzelf, 
hun gezin en hun bezittingen te beschermen.

Het is nuttig en noodzakelijk om op het niveau van de Europese Unie een passend 
financieel kader voor preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen 
vast te stellen waarmee instrumenten zoals het cohesiebeleid, het beleid inzake 

                                               
1 COM (2009) 193 definitief.
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plattelandsontwikkeling en het regionaal beleid versterkt en beter gestructureerd worden. 
De financiële middelen van de Europese Unie moeten bij voorkeur gebruikt worden om 
door de lidstaten uit te voeren preventiemaatregelen te bekostigen die gericht zijn op het 
wegwerken van risicosituaties, het beschermen van woongebieden, het uitoefenen van 
controle op de veiligheid van grote infrastructuren en het vaststellen en herzien van 
voorschriften inzake de veiligheid van bouwwerken en bodemgebruik.
Bovendien wordt aangedrongen op een betere integratie van rampenpreventie in de 
nationale operationele programmering van de EU-financiering, waarbij de Commissie
steun moet verlenen voor het verzoek van de lidstaten om in dit verband bepaalde aspecten 
van de operationele programma’s te herformuleren. Voorts is het essentieel om de 
kenmerken en natuurlijke beperkingen van weinig bevolkte gebieden en ultraperifere 
regio’s te erkennen en naar behoren in aanmerking te nemen.
Het is van vitaal belang dat de lidstaten hun inspanningen op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) inzake de preventie en het beheer van rampen versterken. In dit 
verband is ook een verbetering van de coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten, 
met name van die welke aan het risico op rampen zijn blootgesteld, mogelijk en wenselijk. 
Aanbevolen wordt om rekening te houden met deze behoeften en in een passende 
financiering te voorzien. Op dit vlak is het tevens belangrijk om enerzijds de systemen 
voor vroegtijdige waarschuwing van de lidstaten te versterken en onderlinge koppelingen 
tussen de verschillende systemen tot stand te brengen of de bestaande koppelingen te 
versterken en anderzijds aanpassingsmaatregelen voor zowel het platteland als de stad te 
bestuderen om het hoofd te kunnen bieden aan de toename van extreme 
klimaatverschijnselen.

Het wegwerken van de bestaande ongelijkheden tussen de regio’s en de lidstaten op het 
gebied van rampenpreventie, met name door bij te dragen aan een betere preventie in de 
regio’s en lidstaten die zijn blootgesteld aan een verhoogd risico op rampen en een 
beperkte economische draagkracht hebben, moet een van de voornaamste zorgpunten zijn 
van een communautaire aanpak van de preventie van rampen.
De aandacht wordt gevestigd op bepaalde soorten natuurrampen waarvan is gebleken dat 
zij zich regelmatig herhalen, met name in convergentieregio’s. Het voorstel luidt om in 
aansluiting op eerdere resoluties van het Europees Parlement een Europees 
Waarnemingscentrum voor droogte op te richten en een specifiek initiatief voor de 
bescherming van bossen en de preventie van bosbranden ten uitvoer te leggen.


