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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

"Naar een krachtigere Europese respons bij rampen: de rol van civiele bescherming en 
humanitaire hulp"
(2011/2023(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 196 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU), waarin staat dat "de Unie de samenwerking tussen de lidstaten bevordert om 
zodoende te komen tot een grotere doeltreffendheid van de systemen ter voorkoming van 
en bescherming tegen natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen",

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld 
“Naar een krachtigere Europese respons bij rampen: de rol van civiele bescherming en 
humanitaire hulp" (COM(2010)600),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 5 
maart 2008 over "Versterking van het reactievermogen van de Unie bij rampen" 
(COM(2008)0130),

– gezien het in mei 2006 gepubliceerde verslag van Michel Barnier getiteld "Op weg naar 
een Europese civiele bescherming: Europe Aid",

– gezien de conclusies van de Raad van 14 december 2010, waarin deze met voldoening 
kennis neemt van de in de mededeling van de Commissie van 26 oktober 2010 
geformuleerde doelstellingen, die gericht zijn op een meer voorspelbare, effectieve, 
efficiënte, coherente en zichtbare Europese respons bij rampen,

– gezien de conclusies van de Raad van december 2007, waarin de Commissie wordt 
verzocht om zo goed mogelijk gebruik te maken van het communautair mechanisme voor 
civiele bescherming en om de samenwerking tussen lidstaten te vergroten, 

– gelet op 2007/162/EG, Euratom: Beschikking van de Raad van 5 maart 2007 tot instelling 
van een financieringsinstrument voor civiele bescherming1 en Beschikking 2007/779/EG 
van de Raad van 8 november 2007 tot wijziging van Beschikking 2001/792/EG van 23 
oktober 2001 tot vaststelling van een communautair mechanisme voor civiele 
bescherming2,

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 14 december 2010 betreffende de oprichting van 
een EU-structuur voor snelle respons3 , van 10 februari 2010 over de recente aardbeving 
in Haïti4 , van 16 september 2009 over de bosbranden in de zomer van 20095 , van 19 juni 
2008 betreffende de versterking van het reactievermogen van de Europese Unie bij 

                                               
1 PB L 71 van 10.03.2007, blz. 9.
2 OJ L 314, 1.12.2007, p. 9.
3 Texts adopted, P7_TA(2010)0465.
4 PB C 181 E van 16.12.2010, blz. 5.
5 OJ C 224E, 19.8.2010, p. 1.
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rampen1 en van 4 september 2007 over de natuurrampen van deze zomer2,
– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de 
Commissie buitenlandse zaken en de Commissie regionaal beleid (A7-0000/2011),

A. overwegende dat er sprake is van een dramatische toename van het aantal en de ernst van 
de natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen die de Unie en haar burgers raken, 
evenals andere landen en regio's in de hele wereld, zoals op tragische wijze is gebleken bij 
de recente zware ramp in Japan, dat is getroffen door een combinatie van aardbevingen, 
tsunami's en een nucleaire ramp, met alle gevolgen van dien in termen van verlies van 
mensenlevens en van economische, maatschappelijke en ecologische ellende en van 
beschadiging van het cultureel erfgoed,

B. overwegende dat de recente tragedies, met name de aardbeving in Haïti en de 
overstromingen in Pakistan, hebben aangetoond dat de voornaamste 
rampenbestrijdingsinstrumenten waarover de EU beschikt (in de vorm van humanitaire 
hulp en van het EU-mechanisme voor civiele bescherming) onder de gegeven 
omstandigheden goed bleken te voldoen aan het doel waarvoor zij waren ontworpen, maar 
dat er nog ruimte is voor verbetering in termen van doelmatigheid, efficiëntie, samenhang 
en zichtbaarheid van het EU-bijstandsinstrumentarium in zijn geheel,

C. overwegende dat er diverse systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van vooraf bepaalde 
middelen van de lidstaten dan wel van middelen die door de EU worden gefinancierd met 
succes zijn getest aan de hand van door het Europees Parlement geïnitieerde 
proefprojecten3,

D. overwegende dat het Europees Parlement er bij de Commissie consistent op heeft 
aangedrongen met wetgevingsvoorstellen te komen voor de instelling van een EU-korps 
voor de bescherming van de bevolking, zoals omschreven in het verslag-Barnier van 
2006, waarbij het subsidiariteitsbeginsel volledig in acht moet worden genomen en dat 
aldus een aanvulling vormt op in de lidstaten bestaande voorzieningen, conform het 
bepaalde in artikel 196 VWEU,

E. overwegende dat directe coördinatie, onderlinge afstemming en communicatie binnen de 
EU en met internationale actoren van cruciaal belang is, dat dubbel werk en overlapping 
moet worden voorkomen en dat moet worden gezorgd dat de juiste vorm van hulp de 
getroffen bevolkingsgroepen snel bereikt,

F. overwegende dat politieke coördinatie op EU-niveau, gelet op de institutionele 
rolverdeling, moet worden gegarandeerd zonder dat de rampenbestrijdingsoperaties 
worden belemmerd of vertraging oplopen, en dat daarbij moet worden uitgegaan van de 
bestaande mechanismen, zonder dat er nieuwe structuren hoeven te worden gecreëerd, en 

                                               
1 OJ C 286E, 27.11.2009, p. 15.
2 OJ C 187E, 24.7.2008, p. 55.
3 Met name het proefproject ter versterking van de samenwerking tussen de lidstaten bij de bestrijding van 
bosbranden (2008) en de voorbereidende actie met het oog op een EU-structuur voor snelle respons (2008-2010).
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overwegende dat de operationele en politieke coördinatie van de Europese respons bij 
rampen binnen een onafhankelijke context gestalte moet krijgen,

G. overwegende dat een geïntegreerde, alle risico's omvattende aanpak die zich uitstrekt tot 
zowel rampenpreventie (inclusief risicoverlaging en -beperking) als paraatheid, respons en 
herstel de meest effectieve strategie is om met rampen om te gaan,

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de 
Raad getiteld “Naar een krachtigere Europese respons bij rampen: de rol van civiele 
bescherming en humanitaire hulp" en de daarin vastgelegde doelstellingen; onderstreept 
dat nader moet worden bekeken hoe de in die mededeling vervatte voorstellen kunnen 
voldoen aan de verwachtingen omtrent een betere, effectieve, kostenefficiënte en 
zichtbare Europese respons;

2. onderstreept de noodzaak de werking van het bestaande Europese rampenresponssysteem 
te vereenvoudigen en de ten algemenen nutte beschikbare middelen optimaal te benutten, 
en tegelijkertijd de lidstaten ertoe aan te moedigen daaraan een bijdrage te leveren en 
aldus de Europese solidariteit te waarborgen;

3. onderschrijft de noodzaak van een kwalitatieve verschuiving van het bestaande ad hoc 
coördinatiestelsel naar een voorspelbaar en vooraf gepland systeem binnen het 
mechanisme voor civiele bescherming van de EU op basis van de vooraf bepaalde 
middelen die beschikbaar zijn voor onmiddellijke inzet bij noodhulpoperaties van de EU; 

4. dringt er bij de Commissie eens te meer op aan zo spoedig mogelijk met voorstellen te 
komen voor de instelling van een EU-korps voor de bescherming van de bevolking op 
basis van het EU-mechanisme voor civiele bescherming, zodat de EU de nodige middelen 
kan bijeenbrengen voor onmiddellijke noodhulpverlening aan slachtoffers;

5. onderschrijft het standpunt dat het Europese rampenresponsbeleid zowel moet berusten op 
een Europese noodhulpresponscapaciteit – die gestalte moet krijgen door versterking van 
het Europees mechanisme voor civiele bescherming op basis van vooraf vastgestelde en 
daardoor voorspelbare noodhulpvoorzieningen van de lidstaten – als op een Europees 
Centrum voor respons in noodsituaties, welke samen de hoeksteen moeten vormen van de 
aldus te definiëren strategie, als bedoeld in de mededeling van de Commissie van 26 
oktober 2010; onderstreept dat daartoe een alle risico's omvattende aanpak moet worden 
gevolgd, waarbij alle relevante spelers gezamenlijk moeten optreden, en waarbij gebruik 
moet worden gemaakt van de synergieën tussen de respectieve bestaande hulpmiddelen en 
instrumenten;

6. wijst er eens te meer op dat het subsidiariteitsbeginsel bepalend moet zijn voor de vraag 
hoe de lidstaten hun eigen middelen kunnen besteden, met name wanneer er sprake is van 
conflicterende nationale behoeften;

Europese responscapaciteit in noodsituaties 

7. is van mening dat de collectieve pool van vooraf omschreven middelen die op vrijwillige 
basis beschikbaar worden gesteld voor hulp bij rampenbestrijdingsoperaties van de EU, 
zowel binnen de Unie als daarbuiten, de kern zal vormen van de interventiecapaciteit van 
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de EU, en eventueel kan worden aangevuld met bijkomende occasionele aanbiedingen van 
de zijde van de lidstaten; pleit voor het opzetten van een stimuleringsregeling om de 
lidstaten in staat te stellen voldoende capaciteit voor de vrijwillige pool opzij te zetten 
zonder dat de totale uitgaven van de lidstaten daarvoor hoeven te worden opgetrokken;

8. onderschrijft het standpunt dat er ter verdere aanvulling van de door de lidstaten voor 
noodhulpoperaties beschikbaar gestelde middelen ook door de EU gefinancierde en door 
de lidstaten beheerde middelen moeten worden uitgetrokken; merkt op dat daarbij gebruik 
moet worden gemaakt van via proefprojecten ontwikkelde modellen die met succes zijn 
getest bij recente noodsituaties, zowel binnen als buiten Europa;

9. dringt er bij de Commissie op aan de nog bestaande capaciteitslacunes in samenwerking 
met de lidstaten op te sporen; er moet worden nagedacht over het creëren van middelen op 
EU-niveau, waarbij elke vorm van concurrentie en/of overlapping met nationale middelen 
moet worden vermeden, ter opvulling van nog bestaande capaciteitslacunes die de EU als 
geheel aanzienlijke besparingen zouden kunnen opleveren ofwel om middelen te kunnen 
mobiliseren die voor individueel opererende lidstaten niet beschikbaar zijn, hetgeen een 
adequaat model voor lastenverdeling zou kunnen opleveren;

10. beschouwt het ontwikkelen van referentiescenario's voor de voorplanning en 
voorbereiding van operaties waarbij de middelen in kaart worden gebracht die de lidstaten 
zo nodig kunnen inzetten voor noodhulpoperaties in EU-verband en het opmaken van 
rampenplannen als cruciale elementen ter verbetering van de responscapaciteit van de EU 
en als een essentiële factor om snel te kunnen ingrijpen en onmiddellijk adequaat te 
kunnen reageren bij iedere noodsituatie; roept de Commissie en de lidstaten ertoe op deze 
maatregelen onverwijld en zonder afbreuk te doen aan andere acties uit te voeren;

Europese Centrum voor respons in noodsituaties

11. is ingenomen met het Commissiebesluit om de humanitaire crisiscentra van het MIC 
(Waarnemings- en Informatiecentrum) en van ECHO samen te voegen tot een echt 
responscentrum voor noodsituaties dat continu 24 uur per dag operationeel is en optreedt 
als een planning- en operationeel coördinatieplatform, en beschouwt dit als een stap in de 
goede richting; dringt bij de Commissie aan op uitbreiding van het Centrum, zodat het kan 
fungeren als centraal knooppunt voor het snel en doeltreffend coördineren van alle 
materiële Europese hulpoperaties en van de verleende financiële en humanitaire 
hulpbijdragen; dit centrum moet fungeren als het centrale registratiepunt voor verzoeken 
om bijstand voor alle soorten van natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen, zodat 
de EU daarop consistent kan reageren;

12. dringt mede om financiële redenen aan op effectieve samenvoeging van het crisiscentrum 
van ECHO en dat van het Waarnemings- en Informatiecentrum (MIC);

13. dringt bij de Commissie aan op coördinatie van in noodsituaties te treffen maatregelen 
door de bestaande universele dienst en het alarmnummer 112 te stroomlijnen en te 
optimaliseren;

14. dringt erop aan dat het noodresponscentrum in overleg met de lidstaten op korte termijn 
beslissingen neemt over de inzet van middelen uit de collectieve pool, zodat slachtoffers 
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kunnen rekenen op onmiddellijke en effectieve bijstand, en vertragingen, doublures en 
overlappingen kunnen worden vermeden;

15. dringt aan op politieke coördinatie in het licht van de respectieve institutionele rol van de 
Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en het Europees Dienst voor extern optreden (EDEO), die 
verantwoordelijk zijn voor de politieke aspecten van het gemeenschappelijk buitenlands 
en veiligheidsbeleid, zonder dat hulpoperaties daardoor hinder of vertraging mogen 
oplopen; dringt er derhalve bij de Commissie en de EDEO op aan werkafspraken te 
maken met betrekking tot de coördinatie van kwesties die verband houden met de respons 
van de EU bij noodsituaties;

Logistieke en transportaspecten 

16. roept op tot het maken van gezamenlijke, effectieve logistieke afspraken, ook met 
betrekking tot de door de EU gefinancierde, universeel inzetbare Technische bijstands- en 
ondersteuningsteams (TAST), die kunnen worden ingeschakeld voor de assistentie van 
eventueel door de EU of de lidstaten ter plaatse ingezette functionarissen en teams, met 
name wanneer de lokale infrastructuur het heeft begeven;

17. pleit voor betere, solidere, kosteneffectievere en goed gecoördineerde 
transportvoorzieningen voor alle materiële hulpoperaties op ramplocaties, met name door 
middel van gestroomlijnde, vereenvoudigde procedures, hogere 
cofinancieringspercentages en de introductie van nieuwe toegangsmogelijkheden voor 
extra transportfaciliteiten, eventueel door middel van raamcontracten;

Communicatie, zichtbaarheid, opleiding en onderzoek

18. dringt aan op een coherente communicatiestrategie ter vergroting van de algehele 
zichtbaarheid van EU-activiteiten, waarbij alle EU-instellingen en lidstaten moeten 
worden betrokken;

19. dringt aan op het verschaffen van reguliere opleidingen voor alle betrokken deskundigen 
ter verbetering van de interoperabiliteit van de ingezette middelen, alsmede op nader 
onderzoek en analyse van potentiële of geconstateerde lacunes;

20. verzoekt de Commissie daartoe zo spoedig mogelijk – en uiterlijk tegen eind 2011 – met 
ambitieuze wetgevingsvoorstellen te komen;

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Wij leven in een tijdperk waarin rampen zich steeds vaker voordoen. Vorig jaar had 
Europa te kampen met een aantal bijzonder ernstige rampen, waaronder stortvloeden en 
grootschalige overstromingen, zware stormen en bosbranden, en daarnaast ook nog met de 
aswolk die het gevolg was van de uitbarsting van de Eyjafjallajökull-vulkaan in IJsland. 
Ook buiten Europa deden zich een aantal zeer ernstige rampen voor, met enorme aantallen 
slachtoffers en grootschalige verwoestingen, namelijk de aardbeving in Haïti en de 
overstromingen in Pakistan. De grootste olieramp in de geschiedenis vond in de Golf van 
Mexico plaats na de ontploffing van de Deepwater Horizon-boorput, en de Sahel werd 
getroffen door ernstige droogte. Momenteel wordt de wereld geconfronteerd met de 
dramatische gebeurtenissen in Japan, waar zich een combinatie van zware aardbevingen, 
tsunami's en een nucleaire catastrofe voordoen.

Op wereldschaal is het jaarlijks geregistreerde aantal rampen over de laatste 35 jaar 
inmiddels opgelopen tot nagenoeg 400. De laatste 20 jaar zijn in Europa bij geregistreerde 
rampen bijna 90 000 dodelijke slachtoffers gevallen en ondervonden ruim 29 miljoen 
mensen daarvan negatieve gevolgen, terwijl er voor 211 miljard euro economische schade 
werd aangericht.

Tegen de achtergrond van de recente dramatische toename van het aantal natuurlijke en 
door de mens veroorzaakte rampen, zowel binnen als buiten de Europese Unie, dringt de 
rapporteur aan op een efficiënter optreden in alle stadia van de Europese 
rampenbeheercyclus, inclusief wat betreft preventie, paraatheid, respons en herstel, en 
tegelijkertijd op optimalisering van de economische middelen in deze tijden van 
besparing. Deze aanpak wordt krachtig ondersteund door nagenoeg 90% van de Europese 
burgers, die van de EU verwachten dat zij meer doet om hun land te helpen wanneer het 
door een ramp wordt getroffen, terwijl een vergelijkbaar aantal burgers de humanitaire 
acties van de EU buiten de EU steunen. Dit streven vindt ook zijn neerslag in het Verdrag 
van Lissabon, waarbij nieuwe rechtsgrondslagen zijn geïntroduceerd voor zowel civiele 
bescherming als humanitaire hulp, om te zorgen voor een snelle en effectieve respons op 
rampen die zich binnen en buiten de EU voordoen.

Aangezien dit rapport zich met name richt op de respons bij noodsituaties, zou uw 
rapporteur willen benadrukken dat deze respons nadere invulling moet krijgen door vooraf 
in de lidstaten beschikbare middelen te identificeren die op vrijwillige basis kunnen 
worden ingezet ten behoeve van het Europees mechanisme voor civiele bescherming. Dat 
zou een belangrijke verschuiving impliceren van de thans bij rampen gevolgde ad-
hocrespons in de richting van voorplanning aan de hand van referentiescenario's waarbij 
de middelen van de lidstaten in kaart worden gebracht en in de richting van 
rampenbestrijdingsplannen. 

Bovendien is uw rapporteur voorstander van een vereenvoudiging van het Europees 
mechanisme voor civiele bescherming, dat als te bureaucratisch wordt beschouwd. In dit 
verband verwelkomt zij de samenvoeging van de crisiscentra van het MIC en ECHO en de 
instelling van een echt responscentrum voor noodsituaties dat continu 24 uur per dag 
operationeel is en in overleg met de lidstaten beslist over de middelen die bij een ramp 
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moeten worden ingezet teneinde de slachtoffers onmiddellijke en effectieve bijstand te 
kunnen verlenen. 

Om de Europese noodhulprespons nog verder te verbeteren verzoekt de rapporteur de 
Commissie zo snel mogelijk met een voorstel te komen voor een op het 
noodresponscentrum gebaseerd EU-korps voor de bescherming van de bevolking.

Een ander cruciaal punt is de noodzaak van een betere coördinatie tussen alle actoren om 
overlapping en dubbel werk te voorkomen, zowel in de politieke als in de operationele 
sfeer, die elk voor zich autonoom moeten kunnen functioneren om snelle en effectieve 
hulpverlening aan slachtoffers van rampen niet te belemmeren. 

Tot slot wil de rapporteur graag benadrukken dat het belangrijk is dat alle lidstaten in een 
geest van Europese solidariteit een bijdrage aan de Europese noodhulprespons leveren. 
Een stimuleringsregeling om de lidstaten in staat te stellen voor de vrijwillige collectieve 
pool voldoende capaciteit te committeren zonder hun totale uitgaven te moeten verhogen 
zou de animo hiervoor kunnen doen toenemen. Met andere woorden, het gebruik van de in 
de lidstaten beschikbare middelen ten algemenen nutte moet worden geoptimaliseerd om 
duplicering van structuren, inspanningen of kosten te vermijden.


