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Resolutie van het Europees Parlement over de gevolgen van de hittegolf van deze zomer

Het Europees Parlement,

– gezien de buitengewoon hoge temperaturen die de afgelopen tijd in Europa en in de wereld 
hebben geheerst,

– met name gezien de droogte en de daarmee gepaard gaande bosbranden in Europa,

– tevens gezien de recente bosbranden in Canada, de Verenigde Staten, Rusland en Zuid-
Afrika,

A. overwegende dat de uitzonderlijke weersomstandigheden gepaard gingen met buitengewoon 
hoge temperaturen in vele delen van Europa en op andere plaatsen in de wereld,

B. overwegende dat deze recente hoge temperaturen het leven hebben gekost aan een nog 
onbekend aantal personen in Europa, hebben geleid tot de evacuatie van veel mensen uit hun 
huizen, sommige mensen van hun baan of huis hebben beroofd, in vele landen een 
verwoestende uitwerking hebben gehad op landbouw, bosbouw en toerisme, en negatieve 
gevolgen op de verlening van basisdiensten zoals vervoer, elektriciteit en water,

C. overwegende dat de bosbranden in Portugal alleen al 356.000 hectare bosland en in totaal 
circa 5% van het grondgebied van het land hebben verwoest en dat de schade wordt geraamd 
op meer dan € 1 miljard,

D. overwegende dat de extreme hitte heeft geleid tot de dood van vele ouderen en zwakkeren, 
met name in Frankrijk, waar naar schatting meer dan 10.000 personen zijn gestorven, terwijl 
in Portugal volgens schattingen het dodental bij circa 1.300 ligt,

E. overwegende dat gevreesd moet worden dat dit soort grootschalige natuurrampen als gevolg 
van een zich ontwikkelend patroon van klimaatveranderingen waarschijnlijk vaker zal 
voorkomen,

F. overwegende dat bosbranden een weerkerend probleem vormen in het Middellandse-
Zeegebied - zelfs tijdens gewone zomers,

1. spreekt zijn medeleven en solidariteit uit met de gezinnen van de personen die gedurende de 
hittegolf zijn overleden;

2. brengt zijn bewondering en welgemeende dank over aan de noodhulpdiensten en de 
vrijwilligers die hebben geholpen om de bosbranden onder controle te krijgen;

3. doet een beroep op de medische autoriteiten in de verschillende lidstaten om thans het soort 
preventieve of noodmaatregelen te evalueren die in een eventuele soortgelijke 
klimatologische situatie in de toekomst moeten worden genomen;

4. veroordeelt ten zeerste de criminele handelingen van individuele personen die 
verantwoordelijk zijn voor het opzettelijk aansteken van enkele van deze branden, en 
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verzoekt de lidstaten al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat deze voor de rechter 
worden gebracht;

5. stelt vast dat, overeenkomstig het Europees informatiesysteem voor bosbranden (EFFIS), 
slechts 5% van de bosbranden van deze zomer het gevolg waren van natuurlijke oorzaken; is 
van mening dat alle betrokken lidstaten dringend hun systemen moeten herzien wat betreft 
het beschikbaar stellen van informatie inzake de preventie van bosbranden aan het publiek, 
en de sancties voor personen die met opzet branden veroorzaken moeten herzien;

6. wijst erop dat circa € 23,5 mln voor het onderzoek van de EU naar bosbranden is uitgegeven 
via programma's zoals het SPREAD-project, dat bedoeld is voor een geïntegreerd Europees 
beheerssysteem voor bosbranden; is van mening dat deze investering in de afgelopen 
noodsituatie zijn waarde heeft bewezen - bijvoorbeeld het gebruik van een mobiele, door 
SPREAD ontwikkelde uitkijktoren bij enkele van de grootste branden in Midden-Portugal;

7. is ingenomen met de coördinerende rol die het snellereactiecentrum van de EU bij de aanpak 
van noodsituaties in Frankrijk en Portugal heeft gespeeld; is van mening dat de hulpbronnen 
van het centrum derhalve moeten worden aangevuld door de invoering van een Europese 
burgerbescherming en verzoekt de Commissie en de Raad deze kwestie met spoed te 
behandelen;

8. verzoekt de lidstaten met de Commissie samen te werken om een gedetailleerde inventaris op 
te maken van de in Europa beschikbare uitrustingen waarmee in dit soort noodsituaties kan 
worden opgetreden, zodat de Commissie deze hulpbronnen kan beoordelen in het licht van 
mogelijke toekomstige behoeften, en zo nodig voorstellen kan doen om eventuele 
tekortkomingen op te vangen;

9. is ingenomen met het voorstel van de Europese Commissie om € 31,6 mln van het 
Solidariteitsfonds van de EU aan Portugal toe te wijzen om de schade als gevolg van de 
bosbranden te helpen opvangen;

10. is ingenomen met het besluit van de Commissie om de betaling van enkele vormen van 
rechtstreekse GLB-steun aan landbouwers te vervroegen om de ernstige gevolgen van de 
droogte voor de landbouwsector te verlichten;

11. verzoekt de betrokken lidstaten hun plattelandsontwikkelingsprogramma's voor de door de 
bosbranden getroffen regio's aan te passen, zodat meer middelen aan de preventie van 
branden worden toegewezen; verzoekt de Commissie dit aan te moedigen en een zekere mate 
van flexibiliteit bij eventuele wijzigingen van programma's toe te staan;

12. beschouwt de recente extreme weersomstandigheden als een verder bewijs van de negatieve 
gevolgen van klimaatverandering; is van mening dat de Europese Unie haar inspanningen 
moet verdubbelen om deze kwestie aan te pakken, met name door een gezamenlijk optreden 
ter verlaging van de emissies van de vervoerssector; verzoekt weerspannige derde landen om 
eens en vooral in te zien dat klimaatverandering, zowel op nationaal als mondiaal niveau, 
moeten worden aangepakt;

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de 
regeringen van de lidstaten en de kandidaat-lidstaten.


