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B9-0403/2022

Resolutie van het Europees Parlement over de gevolgen van droogte, branden en andere 
extreme weersverschijnselen: meer inspanningen van de EU ter bestrijding van de 
klimaatverandering
(2022/2829(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 juli 2007 getiteld: “De aanpak van 
waterschaarste en droogte in de Europese Unie” (COM(2007)0414),

– gezien het derde voortgangsverslag over de mededeling inzake waterschaarste en 
droogte in de Europese Unie – COM(2007)0414, van 21 maart 2011 
(COM(2011)0133),

– gezien het verslag van 2022 van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van 
de Commissie getiteld “Drought in Europe —August 2022”,

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 februari 2021 getiteld 
“Een klimaatveerkrachtig Europa tot stand brengen – de nieuwe EU-strategie voor 
aanpassing aan de klimaatverandering” (COM(2021)0082),

– gezien de artikelen 2, 3, 4, 162, 174 tot en met 178 en 349 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EU) 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij 
en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, 
migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor 
financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid1 (de verordening gemeenschappelijke 
bepalingen),

– gezien Verordening (EU) 2021/1058 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds2,

– gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot 
oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie3 (SFEU),

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat droogte, branden en andere extreme weersverschijnselen de 

1 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 159.
2 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 60.
3 PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.
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landbouwproductie in Europa ernstig in gevaar brengen en dat de nodige maatregelen 
moeten worden genomen om de voedselzekerheid in Europa te waarborgen;

B. overwegende dat volgens het speciaal verslag van het International Panel on Climate 
Change (IPCC) over de gevolgen van de opwarming van de aarde met 1,5 °C en het 
bijbehorende samenvattend verslag waterschaarste, overstromingen en droogte in 
Europa belangrijke risico’s vormen; overwegende dat verbeteringen op het gebied van 
efficiënt waterverbruik tot de belangrijke mogelijkheden voor adaptatie behoren;

C. overwegende dat uit de meest recente gegevens van de gecombineerde droogte-indicator 
blijkt dat 47 % van Europa zich in waarschuwingsomstandigheden bevindt en 17 % in 
alarmomstandigheden, en dat het risico op droogte toeneemt, met name in 13 lidstaten;

D. overwegende dat na de geringe neerslag in de winter en het voorjaar (19 % van het 
gemiddelde over de periode 1991-2020 in alle alarmgebieden in de EU plus het VK, en 
22 % in gebieden waarvoor een droogte-alarm geldt) de situatie werd verergerd door 
vroege hittegolven; overwegende dat de instroom van rivieren in verschillende 
EU-landen ernstig is aangetast, aangezien watervolumes ook uitgeput zijn;

E. overwegende dat in het Europees bosbrandinformatiesysteem in augustus 2022 meer 
dan 700 000 hectare land geregistreerd stond dat sinds begin 2022 door bosbranden is 
verbrand, hetgeen meer dan een verdubbeling inhoudt ten opzichte van 2021 en 
overeenkomt met ongeveer 4,6 maal het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar 
(2012-2021);

F. overwegende dat bosbranden op het hele grondgebied van de Unie, van de Balkan tot 
het Iberisch schiereiland, waardevolle gebieden zoals natuurparken en 
Unesco-geoparken hebben vernield, waardoor biodiversiteit, gewassen en weide 
verloren zijn gegaan;

G. overwegende dat investeringen in preventie van droogte en branden belangrijke 
maatregelen zijn bij de bestrijding van bodemaantasting en woestijnvorming;

H. overwegende dat droogte een gemeenschappelijk Europees probleem is en als zodanig 
moet worden behandeld door middel van een gestructureerde EU-aanpak;

I. overwegende dat in de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering wordt 
erkend dat klimaatverandering zowel binnen als buiten de Unie verstrekkende gevolgen 
heeft; overwegende dat met name watertekorten een impact hebben op meerdere 
sectoren in de EU en daardoor schadelijk zijn voor de economie, de voedselzekerheid 
en de gezondheid en het welzijn van de burgers; overwegende dat de gevolgen van 
klimaatverandering en watertekorten ook in toenemende mate gevolgen hebben voor 
Europa in de vorm van cascade- en neveneffecten op het drinkwater, de binnenvaart, de 
energieopwekking (onder andere voor kern- en waterkrachtcentrales) en het toerisme;

J. overwegende dat regenwaterwinning in stedelijke en plattelandsgebieden het mogelijk 
maakt regenwater te verzamelen en op te slaan dat bij droge omstandigheden kan 
worden gebruikt;

K. overwegende dat nieuwe technologieën en IT belangrijke instrumenten bieden voor een 
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efficiënte monitoring en aansturing van watervoorraden in zowel stedelijke als 
plattelandsgebieden, en overwegende dat met behulp van satelliet- en 
ruimtetechnologieën dynamische kaarten gegenereerd kunnen worden die helpen bij het 
verminderen van waterverspilling;

L. overwegende dat hittegolven en perioden van droogte een negatief effect hebben op het 
inkomen van landbouwers, hetgeen kan leiden tot het sluiten van landbouwbedrijven; 
overwegende dat sluitingen van landbouwbedrijven voorts kunnen leiden tot het 
ontstaan van omstandigheden die bevorderlijk zijn voor het uitbreken van bosbranden;

M. overwegende dat de effecten van bepaalde waterbesparende maatregelen om het gebruik 
van water te verminderen of stop te zetten op de agrovoedingssector een dubbele impact 
hebben, aangezien slechtere oogsten ervoor zorgen dat landbouwers minder gewas 
kunnen leveren terwijl ze tevens hun eigen productieprocessen moeten terugschroeven 
of stopzetten;

N. overwegende dat uitzonderlijke waterstress en thermische stress de opbrengsten van de 
belangrijkste gewassen in de EU aanzienlijk hebben verminderd, waarbij 
opbrengstprognoses voor maïs, soja en zonnebloem de sterkste dalingen laten zien van 
naar schatting respectievelijk -16 %, -15 % en -12 % ten opzichte van het gemiddelde 
van de afgelopen vijf jaar4;

O. overwegende dat de Commissie in juli 2022 haar meest recente vooruitzichten voor de 
korte termijn voor de landbouwmarkten van de EU publiceerde, en daarin verwees naar 
bezorgdheid ten aanzien van de mondiale voedselzekerheid;

1. verzoekt de Commissie een specifiek programma op te zetten om lidstaten te 
ondersteunen met het oog op het vergroten van de wateropslagcapaciteit, het voltooien 
en moderniseren van bestaande irrigatiesystemen en het bevorderen van nieuwe 
infrastructuur die de veerkracht van het systeem kan vergroten en de lokale 
watervoorziening van de bevolking kan waarborgen, onder meer door de bouw van 
dammen, landbouwvijvers en verbindingen tussen reservoirs;

2. benadrukt dat verdere Europese wetgeving die onze voedselzekerheid in gevaar brengt 
of dreigt te brengen, moet worden vermeden;

3. benadrukt dat strategische waterreserves in kaart moeten worden gebracht en 
gewaarborgd moeten worden; pleit voor de vaststelling van maatregelen om de bodem 
te beschermen tegen verbranding, droogte en hevige wind, bijvoorbeeld door middel 
van multifunctionele beschermende agrobosbouwstroken;

4. verzoekt de Commissie een Europees beleid voor water- en droogtebeheer te 
ontwikkelen;

5. verzoekt de lidstaten systemen voor paraatheid voor droogte op te zetten, met name 
nationale droogteplannen, en samen te werken met naburige lidstaten om de 
kwetsbaarheid voor en het risico op droogte te verminderen, met name door het beheer 

4 Editie augustus 2022 van het MARS-bulletin van het JRC over gewasmonitoring in Europa.
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van grensoverschrijdende stroomgebieden te coördineren;

6. verzoekt de Commissie te voorzien in een gereedschapskist die door belanghebbenden 
kan worden gebruikt om de droogtebestendigheid van mensen en ecosystemen te 
verbeteren;

7. onderstreept dat de primaire verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorbereiden op 
en beperken van de gevolgen van droogte, en het verlagen van droogterisico’s, bij de 
lidstaten ligt; onderstreept dat hiervoor partnerschappen, coördinatie en samenwerking 
tussen de publieke en de particuliere sector nodig zijn;

8. verzoekt de lidstaten doeltreffend gebruik te maken van de risicobeheersinstrumenten 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid om met potentiële financiële verliezen te 
kunnen omgaan;

9. benadrukt dat de bodem in Europa meer dan 320 hoofdsoorten kent met verschillende 
kenmerken, en dat de gevolgen van droogte voor al deze verschillende soorten nog niet 
volledig worden begrepen; verzoekt de Commissie en de lidstaten onderzoek op dit 
terrein te steunen en te faciliteren;

10. verzoekt de Commissie te beoordelen welke financiële middelen nodig zijn om 
woestijnvorming te bestrijden in de lidstaten die hierdoor getroffen worden en te zorgen 
voor voldoende financiering;

11. dringt aan op een geïntegreerde respons op bosbranden teneinde bossen in de EU te 
beschermen tegen de vernieling als gevolg van extreme klimatologische gebeurtenissen; 
onderstreept dat er behoefte is aan de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwd 
brandbeheer – en dat hier meer middelen voor nodig zijn – met inbegrip van adequate 
opleidingen voor de brandweerlieden die worden ingezet bij het blussen van branden, 
teneinde op te treden tegen de gevolgen van klimaatverandering in bossen;

12. dringt er bij de Commissie op aan de lidstaten te verzoeken gebruik te maken van de 
mechanismen die de EU heeft opgezet om branden te voorkomen en te blussen, zoals 
het Uniemechanisme voor civiele bescherming, teneinde situaties zoals die van vorige 
zomer in Portugal in het natuurpark Serra da Estrela te voorkomen;

13. verzoekt de Commissie een EU-breed mechanisme op te zetten voor het beheer en de 
sanering van de verbrande gebieden die zijn veroorzaakt door de verwoestende branden 
in de EU; dringt er bij de Commissie op aan om, in overeenstemming met de geldende 
wettelijke bepalingen en naar aanleiding van eventuele aanvragen, het volledige van 
toepassing zijnde potentieel van het Solidariteitsfonds van de EU, de nationale plannen 
voor herstel en veerkracht, het cohesiebeleid en de fondsen voor 
plattelandsontwikkeling te mobiliseren teneinde bij te dragen aan het herstel van de 
verbrande gebieden;

14. benadrukt dat de strategieën en plannen voor aanpassing aan de klimaatverandering 
concrete en effectieve maatregelen moeten omvatten, daarbij gebruikmakend van de 
synergieën tussen mitigatie en adaptatie, hetgeen van cruciaal belang zal zijn om de 
schadelijke impact te beperken van klimaatverandering en daaruit voortkomende 
rampen zoals bosbranden en de negatieve gevolgen hiervan voor de 
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plattelandseconomie, de biodiversiteit en de levering van ecosysteemdiensten;

15. verzoekt de Commissie om specifieke steun te creëren voor grondeigenaren, die losstaat 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, voor het beheer en de vermindering van de 
vuurbelasting van bosopstanden en gebieden begroeid met struikgewas in landen met 
een mediterraan klimaat;

16. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan samen te werken en beste praktijken te 
bevorderen om het voortbestaan van beschermde wilde dieren en planten te 
ondersteunen en te waarborgen tijdens perioden die worden gekenmerkt door een 
geringere neerslag dan gebruikelijk, in combinatie met hogere temperaturen, ook in 
stedelijke gebieden;

17. verzoekt de Commissie het wetgevingsproces inzake nieuwe gentechnieken in 2022 te 
versnellen om het gebruik mogelijk te maken van planten die met behulp van 
genbewerking beter bestand zijn gemaakt tegen de gevolgen van klimaatverandering, 
teneinde een duurzame voedselproductie tot stand te brengen en voedselzekerheid in de 
EU te waarborgen;

18. verzoekt de Commissie en de lidstaten onderzoek en kennisoverdracht aan landbouwers 
te ondersteunen om de absorptie van water op hun landbouwgrond te verbeteren, 
bijvoorbeeld door koolstoflandbouw of door het zaaien van bepaalde kruiden tussen 
grassen, en om hen beter toe te rusten om gewassen te telen in droge en warme 
omstandigheden;

19. verzoekt de lidstaten de invoering van zeer efficiënte irrigatiesystemen te 
vergemakkelijken en oude of minder efficiënte irrigatiesystemen die veel waterverlies 
veroorzaken, te vervangen; benadrukt dat geoptimaliseerde irrigatieapparatuur en 
digitaal ondersteunde irrigatie mogelijkheden bieden voor een beter waterbeheer, 
bijvoorbeeld door druppelirrigatie of veldsensoren die irrigatiebehoeften in kaart 
brengen;

20. verzoekt de Commissie en de lidstaten alternatieve grondbewerkingssystemen te 
bevorderen waarmee het juiste watergehalte in de bodem kan worden behouden en 
landbouwbedrijven hiertoe te stimuleren ondanks dat deze systemen meer tijd kosten;

21. herinnert eraan dat waterbeheer van cruciaal belang is voor het tot een minimum 
beperken van de negatieve gevolgen van klimaatverandering, het beschermen van de 
water- en voedselzekerheid alsook de biodiversiteit, en het bevorderen van gezonde 
bodems; verzoekt de EU en de lidstaten in te zetten op de totstandbrenging van een 
“smart society” op het gebied van water, met het oog op de uitrol van groene 
infrastructuren en digitale hulpmiddelen en het stimuleren van waterhergebruik door 
middel van circulaire systemen; verzoekt de EU en de lidstaten erop toe te zien dat aan 
water gerelateerde klimaatuitdagingen voldoende aan bod komen in onderzoek, 
teneinde innovatieve oplossingen te kunnen ontwikkelen en opschalen;

22. benadrukt dat het belangrijk is dat de verschillende lidstaten een gecoördineerde aanpak 
hanteren ten aanzien van riviervolumes en dat afspraken over riviervolumes moeten 
worden geactualiseerd om te komen tot betere oplossingen voor waterbeheer en een 
doeltreffender benadering ten aanzien van waterschaarste en overstromingen, met name 
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wat betreft jaarlijkse watervolumes en ecologische stromen;

23. benadrukt dat waterhergebruik en efficiënt watergebruik door middel van circulaire 
processen alle aandacht moeten krijgen teneinde het water maximaal te benutten en 
waterzekerheid te bevorderen, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin; verzoekt 
de Commissie de lidstaten bij te staan bij de toepassing van een meer circulair gebruik 
van water, bijvoorbeeld door gezuiverd afvalwater te hergebruiken voor irrigatie in de 
landbouw; wijst op de noodzaak van financiële en technische bijstand ten behoeve van 
lidstaten en belanghebbende partijen waar het gaat om de toepassing van nieuwe 
technologieën, overeenkomstig Verordening (EU) 2020/741 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake minimumeisen voor hergebruik van 
water5;

24. benadrukt dat groene infrastructuur bijdraagt tot klimaatadaptatie en het risico op 
natuurrampen verkleint doordat zij natuurlijk kapitaal beschermt en zorgt voor behoud 
en herstel van natuurlijke habitats en soorten, een goede ecologische toestand, 
waterbeheer en voedselzekerheid; wijst op de verwoestende gevolgen van 
woestijnvorming op ecologisch, sociaal en economisch gebied en merkt op dat er 
gemeenschappelijke benaderingen nodig zijn om goed op dit probleem te kunnen 
inspelen en juist te handelen; benadrukt dat bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan waterbeheer in de context van adaptatie;

25. is van mening dat op de natuur gebaseerde oplossingen en ecosysteemgerichte 
benaderingen essentiële instrumenten zijn voor klimaatmitigatie en -adaptatie, alsook 
voor de bescherming en het herstel van bossen, het terugdringen van uitstoot en het 
verlagen van het risico op natuurrampen, en voor het beschermen van de biodiversiteit; 
benadrukt dat de effectiviteit van natuur gebaseerde oplossingen sterk afhangt van de 
lokale context; dringt er daarom op aan dat lokale en regionale overheden en 
belanghebbenden worden ingeschakeld zodat de vele voordelen van deze aanpak 
volledig gerealiseerd kunnen worden;

26. dringt er bij de Commissie op aan om in samenwerking met de lidstaten meer steun te 
verlenen aan innovatieve projecten die gericht zijn op innovatieve methoden voor de 
opvang en opslag van regenwater voor gebruik in perioden van droogte;

27. roept de EU en de lidstaten op de uitrol van digitale hulpmiddelen te ondersteunen met 
het oog op klimaatadaptatie middels het aanpakken van waterschaarste, overstromingen 
en waterverontreiniging;

28. onderstreept dat tegen 2030 meer dan 100 miljard EUR afkomstig van het cohesiebeleid 
zal zijn geïnvesteerd in de energietransitie, decarbonisatie en hernieuwbare energie; 
dringt daarom aan op een versnelde tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid en op 
specifieke maatregelen voor de ontwikkeling van infrastructuur om extreme droogte in 
Europa te bestrijden;

29. is van mening dat zonder voorbereiding op en aanpassing aan klimaatverandering de 
kosten voor de Unie, voor elk land en voor elke regio extreem hoog zullen zijn; dringt 

5 PB L 177 van 5.6.2020, blz. 32.
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aan op een aanzienlijke verhoging van de begroting van het SFEU om de regio’s te 
helpen bij klimaatmitigatie en het zich voorbereiden op de gevolgen van 
klimaatverandering en droogte, en roept op tot een uitbreiding van het 
toepassingsgebied van het SFEU zodat het tevens kan worden gebruikt ter 
ondersteuning van het door renovatie of nieuwbouw klimaatbestendiger maken van 
openbare en particuliere infrastructuur;

30. benadrukt dat het cohesiebeleid moet worden ingezet ter verdere ondersteuning van de 
strijd tegen klimaatverandering, waarvan onderontwikkelde en plattelandsgebieden, 
voornamelijk in de zuidelijke en oostelijke delen van Europa, het meest de gevolgen 
ondervinden, alsook ter ondersteuning van een eerlijke en rechtvaardige transitie, met 
name in verband met energiearmoede, ondernemerschap, werkgelegenheid, onderwijs 
en opleiding, onderzoek, innovatie en infrastructuurontwikkeling, waarbij ook het 
probleem van de braindrain moet worden aangepakt;

31. moedigt de lidstaten aan voor de bestrijding en preventie van bosbranden gebruik te 
maken van de cohesiefondsen en de nationale herstelplannen, met name door te 
investeren in verantwoord bosbeheer, verantwoorde bescherming en verantwoord 
gebruik van het bos, en door efficiënte regelingen voor de openbare watervoorziening in 
te zetten die erop gericht zijn waterverlies te voorkomen door onderling gekoppelde 
systemen op te zetten en zo nodig ontziltingsinstallaties te financieren;

32. erkent dat groene infrastructuur de effecten van droogte en hittegolven kan verlichten; 
benadrukt dat het planten van bomen via het initiatief “3 miljard bomen” belangrijk is 
voor klimaatmitigatie en de menselijke gezondheid ten goede komt, met name in 
stedelijke en voorstedelijke gebieden, door schaduw te bieden, de lokale temperatuur te 
verlagen (waardoor stedelijke warmte afneemt) en als gevolg daarvan ook het 
vochtverlies in de bodem en de energiekosten voor het koelen van woningen en andere 
gebouwen omlaag te brengen; stelt voor dat het verhogen van het aantal bomen een 
prioriteit moet zijn in de regionale, plattelands- en stedelijke planning;

33. herinnert eraan dat een geringere neerslag, in combinatie met hogere temperaturen, 
grote oude bomen in gevaar brengt die een relatief grote bijdrage leveren aan het 
reguleren van de koolstofbalans van het ecosysteem; beveelt aan bijzondere aandacht te 
besteden aan het behoud van beschermde boomsoorten;

34. benadrukt dat in het licht van de opwarming van de aarde de bestaande mechanismen 
opnieuw moeten worden beoordeeld, met name wat betreft de drempel voor het in 
werking stellen van het instrument voor risicobeheer;

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


