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Resolutie van het Europees Parlement over het verlichten van de gevolgen van de 
aardbevingen in Kroatië
(2021/2504(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien artikel 174, artikel 175, derde alinea, en artikel 212 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot 
oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie1, gewijzigd bij Verordening 
(EU) nr. 661/20142 en Verordening (EU) 2020/4613,

– gezien Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming4, 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2018/14755 en Besluit (EU) 2019/4206,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 
29 mei 2018 en de actualisering daarvan van 14 januari 2020 houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor 
het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument 
voor grensbeheer en visa (COM(2020)0023),

– gezien Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1083/2006 van de Raad7, gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/18398, Verordening 
(EU) 2016/21359, Verordening (EU) 2017/82510, Verordening (EU) 2017/119911, 

1 PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.
2 PB L 189 van 27.6.2014, blz. 143.
3 PB L 99 van 31.3.2020, blz. 9.
4 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 924.
5 PB L 250 van 4.10.2018, blz. 1.
6 PB L 77 I van 20.3.2019, blz. 1.
7 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320.
8 PB L 270 van 15.10.2015, blz. 1.
9 PB L 338 van 13.12.2016, blz. 34.
10 PB L 129 van 19.5.2017, blz. 1.
11 PB L 176 van 7.7.2017, blz. 1.
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Verordening (EU) 2017/230512, Verordening (EU, Euratom) 2018/104613, Verordening 
(EU) 2018/171914, Verordening (EU) 2019/71115, Verordening (EU) 2020/46016, 
Verordening (EU) 2020/55817, Verordening (EU) 2020/104118 en Verordening (EU) 
2020/154219,

– gezien Verordening (EU) 2016/369 van de Raad van 15 maart 2016 betreffende de 
verstrekking van noodhulp binnen de Unie20, gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/521 
van de Raad21,

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 oktober 2020 getiteld “Een 
renovatiegolf voor Europa – groenere gebouwen, meer banen, hogere levenskwaliteit” 
(COM(2020)0662),

– gezien Verordening (EU) nr. 375/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 
3 april 2014 tot oprichting van het Europese vrijwilligerskorps voor humanitaire 
hulpverlening (“EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp”)22, als gerectificeerd 
op 24 april 201423,

– gezien Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende 
humanitaire hulp24, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/200325, Verordening 
(EG) nr. 219/200926 en Verordening (EU) 2019/124327,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 
samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer28, met name punt 11 
van het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 
samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer, alsook nieuwe eigen 
middelen, inclusief een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen29,

– gezien het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad van 

12 PB L 335 van 15.12.2017, blz. 1.
13 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
14 PB L 291 van 16.11.2018, blz. 5.
15 PB L 123 van 10.5.2019, blz. 3.
16 PB L 99 van 31.3.2020, blz. 5.
17 PB L 130 van 24.4.2020, blz. 1.
18 PB L 231 van 17.7.2020, blz. 4.
19 PB L 356 van 26.10.2020, blz. 1.
20 PB L 70 van 16.3.2016, blz. 1.
21 PB L 117 van 15.4.2020, blz. 3.
22 PB L 122 van 24.4.2014, blz. 1.
23 PB L 123 van 19.5.2015, blz. 122.
24 PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1.
25 PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1.
26 PB L 87 van 31.3.2009, blz. 109.
27 PB L 198 van 25.7.2019, blz. 241.
28 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
29 PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 28.
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13 oktober 2020 over de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van 
de Europese Unie voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en 
voor de betaling van voorschotten aan Kroatië, Duitsland, Griekenland, Hongarije, 
Ierland, Portugal en Spanje naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis 
(COM(2020)0960),

– gezien het Besluit van de Raad van 30 oktober 2020 tot vaststelling van het standpunt 
van de Raad ten aanzien van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9 van de 
Europese Unie voor het begrotingsjaar 202030,

– gezien zijn resolutie van 24 november 2020 over het standpunt van de Raad inzake het 
ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2020 van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2020 bij het voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit 
het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Kroatië en Polen in 
verband met een natuurramp en voor de betaling van voorschotten aan Kroatië, 
Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Portugal en Spanje naar aanleiding van een 
volksgezondheidscrisis31,

– gezien de conclusies van de Raad van 28 november 2008 met het oog op de versterking 
van de capaciteit voor civiele bescherming door middel van een Europees systeem voor 
wederzijdse bijstand op basis van de modulaire aanpak voor civiele bescherming,

– gezien zijn resolutie van 14 november 2007 over de regionale impact van 
aardbevingen32,

– gezien zijn resolutie van 19 juni 2008 over versterking van het reactievermogen van de 
Unie bij rampen33,

– gezien artikel 132, leden 2 en 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat Kroatië het afgelopen jaar door zware, verwoestende aardbevingen 
getroffen is: één in de stad Zagreb en de provincies Zagreb en Krapina-Zagorje op 
22 maart 2020 met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter, twee andere in de 
provincie Sisak-Moslavina op 28 en 29 december 2020 met een kracht van 5,2 resp. 6,4 
op de schaal van Richter, en een laatste aardbeving in dezelfde provincie op 6 januari 
2021 met een kracht van 5,0 op de schaal van Richter;

B. overwegende dat de aardbeving van maart 2020 de zwaarste was sinds 1880 in de regio 
rond Zagreb en dat daarbij meer dan 26 000 gebouwen beschadigd zijn, waarvan er 
1 900 onbruikbaar zijn verklaard, en de schade meer dan 11,5 miljard EUR bedraagt;

C. overwegende dat deze aardbeving enorme sociaal-economische, culturele en 
infrastructurele gevolgen heeft gehad en langdurige psychologische effecten teweeg 

30 PB C 372 I van 4.11.2020, blz. 1.
31 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0313.
32 PB C 282 E van 6.11.2008, blz. 269.
33 PB C 286 E van 27.11.2009, blz. 15.
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heeft gebracht, dat daarbij één persoon is omgekomen en 26 mensen gewond zijn 
geraakt, en dat de stad en provincie Zagreb en de provincie Krapina‑Zagorje nog altijd 
niet van die aardbeving zijn hersteld;

D. overwegende dat het Europees Parlement in november 2020 een toewijzing van 
683,7 miljoen EUR uit het Europees Solidariteitsfonds (SFEU) heeft goedgekeurd voor 
de wederopbouw na de aardbeving in Zagreb van maart 2020;

E. overwegende dat de meest recente aardbeving in Centraal-Kroatië de stad Petrinja bijna 
volledig heeft verwoest en de nabijgelegen gemeenten Glina, Sisak, Hrvatska 
Kostajnica, Majske Poljane en andere dorpen in de provincie Sisak-Moslavina zwaar 
heeft getroffen, alsook de provincies Zagreb en Karlovac;

F. overwegende dat er bij de bevingen 8 mensen zijn omgekomen, 36 mensen gewond zijn 
geraakt en 30 mensen uit het puin zijn gered; overwegende dat er bij deze aardbeving 
meer dan 45 000 gebouwen34 zijn beschadigd en meer dan 70 000 mensen rechtstreeks 
zijn getroffen, en dat de aardbeving ook in Slovenië, Oostenrijk, Italië, Hongarije, 
Bosnië en Herzegovina en Servië voelbaar was, en in mindere mate in Duitsland, 
Slowakije en Tsjechië;

G. overwegende dat Kroatië op 22 maart en 29 december 2020 het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming heeft geactiveerd en om wintertenten, verlichtingssystemen en 
lichtmasten, elektrische verwarmingstoestellen, opklapbedden, slaapzakken en 
wooncontainers heeft verzocht;

H. overwegende dat de regering van Kroatië op 4 januari 2021 in de zwaarst getroffen 
provincies, in het bijzonder in de provincie Sisak-Moslavina en in delen van de 
provincies Zagreb en Karlovac, de noodtoestand heeft afgekondigd;

I. overwegende dat er in de weken na deze aardbeving nog naschokken waren en dat er 
ook nu nog naschokken voelbaar zijn in de getroffen gebieden en ver buiten het 
epicentrum; overwegende dat mensen in voortdurende spanning leven vanwege de 
onzekerheid en angst voor mogelijke nieuwe aardbevingen, die zich dagelijks blijven 
voordoen waardoor het risico bestaat dat nog meer gebouwen door verdere bevingen 
zullen instorten; overwegende dat dit alles plaatsvindt te midden van de COVID-19-
pandemie, hetgeen de komende periode aanleiding kan geven tot 
geestelijkegezondheidsproblemen en posttraumatische aandoeningen;

J. overwegende dat de getroffen regio’s en steden enorme materiële en sociaal-
economische schade hebben geleden zoals sinds de onafhankelijkheidsoorlog in de 
jaren negentig niet meer is voorgekomen en dat er dringend en snel moet worden 
begonnen met de heropbouw, terwijl er daarnaast een langdurig herstelprogramma 
nodig is; overwegende dat de aardbevingen een groot aantal inwoners van de getroffen 
gebieden op de rand van de wanhoop hebben gebracht en verschillende vormen van 

34 Volgens voorlopige ramingen van het Kroatische ministerie van Ruimtelijke Ordening, Bouw en 
Overheidsactiva (https://mgipu.gov.hr/en).

https://mgipu.gov.hr/en
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onrechtstreekse schade hebben veroorzaakt in de omliggende gebieden; overwegende 
dat deze gebieden al in hoge mate sociaal achtergesteld en arm waren, en dat de recente 
aardbevingen verdere negatieve financiële en sociaal-psychologische gevolgen zullen 
hebben voor de bewoners en de hele regio;

K. overwegende dat naar schatting maar liefst 90 % van de huizen in Petrinja moet worden 
afgebroken; overwegende dat in sommige gehuchten en dorpen in de buurt van Glina 
(zoals Majske Poljane) al vóór de aardbeving niet iedereen over elektriciteit en water 
beschikte, en dat deze ramp de toegang tot basisinfrastructuur en -diensten voor de 
bewoners verder bemoeilijkt;

L. overwegende dat er aanwijzingen zijn dat de aardbevingen schade hebben toegebracht 
aan dijken en waterkeringen, waardoor er in het huidige seizoen met meer regenval en 
overstromingen kans is op bijkomende schade in de reeds verwoeste gebieden;

M. overwegende dat lokale en regionale infrastructuur ernstig beschadigd is, dat historisch 
en cultureel erfgoed is verwoest en de economische activiteiten stil zijn komen te 
liggen, met name in de landbouw en de veeteelt, de sectoren waarvan de lokale 
bevolking het meest afhankelijk is;

N. overwegende dat er ernstige schade is toegebracht aan lokale landbouwvoorzieningen, 
zoals gebouwen, machines, installaties, akkers en voederopslag, en dat een groot deel 
van het vee en een enorm aantal huisdieren is omgekomen of achtergelaten, en in het 
laatste geval te lijden heeft onder de gevolgen van de aardbeving;

O. overwegende dat de aardbeving de werking van openbare en gezondheidsinstellingen en 
infrastructuur zoals wegen en elektriciteit aanzienlijk belemmert; overwegende dat er in 
het bijzonder ingezet moet worden op het aanleggen van de basisinfrastructuur die vóór 
de aardbeving ontbrak, en dat op korte termijn de toegang tot basisbehoeften en -
diensten in alle getroffen gebieden moet worden hersteld;

P. overwegende dat een groot aantal scholen volledig moet worden gesloopt en dat 
sommige universiteitsgebouwen, zoals de Faculteit Metallurgie en de lerarenopleiding 
in Sisak, niet langer kunnen worden gebruikt voor de uitvoering van hun 
onderwijsactiviteiten aan het begin van het nieuwe semester; overwegende dat deze 
instellingen al onder druk stonden vanwege de COVID-19-pandemie, en dat de 
kinderen nu niet fysiek naar school kunnen gaan maar ook geen gebruik kunnen maken 
van online-onderwijsfaciliteiten thuis;

Q. overwegende dat het medisch centrum van Sisak na de aardbeving meteen moest 
worden geëvacueerd, met een verhoogd gezondheidsrisico voor COVID-19- en andere 
patiënten tot gevolg, waaronder personen met een handicap en kinderen; overwegende 
dat er grote schade is aangericht aan de medische centra van Glina en Petrinja, met 
inbegrip van de apotheken; overwegende dat de aardbevingen extra druk leggen op de 
Kroatische gezondheids- en zorgsystemen en de verspreiding van de COVID-19-
pandemie hebben versneld, met name in de getroffen gebieden;

R. overwegende dat bepaalde gebieden in de Europese Unie kwetsbaarder en 
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aardbevingsgevoeliger zijn dan andere; overwegende dat duurzame 
wederopbouwinspanningen en aardbevingsbestendige bouwprojecten goed moeten 
worden gecoördineerd en gemonitord om de economische en sociale verliezen te 
compenseren, met inachtneming van transparantie, optimale werkmethoden en de regels 
voor overheidsopdrachten;

S. overwegende dat de snelle en professionele reactie van de nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, de civielebeschermings- en reddingsteams, de Kroatische strijdkrachten, 
diverse humanitaire organisaties en met name honderden vrijwilligers de onmiddellijke 
impact van de aardbeving aanzienlijk heeft beperkt;

T. overwegende dat de COVID-19-crisis en de verspreiding van het virus de reddings- en 
hersteloperaties verder bemoeilijken; overwegende dat de COVID-19-pandemie een 
grote kostenpost is voor de Kroatische economie en dat daarvoor extra financiële 
middelen nodig zijn;

1. geeft uitdrukking aan zijn diepste medeleven en solidariteit met alle personen die door 
de aardbevingen getroffen zijn, met hun gezinnen, en met de Kroatische nationale, 
regionale en lokale autoriteiten die betrokken zijn bij de hulpverlening;

2. prijst de reddingsteams, de eenheden voor civiele bescherming, de Kroatische 
strijdkrachten, de vrijwilligers, de maatschappelijke organisaties, de internationale 
organisaties, de lokale, regionale en nationale autoriteiten en alle andere belangrijke 
actoren die onmiddellijk in actie zijn gekomen in de getroffen gebieden en 
onophoudelijk operationeel zijn gebleven om levens te redden, de schade te beperken en 
de basisdiensten opnieuw in werking te stellen om een fatsoenlijke levensstandaard te 
kunnen handhaven; spreekt zijn dankbaarheid uit ten aanzien van alle personen, 
organisaties en initiatieven die deze inspanningen mogelijk hebben gemaakt en voor 
steun en hulpverlening hebben gezorgd;

3. is ingenomen met de solidariteit van de lidstaten en andere landen die in deze 
noodsituatie steun verlenen in de vorm van wederzijdse bijstand – onder meer door 
middel van basisbenodigdheden, financiële hulp en vrijwilligers – en die aldus de 
interventies faciliteren; is ingenomen met de solidariteit die de EU-instellingen en de 
internationale gemeenschap hebben betoond in de vorm van wederzijdse bijstand in 
noodsituaties; benadrukt bijgevolg dat het Uniemechanisme voor civiele bescherming 
belangrijk is om in heel Europa de samenwerking tussen de nationale diensten voor 
civiele bescherming in moeilijke situaties te bevorderen en om de gevolgen van 
uitzonderlijke gebeurtenissen tot een minimum te beperken;

4. verzoekt de Commissie en de Kroatische autoriteiten alle manieren in kaart te brengen 
waarop onmiddellijke hulp en steun kan worden geboden, teneinde de mensen die hun 
huis zijn kwijtgeraakt en nog geen veilig onderkomen hebben gevonden, fatsoenlijke en 
veilige levensomstandigheden te kunnen aanbieden, ten minste in de vorm van 
containers, die de komende maanden een minimum aan bescherming kunnen bieden 
tegen de barre winterse omstandigheden;

5. dringt erop aan bijzondere aandacht te besteden aan personen met een handicap, 
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ouderen, en kinderen en tieners met kritieke behoeften, aangezien zij de meest 
kwetsbare personen in de samenleving zijn; is in dat verband ingenomen met alle 
bijstand die reeds door organisaties ter plaatse wordt verleend;

6. benadrukt dat er speciale aandacht moet worden besteed aan de grote hoeveelheid vee, 
boerderijdieren en huisdieren die als gevolg van de aardbeving gewond zijn geraakt of 
uiteengedreven zijn; is in dit verband ingenomen met de aanzienlijke inspanningen van 
en de samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, lokale en regionale 
autoriteiten en ngo’s op het gebied van dierenwelzijn;

7. benadrukt de ernst van de situatie ter plaatse, die voor aanzienlijke en zware financiële 
druk op de nationale, regionale en lokale overheden van Kroatië zorgt en die kan leiden 
tot een onomkeerbare bevolkingsafname in de gebieden in kwestie, waarbij de getroffen 
bevolking te kampen heeft met verwoestende sociale en economische gevolgen en 
extreme psychologische en sociale druk;

8. spoort de Kroatische autoriteiten aan om samen met deskundigen van de Commissie de 
totale schade in de provincie Sisak-Moslavina snel en grondig in kaart te brengen, zodat 
de renovatie en de aardbevingsbestendige wederopbouw van start kunnen gaan zodra de 
omstandigheden dat toelaten; benadrukt dat het cruciaal is om de economische 
heropleving en de inkomstenbronnen van de bevolking duurzaam te stimuleren wanneer 
het herstel en de wederopbouw in de regio beginnen;

9. verzoekt de nationale, regionale en lokale overheden van Kroatië nauwlettend toe te 
zien op de wederopbouwactiviteiten en te waarborgen dat de voorschriften inzake 
aardbevingsbestendige gebouwen en infrastructuur worden nageleefd en er gebruik 
wordt gemaakt van de beste professionele praktijken en deskundigheid uit andere 
lidstaten; verzoekt de bevoegde Kroatische autoriteiten en instellingen rekening te 
houden met de ervaringen van het naoorlogse wederopbouwproces in de getroffen 
gebieden om helder te krijgen of onregelmatigheden in bouwpraktijken hebben geleid 
tot kwalitatief slechte huisvesting en hebben bijgedragen aan de verwoestende gevolgen 
van de recente aardbevingen; is ingenomen met het besluit van de Kroatische regering 
om het register van bedrijven die aan het wederopbouwproces hebben deelgenomen, te 
publiceren als eerste stap op weg naar de verwezenlijking van dit doel;

10. wijst op de problemen in verband met systemen die aardbevingen voorspellen in de 
regio’s met grote seismische activiteit in Zuidoost-Europa; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten hun onderzoeks- en onderwijsinspanningen op te voeren teneinde een 
paraatheidssysteem op te zetten om soortgelijke crisissen in de toekomst te voorkomen 
en beter te beheersen, en om de impact van soortgelijke rampen tot een minimum te 
beperken;

11. dringt aan op meer coördinatie en samenwerking tussen de instellingen voor onderzoek 
en ontwikkeling van de lidstaten, en met name van lidstaten die vergelijkbare risico’s 
lopen; pleit voor een versterking van de systemen voor vroegtijdige waarschuwing van 
de lidstaten en voor de totstandbrenging of verbetering van verbindingen tussen de 
verschillende systemen voor vroegtijdige waarschuwing;
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12. verzoekt de Kroatische autoriteiten in hun plan voor herstel en veerkracht prioriteit te 
geven aan renovatie en bijzondere aandacht te besteden aan grondige preventieve 
renovatie waarbij de hoogste seismische normen in acht worden genomen voor de 
woningen en gebouwen die de grootste risico’s lopen, in de meest aardbevingsgevoelige 
regio’s;

13. benadrukt dat het in het geval van ernstige aardbevingen, zoals onlangs in Kroatië, veel 
tijd kost om de gevolgen te verzachten, waarmee rekening moet worden gehouden bij 
een toekomstige herziening van het SFEU, en wel door ervoor te zorgen dat er 
voldoende tijd is voor de absorptie van de financiering na afloop van de huidige 
aanvraagtermijnen; onderstreept bovendien het belang van een verhoging van de 
uitgaven uit het SFEU, niet alleen voor het herstellen van schade, maar ook voor de 
weerbaarheid ten aanzien van klimaatverandering, natuurrampen en noodsituaties op het 
gebied van de volksgezondheid, teneinde sterker uit rampen te kunnen komen;

14. is ingenomen met de steun van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds voor rampenrisicopreventie, veerkracht, energie en seismische 
aanpassingen in de lopende begrotingsperiode; spoort de Kroatische autoriteiten aan 
deze maatregelen dienovereenkomstig op te nemen in hun planning en programmering 
voor de EU-begrotingstoewijzingen voor 2021-2027; verzoekt de Commissie bij de 
aanpak van natuurrampen flexibiliteit aan de dag te leggen met betrekking tot de 
programmering en wijziging van de nationale operationele programma’s;

15. verzoekt de Commissie in samenwerking met de Europese en de Kroatische instellingen 
een snelle manier te vinden om de nodige financiële en andere bijstand te verdelen met 
het oog op een spoedig herstel van de getroffen gebieden, en alle mogelijke financiële 
middelen beschikbaar te stellen om Kroatië te helpen toe te zien op een snel herstel en 
bijstand te verlenen aan alle mensen in nood en de administratieve rompslomp bij de 
toegang tot hulp en ondersteuning voor de mensen ter plaatse tot een minimum te 
beperken;

16. benadrukt dat er bij de COVID-19-vaccinatie voorrang moet worden gegeven aan de 
inwoners van de getroffen gebieden; spoort de Kroatische regering aan uitvoering te 
geven aan het door haar aangekondigde besluit om een aanzienlijk deel van de 
beschikbare vaccins aan de provincie Sisak-Moslavina toe te wijzen en zo de 
gezondheid van alle inwoners, hulpverleners en werknemers ter plaatse onmiddellijk te 
beschermen; is in dat verband verheugd over het besluit van de lidstaten om een deel 
van hun vaccinatievoorraden aan Kroatië te verstrekken;

17. wijst de Commissie erop dat de nieuwe schade die door de recente aardbevingen is 
aangericht aan gebouwen die al waren beschadigd door de aardbeving van maart 2020 
een nadere beoordeling en verdere renovaties vereist; dringt er voorts bij de Commissie 
op aan in de planning en wetgeving in het kader van de renovatiegolf gerichte 
maatregelen op te nemen om aardbevingen en de gevolgen daarvan aan te pakken;

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de Kroatische regering, de regionale en lokale autoriteiten van de getroffen gebieden en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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