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Preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen 

Resolutie van het Europees Parlement van 21 september 2010 over de mededeling van de 

Commissie: 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 als titel "Een 

communautaire aanpak van de preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte 

rampen"1 en de bijbehorende impactbeoordeling2, en gezien het werkdocument van de 

Commissie van 14 december 2007 over de versterking van 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, van 18 mei 2006 over natuurrampen (bosbranden, droogtes en overstromingen) – 

landbouwaspecten11, regionale-ontwikkelingsaspecten12 en milieuaspecten13, van 

11 maart 2010 over de grote natuurramp in de autonome regio Madeira en de gevolgen van 

de storm Xynthia in Europa14, en onder verwijzing 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 Unie15, 

 gezien de conclusies van de Raad van 16 juni 2008 betreffende de versterking van het 

reactievermogen van de Europese Unie bij rampen16 en gezien punten 12 t/m 15 van de 

conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad in Brussel op 15 en 16 juni 2006 
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over het reactievermogen van de Europese Unie op noodsituaties, crises en rampen1, 

 gezien Beschikking 2007/162/EG, Euratom van de Raad van 5 maart 2007 tot instelling 

van een financieringsinstrument voor civiele bescherming2, 

 gezien Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing 

van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken3 (Seveso 

II-richtlijn), 

 gezien Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 

over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's4 (overstromingsrichtlijn), 

 gezien Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de 

milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten5 (EIA-richtlijn), 

 gezien het Actiekader 2005-2015 voor het opbouwen van de herstelcapaciteit van landen en 

gemeenschappen na rampen, dat op 22 januari 2005 in Kobe, Hyogo (Japan) is 

goedgekeurd6, 

 gezien de Conventie inzake biodiversiteit, aangenomen op 5 juni 1992 in Rio de Janeiro, 

 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 regionale ontwikkeling, de Commissie landbouw en 

plattelandsontwikkeling en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken (A7-0227/2010), 

A. overwegende dat preventie een almaar belangrijkere fase van het rampenbeheer zou 

moeten vormen en meer maatschappelijk belang zou moeten krijgen, 

B. overwegende dat natuurrampen een gevaar vormen voor de ecosystemen en de 

biodiversiteit, gevolgen hebben voor duurzame ontwikkeling en een beproeving zijn voor 

de sociale cohesie, 

C. overwegende dat de lidstaten en in het bijzonder convergentiegebieden kwetsbaarder 

worden voor zowel natuurlijke als door de mens veroorzaakte rampen als gevolg van 

factoren zoals onder meer intensief bodemgebruik, lukrake industriële en stedelijke groei, 

ontvolking van het platteland en woestijnvorming en als gevolg van de toegenomen 

frequentie van extreme meteorologische gebeurtenissen, 
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D. overwegende dat de klimaatverandering verantwoordelijk is voor de toename van de 

frequentie van natuurrampen (overstromingen, extreme droogten en bosbranden) met 

verlies van mensenlevens en zware economische, sociale en milieuschade tot gevolg, 

E. overwegende dat rampen doorgaans meerdere oorzaken hebben en niet altijd uitsluitend 

aan extreme natuurverschijnselen toe te schrijven zijn maar vaak mee uitgelokt worden 

door de ongepaste omgang van de mens met zijn natuurlijke omgeving, 

F. overwegende dat rampen kunnen worden veroorzaakt door technologische en industriële 

ongevallen waarbij gevaarlijke chemische, biologische, radiologische en nucleaire agentia 

kunnen vrijkomen, met ernstige gevolgen voor de menselijke gezondheid, gewassen, 

infrastructuur en veestapels, 

G. overwegende dat de schade van door de natuur of de mens veroorzaakte rampen vaak 

grotendeels had kunnen worden voorkomen; bovendien overwegende dat het EU-beleid 

coherente stimulansen moet omvatten om nationale, regionale en lokale autoriteiten ertoe te 

bewegen een efficiënter preventie- en instandhoudingsbeleid te ontwikkelen, te financieren 

en ten uitvoer te leggen, 

H. overwegende dat een integrale, proactieve, informatiegestuurde en doeltreffende aanpak 

van de preventie van rampen verschillende niveaus van samenwerking tussen lokale, 

regionale en nationale overheden moet omvatten en hierbij ook andere actoren moet 

betrekken die banden hebben met het grondgebied en er bijgevolg mee vertrouwd zijn, 

I. overwegende dat de huidige rampenpreventiemaatregelen duidelijk tekortschieten en dat de 

eerdere voorstellen van het Europees Parlement nog niet geheel zijn uitgevoerd, waardoor 

de uitvoering van een geconsolideerde EU-strategie voor de preventie van natuurrampen en 

door de mens veroorzaakte rampen wordt gehinderd, 

J. overwegende dat aanhoudende droogten en bosbranden het woestijnvormingsproces 

daarenboven versnellen, in het bijzonder in het zuiden van Europa, wat vooral gevolgen 

heeft voor de mediterrane bosgebieden en voor uitgestrekte eensoortige bosgebieden met 

uitheemse en zeer brandgevoelige soorten, en een gevaar vormt voor het leven en de 

levenskwaliteit van de getroffen burgerbevolkingen, 

K. overwegende dat een evenwichtig bodemgebruik, een natuurvriendelijke economische en 

sociale ontwikkeling, eerbied voor energie, natuurlijke grondstoffen en het milieu, een 

sterkere cohesie binnen de Europese Unie, de bestrijding van de plattelandsontvolking, 

woestijnvorming en bodemerosie, en het behoud van een vanuit milieuoogpunt duurzame 

landbouwactiviteit een aantal van de elementen vormen die een fundamentele rol spelen bij 

de preventie van rampen, 

L. overwegende dat bossen van cruciaal belang zijn voor het natuurbehoud, omdat zij voor 

evenwicht zorgen in zowel de koolstofcyclus als de waterkringloop, 

1. wijst erop dat natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen zeer ernstige gevolgen 

hebben voor de economische en sociale ontwikkeling van de getroffen gebieden en 

lidstaten; onderstreept dat de voornaamste doelstelling van rampenpreventie ligt in de 

bescherming van mensenlevens, de veiligheid en fysieke integriteit van personen, de 

fundamentele rechten van de mens, het milieu en economische en sociale infrastructuren, 

met inbegrip van basisvoorzieningen, woningen, communicatie- en transportnetwerken en 



 

het culturele erfgoed; 

2. benadrukt dat een proactieve houding doeltreffender en goedkoper is om rampen te 

voorkomen dan een louter reactieve aanpak; is van mening dat kennis van de lokale 

geografische, economische en sociale context van essentieel belang is om natuurrampen en 

door de mens veroorzaakte rampen te voorkomen; 

3. is ingenomen met de belofte van de Commissie om in het communautair beleid en in de 

communautaire programma's consequenter rekening te houden met aspecten in verband met 

de preventie van rampen, en benadrukt dat een holistische aanpak noodzakelijk is om 

rampen te kunnen voorkomen; herinnert eraan dat natuurrampen en door de mens 

veroorzaakte rampen in aanmerking moeten worden genomen en dat het onder meer1 gaat 

om overstromingen, stormen, droogteperioden, tsunami's, aardbevingen, bosbranden, 

extreme temperaturen, vulkaanuitbarstingen, lawines, aardverschuivingen, technologische 

en industriële ongevallen, bodemerosie, vervuiling van de ondergrond en het grondwater en 

vervuiling van zeeën, meren en rivieren; 

4. verzoekt de Commissie de uitwisseling van goede praktijken ter voorkoming van door de 

mens veroorzaakte rampen te bevorderen, en roept de lidstaten ertoe op ervoor te zorgen dat 

de regionale autoriteiten trainingen voor rampenbeheer volgen; 

5. 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, de verspreiding 

van beste praktijken en het beginsel van solidariteit tussen de lidstaten; 

6. 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; beklemtoont de rol van dit netwerk bij de uitwisseling van 

ervaringen en preventiemaatregelen en bij de opstelling van een gemeenschappelijke 

methode en minimumvereisten voor het in kaart brengen van de gevaren en risico’s op 

EU-niveau; vraagt dat er eveneens vertegenwoordigers uit de landbouwsector in dit netwerk 

worden opgenomen en pleit ervoor om ook UNEP en maatschappelijke en niet-

gouvernementele organisaties die op dit terrein werkzaam zijn, te horen, evenals andere 

actoren die banden hebben met het grondgebied en er bijgevolg mee vertrouwd zijn; 

7. is van oordeel dat samenwerking met betrekking tot de verspreiding van informatie en 

ervaring en technische en wetenschappelijke toepassingen, alsmede de coördinatie van de 

strategieën voor ontwikkeling van de interventiecapaciteiten van essentieel belang zijn; 

8. verzoekt de regio's reeds bestaande netwerken voor territoriale en grensoverschrijdende 

coördinatie uit te bouwen om een samenwerking tot stand te brengen die meer specifiek 

gericht is op de preventie van rampen; is van mening dat grensoverschrijdende 

samenwerkingsstructuren, zoals macroregio's met hun praktisch gerichte samenwerking, 

doelmatige fora kunnen worden voor samenwerking op het gebied van rampenpreventie; 
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bijgevolg nog worden aangevuld met andere types natuurlijke en door de mens veroorzaakte 

rampen die niet in dit verslag worden vermeld. 



pleit voor benutting van de waardevolle ervaring die in deze sector is opgedaan dankzij 

projecten die in het verleden zijn verwezenlijkt in het kader van het communautaire 

initiatief INTERREG; 

9. is van mening dat alleen een gecoördineerd optreden en gecoördineerde strategieën van de 

lidstaten, sectoren en actoren die betrokken zijn bij de crisisbeheersingscyclus, vooruitgang 

op het gebied van rampenpreventie kunnen opleveren; beklemtoont de potentiële rol van 

vrijwilligerswerk in deze strategieën en verzoekt de lidstaten om samenwerking in dit 

verband op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau aan te moedigen; stelt voor om in de 

context van het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk (2011) te onderzoeken of het 

mogelijk is om op het niveau van de lidstaten te komen tot samenwerking op het vlak van 

vrijwilligerswerk met als doel rampen te voorkomen; 

10. pleit voor samenwerking tussen EU-lidstaten, buurlanden van de EU en 

ontwikkelingslanden in grensoverschrijdende projecten, waarbij goede praktijken worden 

uitgewisseld en praktische kennis wordt verspreid door middel van programma's in het 

kader van het EU-nabuurschapsbeleid en programma's voor ontwikkelingssamenwerking; 

11. benadrukt dat bij hulpverlening het non-discriminatiebeginsel moet worden gehanteerd; 

merkt op dat hulp moet worden geboden op basis van behoefte, zonder discriminatie op 

grond van ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, 

nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status; 

12. wijst erop dat milieuproblemen die worden veroorzaakt en verergerd door de 

klimaatverandering, op dit moment verantwoordelijk zijn voor de toename van gedwongen 

migratie, en onderstreept daarom het groeiende verband tussen asielzoekers en gebieden 

met een verslechterend milieu; dringt aan op betere bescherming en hervestiging van 

'klimaatvluchtelingen'; 

13. wijst erop dat regio's en lokale gemeenschappen het hardst getroffen worden door 

natuurrampen en dat hun materiële en personele capaciteit evenals hun kennis en financiële 

middelen doorgaans ontoereikend zijn om deze rampen op zuiver nationale en/of regionale 

basis aan te pakken, en benadrukt dat deze rampen een werkelijk Europese en op solidariteit 

gebaseerde aanpak vereisen; 

14. onderstreept dat het belangrijk is om de bestaande ongelijkheden tussen regio's en lidstaten 

voor wat betreft hun capaciteit om hun bevolking, eigendommen en cultureel erfgoed te 

beschermen, weg te werken door hun inspanningen voor een betere preventie te steunen, 

met name in die regio's en lidstaten waar een verhoogd risico op rampen bestaat; dringt aan 

op speciale aandacht voor de meest geïsoleerde en minst bevolkte regio's in Europa, en voor 

de Europese berg- en grensgebieden en de economisch meest benadeelde regio's; 

15. onderstreept dat de natuurlijke kenmerken en beperkingen van afgelegen gebieden, 

berggebieden, weinig bevolkte gebieden en gebieden die leeglopen, perifere en ultraperifere 

regio's, eilanden, regio's met natuurlijke handicaps en regio’s die aan verschillende risico's 

tegelijkertijd worden blootgesteld, erkend en naar behoren in aanmerking genomen moeten 

worden; vestigt de aandacht op de bijkomende moeilijkheden die deze regio's ondervinden 

om rampen het hoofd te bieden; verzoekt om bijzondere aandacht te besteden aan deze 

regio's in de verschillende beschikbare financiële instrumenten, en vraagt om een 

versoepeling van de voorwaarden om middelen uit het Solidariteitsfonds vrij te maken voor 

deze regio's; 



 

16. 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 elke ramp, inclusief traag evoluerende rampen zoals droogte, met bijzondere 

aandacht voor de productiesectoren, de meest kwetsbare gebieden en de getroffen 

bevolking, en een snellere en meer flexibele beschikbaarstelling van middelen uit het Fonds 

wordt gewaarborgd; is van mening dat de in aanmerking komende maatregelen waarvan 

sprake is in artikel 4 van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, te beperkend van aard 

zijn; is van mening dat het bij de vaststelling van subsidiabiliteitsdrempels essentieel is de 

regionale dimensie in aanmerking te nemen, want anders zouden regio's die met zeer 

ernstige rampen te kampen hebben, uit de boot kunnen vallen omdat de voor de hele lidstaat 

vastgestelde drempel niet wordt bereikt; 

17. onderstreept de noodzaak om een passend financieel kader voor rampenpreventie vast te 

stellen, met adequate financiële middelen voor de preventie en bestrijding van rampen, 

waarmee bestaande instrumenten, zoals het cohesiebeleid, het beleid inzake 

plattelandsontwikkeling, het regionaal beleid, het Solidariteitsfonds, het zevende 

kaderprogramma en de Life+-programma’s, versterkt en onderling met elkaar verbonden 

kunnen worden; verzoekt om in dit verband rekening te houden met preventie in de 

financiële vooruitzichten voor de periode 2014-2020; roept de Europese Commissie ertoe 

op na te gaan of het mogelijk is een meer systematische verdeling van de beschikbare 

middelen voor te stellen, met als doel de efficiëntie van de communautaire 

preventiemechanismen te vergroten; 

18. dringt er bij de Commissie op aan te voorkomen dat de huidige druk op de begroting 

vanwege de crisis tot een beperking leidt van de middelen die zijn toegewezen aan het 

huidige beleid op het gebied van rampenpreventie, en vraagt de Commissie om in het kader 

van de begrotingsherziening, waar momenteel aan wordt gewerkt, de bestaande leemten op 

het gebied van rampenpreventie nauwkeurig te analyseren en na te gaan of er voor alle 

soorten rampen instrumenten beschikbaar zijn; 

19. wijst erop dat het cohesiebeleid een essentieel instrument is bij het voorkomen van risico's 

betreffende natuurrampen; is van mening dat de verschillende fondsen en instrumenten op 

flexibele en gecoördineerde wijze moeten kunnen worden ingezet, zodat de werking en 

doelmatigheid van dit beleid worden verbeterd; dringt erop aan dat risicopreventie wordt 

gezwaluwstaart met andere vormen van beleid op het gebied van preventie, om 

versnippering van de maatregelen te voorkomen en hun doelmatigheid en toegevoegde 

waarde te vergroten; 

20. benadrukt nogmaals dat moet worden gecontroleerd of de EU-middelen op gepaste wijze 

zijn gebruikt en dat verkeerd gebruikte middelen teruggevorderd moeten worden; 

21. benadrukt dat rampenpreventie in de eerste plaats onder de verantwoordelijkheid van de 

lidstaten valt en dat het subsidiariteitsbeginsel op dit terrein geëerbiedigd moet blijven; 

22. vraagt dat de lidstaten, als beheerders van het grondgebied, criteria en regelgeving invoeren 

ter preventie van rampen in gebieden die zijn blootgesteld aan overstromingen, 

aardverschuivingen en andere geologische risico's, met inachtneming van de problemen die 

ontstaan als gevolg van ongebreidelde houtkap, en vraagt hen bovendien om 

bouwactiviteiten in deze gebieden te voorkomen; 

23. verzoekt de lidstaten te onderzoeken of de integratie van rampenpreventie in de nationale 



operationele programmering van de EU-financiering alsook in nationale, regionale en lokale 

operationele programma’s kan worden verbeterd; meent dat alle overheidsactoren die met 

milieubescherming te maken hebben, bij dit proces moeten worden betrokken en er 

daadwerkelijk aan moeten deelnemen; roept de Commissie ertoe op haar steun te verlenen 

aan het verzoek van de lidstaten om in dit verband bepaalde aspecten van de operationele 

programma's te herformuleren; vraagt in het kader van de uitwisseling van ervaringen dat de 

Commissie de lidstaten verzoekt details te verschaffen over de operationele programma’s 

waarover zij beschikken in geval van natuurrampen; 

24. is van oordeel dat onder meer de volgende preventiemaatregelen het voorwerp moeten zijn 

van prioritaire steun van de EU aan de lidstaten: 

a) opstelling en herziening van wetgeving betreffende de veiligheid van gebouwen en 

bodemgebruik, 

b) maatregelen met het oog op het verhelpen van situaties die in de toekomst risico's 

kunnen opleveren: het terugbrengen van rivierbeddingen in hun natuurlijke staat; 

herstel en bescherming van rivierbekkens, moerassen en bijbehorende ecosystemen; 

controle van erosie en sedimentatie in waterlopen; verhoging van de 

doorstroomcapaciteit van bruggen en waterpijpleidingen; schoonmaak en 

reorganisatie van bossen; herbebossing; en bescherming van de kustlijn, 

c) bescherming en renovatie van bewoonde gebieden, met name stedelijke gebieden, die 

bijzonder kwetsbaar zijn voor bepaalde rampen, met betrokkenheid van de inwoners, 

d) onderhoud van en veiligheidscontrole op grote bestaande infrastructuren, met 

bijzondere aandacht voor stuwdammen, brandstofleidingen, bruggen voor 

wegverkeer en spoorwegbruggen, en voor installaties op het gebied van energie, 

watervoorziening, rioolwaterverwerking, communicatie en telecommunicatie, 

e) gaande houden van de landbouwactiviteiten in streken die door ontvolking zijn 

getroffen en aan het risico van natuurrampen zijn blootgesteld, alsmede bijdragen aan 

de herintegratie van menselijke activiteiten door het creëren van infrastructuren die 

de inwoners van die streken de mogelijkheid bieden om er te blijven; 

25. spoort de Commissie ertoe aan de lidstaten te steunen bij het opzetten van 

bewustmakingscampagnes voor preventie en bij de toepassing van beste praktijken, door het 

brede publiek via kanalen die voor alle burgers gemakkelijk toegankelijk zijn, 

geactualiseerde en relevante informatie en voorlichting te verschaffen over de 

geïdentificeerde risico's en over de te volgen procedures in geval van natuurlijke of door de 

mens veroorzaakte rampen; dringt erop aan dat in de voorlichtingsprogramma’s voor de 

bevolking bijzondere aandacht wordt besteed aan jongeren, beginnende bij schoolkinderen, 

en aan plattelandsgemeenschappen; onderstreept in de context van de bewustmaking van de 

burger eveneens de rol van het gemeenschappelijke Europese telefoonnummer voor 

noodsituaties, '112', en wijst erop dat dit nummer meer bekendheid moet krijgen; 

26. wijst erop dat water vaak een rol speelt bij natuurrampen, niet alleen bij overstromingen  

die vaak het gevolg zijn van tekortschietende planning, vorst, hagel en verontreiniging van 

rivierbekkens, maar ook door de schaarste ervan, die grote veranderingen kan 

teweegbrengen, zoals de verwoestijning van grote delen van Zuid- en Zuidoost-Europa; 

27. benadrukt het feit dat aanhoudende droogten de voorbije jaren tot een enorme toename van 

het aantal bosbranden in Europa hebben geleid, en tegelijk de verwoestijning van een groot 



 

aantal gebieden hebben verergerd; 

28. verzoekt de Commissie, gelet op de wisselwerking tussen fenomenen als droogte, 

bosbranden en woestijnvorming, om met een voorstel voor een richtlijn te komen, in de zin 

van de richtlijn inzake overstromingen, met het oog op de aanneming van een 

communautair beleid inzake waterschaarste, droogte en aanpassing aan de 

klimaatverandering; 

29. dringt er bij de Commissie nogmaals op aan om de inwerkingstelling van het Europees 

Waarnemingscentrum voor droogte en verwoestijning te bevorderen, als centrum voor de 

studie, beperking en bestrijding van de gevolgen van droogte en verwoestijning, met als 

doel doordachte strategische beleidsvorming en betere samenwerking tussen de lidstaten te 

bevorderen; is van mening dat de wisselwerking tussen fenomenen zoals droogte, 

bosbranden, woestijnvorming en aanpassing aan de klimaatverandering in aanmerking moet 

worden genomen en dat er in de context van de preventie van het droogterisico en het beleid 

inzake droogtebeheer ernstige en op solidariteit gebaseerde doelen moeten worden gesteld; 

30. wijst erop dat bossen belangrijk zijn voor de productie van hout, het behoud van de 

biodiversiteit, het voorkomen van overstromingen, lawines en erosie, het beheer van de 

grondwatervoorraden en CO2-afvang, en dat het feit dat ze door vuur worden bedreigd, alle 

EU-lidstaten aanbelangen; roept de Commissie er daarom toe op om samen met de lidstaten 

wetgevingsvoorstellen en initiatieven voor de bescherming van bossen en de preventie van 

bosbranden voor te stellen en uit te voeren; is van oordeel dat bebossings- en 

herbebossingsprojecten steun behoeven en dat daarbij voorrang moet worden verleend aan 

inheemse soorten en gemengde bossen om de biodiversiteit in stand te houden, de 

bestendigheid van bossen tegen vuur, stormen en ziekten te vergroten en het duurzame 

verzamelen en hergebruiken van biomassaresten uit bossen – een hernieuwbare energiebron 

– aan te moedigen; meent dat de regelmatige verzameling van gegevens, het maken van 

kaarten waarop risicogebieden staan aangeduid, de voorbereiding van risicobeheerplannen, 

een inventarisatie van de in de 27 lidstaten toegekende en beschikbare middelen, en de 

coördinatie op verschillende niveaus moeten worden voortgezet in het kader van een 

werkelijke samenwerking op dit terrein; 

31. verzoekt de Commissie om te onderzoeken hoe dwangmaatregelen kunnen worden 

toegepast die een afschrikkende werking hebben op nalatig en opzettelijk gedrag bij het 

ontstaan van bosbranden en de Raad en het Europees Parlement vervolgens een voorstel 

hieromtrent voor te leggen, aangezien het aansteken van bosbranden een milieumisdrijf is 

dat almaar vaker voorkomt; 

32. onderstreept dat preventie transversaal moet worden benaderd en moet worden opgenomen 

in de relevante sectorale beleidslijnen tot bevordering van een evenwichtig bodemgebruik 

en van een coherente economische en sociale ontwikkeling die in evenwicht is met de 

natuur; 

33. erkent dat een aantal sectorale beleidslijnen de plattelandsvlucht heeft bevorderd en voor 

een overdreven bevolkingsconcentratie in de stedelijke gebieden heeft gezorgd, met als 

gevolg dat bepaalde regio's meer blootgesteld zijn aan het risico van natuurrampen; 

34. is van mening dat de landbouw- en bosbouwproductie kwetsbaar is als gevolg van 

klimaatverschijnselen zoals droogte, vorst, ijs, hagel, bosbranden, stormen, overstromingen, 

stortregens, gezondheidsrisico's zoals pestinfecties, dierziekten, epidemieën bij mensen en 



dieren, vernielingen door wilde dieren, de impact van menselijke activiteiten zoals de 

klimaatverandering, vervuiling, zure regen en onbedoelde en opzettelijke genetische 

verontreiniging, landverschuivingen die veroorzaakt worden door problemen bij 

stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening en door technologische en vervoersgerelateerde 

risico's, de verwoestijning van berggebieden, bosbranden die in de eerste plaats het gevolg 

zijn van een gebrek aan onderhoud en crimineel gedrag, en verontreiniging van rivieren 

door chemische lozingen van fabrieken, voedingsstoflekken en onachtzaamheid van 

bezoekers; 

35. vraagt de Commissie en de lidstaten het gebruik van goede landbouwmethoden te 

stimuleren die er in een aantal lidstaten toe hebben geleid dat het doorsijpelen van 

stikstofhoudende meststoffen met de helft is teruggebracht zonder dat dit de opbrengst van 

de gewassen heeft verminderd; 

36. verdedigt het idee dat een evenwichtig landbouwbeleid, zowel vanuit sociaal als 

milieuoogpunt, dat rekening houdt met het feit dat het noodzakelijk is om een duurzame 

landbouwproductie en plattelandsontwikkeling in de verschillende landen en regio's te 

ondersteunen en te stimuleren, van cruciaal belang is voor de efficiënte preventie van 

natuurrampen; pleit voor een daadwerkelijke versterking van de stimulansen voor de 

werkgelegenheid op het platteland en in de milieubewuste landbouw, zodat mensen ertoe 

worden aangemoedigd zich in plattelandsgebieden te vestigen, wat van essentieel belang is 

om  de ecosystemen te beschermen, de huidige trends van ontvolking en verarming in deze 

gebieden tegen te gaan en de druk op de stedelijke gebieden te verlichten; onderstreept 

daarnaast de rol van landbouwers als hoeders van het platteland en betreurt het gebrek aan 

kernelementen betreffende de landbouwsector in de mededeling van de Commissie; 

37. bepleit de oprichting van een Europees openbaar landbouwverzekeringsstelsel; dringt er bij 

de Commissie op aan met een voorstel te komen voor een openbaar Europees 

verzekeringsstelsel, met het oog op een betere aanpak van de risico's en de 

inkomensinstabiliteit voor boeren als gevolg van natuurrampen en door de mens 

veroorzaakte rampen; onderstreept dat dit stelsel ambitieuzer moet zijn dan het huidige 

model om te voorkomen dat in de EU een lappendeken van verzekeringsregelingen ontstaat 

die tot grote verschillen tussen de boereninkomens leidt; acht het dringend noodzakelijk dat 

ook de Europese boeren toegang hebben tot een minimumsysteem voor compensaties in het 

geval van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen; 

38. verzoekt de Commissie en de lidstaten om bij de berekening van de steun voor maatregelen 

voor landbouw en milieu de extra kosten in te calculeren die de landbouwers moeten dragen 

als zij werkzaamheden uitvoeren voor brandpreventie (schoonmaken van brandgangen, 

verwijdering van dood boomgewas, bewerking van de grond langs de rand van percelen, 

enz.) en voor afwatering (schoonmaken van afwateringssloten en kanalen); 

39. onderstreept dat er moet worden onderzocht welke aanpassingsmaatregelen mogelijk zijn, 

zowel op het platteland als in steden, om het hoofd te kunnen bieden aan de toename en 

omvang van extreme klimaatverschijnselen in verschillende geografische gebieden; is van 

mening dat de te verwachten negatieve gevolgen van de klimaatverandering een 

bijkomende last zullen leggen op de landbouwactiviteit en de zekerheid en autonomie van 

de voedselvoorziening, en benadrukt dat in het kader van de aanpassing aan de 

klimaatverandering en de verzachting van de negatieve gevolgen ervan een oplossing moet 

worden gezocht voor onder meer dit specifieke probleem; 



 

40. 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 en met name de O&O-instellingen van landen die aan 

gelijkaardige risico's zijn blootgesteld; 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; beveelt de 

Commissie aan rekening te houden met deze behoeften en in een passende financiering te 

voorzien; 

41. benadrukt de noodzaak om de gezondheidssystemen van de lidstaten op het vlak van de 

personeelsstructuur, goede praktijken en risicobewustzijn voor te bereiden op rampsituaties; 

42. onderstreept dat het belangrijk is om te beschikken over een uitgebreide hoeveelheid 

gegevens en informatie over de risico's en kosten van rampen en om deze op EU-niveau 

beschikbaar te stellen, met als doel vergelijkende studies uit te voeren en de mogelijke 

grensoverschrijdende gevolgen van rampen vast te stellen, zodat lidstaten informatie over 

nationale civiele capaciteiten en medische mogelijkheden kunnen uitwisselen, en 

beklemtoont dat het beter is om reeds bestaande structuren zoals het waarnemings- en 

informatiecentrum (MIC) te gebruiken en te ontwikkelen dan om nieuwe structuren op te 

zetten; 

43. betreurt dat de Commissie nog geen onderzoek heeft gedaan naar de manieren waarop de 

lidstaten gevaren en risico's in kaart brengen, hoewel ze dit in haar mededeling van 23 

februari 2009 over "een communautaire aanpak van de preventie van natuurrampen en door 

de mens veroorzaakte rampen" had aangekondigd; spoort de Commissie ertoe aan om 

tijdens de eerste helft van 2010 effectief aan deze belofte te voldoen; 

44. is van mening dat het noodzakelijk is om op EU-niveau een gemeenschappelijke methode 

en minimumvereisten voor het in kaart brengen van gevaren en risico’s uit te werken; 

45. onderstreept het belang van de vastlegging van normen voor de analyse en weergave van de 

sociaaleconomische impact van rampen op gemeenschappen; 

46. stelt voor om bij de herziening van de MEB-richtlijn meer aandacht te besteden aan 

kwesties op het vlak van rampenpreventie, vooral met betrekking tot de beoordeling en 

bekendmaking van en de informatieverstrekking over risico's; 

47. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 

regeringen van de lidstaten. 


