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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over natuurrampen (branden, droogte en overstromingen) – aspecten van regionale 
ontwikkeling
(2005/2193(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “Het reactievermogen van de EU op 
rampen en crisissituaties in derde landen versterken” (COM(2005)0153),

– gezien de mededeling van de Commissie over de verbetering van het communautair 
mechanisme voor civiele bescherming (COM(2005)0137),

– gezien het voorstel van de Commissie voor een beschikking van de Raad tot vaststelling 
van een communautair mechanisme voor civiele bescherming (Herschikking),
(COM(2006)0029),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “Overstromingsrisicobeheer – Preventie 
van, bescherming tegen en verzachting van de gevolgen van overstromingen”
(COM(2004)0472),

– gezien het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad over overstromingsbeoordeling en –beheer (COM(2006)0015),

– gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(COM(2005)0108),

– gelet op de artikelen 2 en 6 van het EG-Verdrag, waarin wordt bepaald dat de eisen inzake 
milieubescherming moeten worden geïntegreerd in andere beleidsgebieden van de 
Gemeenschap, met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling,

– gezien het verslag van de Commissie over klimaatverandering en de weerslag op het 
Europees waterbeleid,

– gezien het Protocol van Kyoto bij het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering van 
11 december 1997 en de ratificatie van het Protocol van Kyoto door de EG op 31 mei
2002, 

– gezien Verordening (EG) nr. 2152/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 november 2003 inzake de bewaking van bossen en milieu-interacties in de 
Gemeenschap (Forest Focus)1,

– gezien Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO)2, 

  
1 PB L 324 van 11.12.2003, blz.1.
2 PB L 277 van 21.10.2005, blz.1.
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– gezien de mededeling van de Commissie over een bosbouwstrategie voor de Europese 
Unie (COM(98)0649),

– gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende het financieel instrument voor het milieu LIFE+, 
(COM(2004)0621),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 8 september 2005 over natuurrampen (branden en 
overstromingen) in Europa deze zomer1,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2006), 

A. overwegende dat door natuurrampen in de Europese Unie volgens VN-cijfers sinds 1980 
65 000 mensen zijn omgekomen en kosten ter hoogte van 124 200 miljoen euro zijn 
veroorzaakt,

B. overwegende dat de stortregens in augustus 2005 de ernstigste overstromingen in Europa 
sinds 2002 hebben veroorzaakt en aan 70 mensen het leven hebben gekost,

C. overwegende dat opnieuw duizenden hectaren land door branden zijn verwoest en, wat 
nog ernstiger is, 30 burgers en brandweerlieden om het leven zijn gekomen, en dat het 
fenomeen steeds ingrijpender vormen aanneemt, 

D. overwegende dat de droogte van 2005 van bijzonder grote intensiteit en bijzonder lange 
duur was, met name in het zuiden en westen van Europa, en nagenoeg het gehele 
grondgebied van Portugal en grote delen van Spanje, Frankrijk en Italië heeft getroffen,

E. overwegende dat natuurrampen een catastrofaal korte- en langetermijneffect op de 
economie van de getroffen regio’s hebben, met negatieve gevolgen voor de infrastructuur, 
het productiepotentieel, het natuurlijk en cultureel erfgoed, het milieu en het toerisme,

F. overwegende dat droogte en aanhoudende branden het verwoestijningsproces van grote 
gebieden in Zuid-Europa bespoedigen, waardoor de levenskwaliteit van de getroffen 
bevolking ernstig wordt aangetast,

G. overwegende dat natuurrampen zich voordoen wanneer een kwetsbaar gebied door 
extreme weersomstandigheden wordt getroffen en dat het derhalve nodig is de 
gevoeligheid van deze regio’s te verminderen, met het oog op het feit dat extreme 
klimatologische fenomenen steeds frequenter zullen optreden,

H. overwegende dat het effect van natuurrampen kan worden verergerd door sommige 
factoren die in verband staan met menselijke activiteiten, zoals intensieve landbouw, 
ontbossing en sterke verstedelijking in risicogebieden,

I. overwegende dat droogte een doorslaggevende rol speelt bij de verspreiding van 
bosbranden, die de voornaamste oorzaak vormen voor de teruggang van de bossen in 
Europa,

  
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0334.
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J. overwegende dat het fenomeen van bosbranden tevens wordt verergerd door de leegloop 
van het platteland en het stopzetten van traditionele plattelandsactiviteiten, het
ontoereikende onderhoud van de bossen, het bestaan van grote bosarealen met slechts één 
boomsoort, de beplanting met ongeschikte boomsoorten, het gebrek aan een behoorlijk 
preventiebeleid en te lichte straffen voor opzettelijke brandstichting,

K. overwegende dat Europa de maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van 
klimaatverandering moet versterken, waarvoor inspanningen door de lokale, regionale, 
nationale en Europese autoriteiten, maar ook van de kant van de bevolking vereist zijn,

L. overwegende dat de preventieve maatregelen van de Europese Unie ter bestrijding van 
alle vormen van natuurrampen versterkt moeten worden door, waar nodig, gezamenlijke 
strategische richtsnoeren in te voeren om te zorgen voor een betere coördinatie tussen de 
lidstaten en voor een grotere operationaliteit van en coördinatie tussen de verschillende 
Gemeenschapsinstrumenten (structuurfondsen, Solidariteitsfonds, het toekomstige ELFPO 
en het komende Life+-programma alsmede het nieuwe Instrument voor snelle respons en 
paraatheid bij ernstige noodsituaties),

M. overwegende dat de structuurfondsen een gewichtiger rol dienen te spelen bij de 
financiering van maatregelen die erop zijn gericht natuurrampen te bestrijden en hun 
gevolgen aan te pakken, en in overweging van het feit dat het speciaal hiervoor bedoelde 
Gemeenschapsinstrument, het Europees Solidariteitsfonds, in de praktijk ondoeltreffend is 
gebleken,

N. overwegende dat preventieve maatregelen de door overstromingen veroorzaakte materiële
schade aan huizen, infrastructuur en productieactiviteiten verminderen, getuige het 
voorbeeld van de Alpenregio’s, waar de overstromingen van 2005 ondanks hun grotere 
dimensie veel minder schade teweegbrachten dan die van 2002,

O. overwegende dat brandpreventiemaatregelen desalniettemin voornamelijk in het kader van 
het plattelandsontwikkelingsbeleid worden uitgevoerd en tot nu toe duidelijk ontoereikend 
zijn gebleken,

P. overwegende dat intensieve voorlichtingscampagnes over duurzaam gebruik van water de 
waterconsumptie aanmerkelijk kunnen reduceren en zo de gevolgen van ernstige 
droogtesituaties kunnen lenigen,

Q. gelet op het gebrek aan coördinatie tussen de bevoegde overheidsinstanties en gelet op het 
feit dat preventie, rampenbeheersing en bijstand aan getroffen gebieden en slachtoffers de 
drie belangrijkste actiepunten van de Europese Unie vormen, en dat zij op deze terreinen 
een actievere rol dient te spelen, 

R. overwegende dat er sprake is van duidelijke ontevredenheid bij grote delen van de 
bevolking, NGO’s en vertegenwoordigers van de burgermaatschappij,

1. is van oordeel dat de Commissie een voorstel dient voor te leggen voor het opstellen van 
een Europese strategie ter bestrijding van natuurrampen, met inbegrip van een verplicht
beleidsplan voor risicopreventie, en een protocol dient te ontwerpen waarin voor elk type 
ramp in de hele EU uniforme acties worden vastgesteld;
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2. is van oordeel dat deze strategie bijzondere aandacht moet besteden aan insulaire en 
ultraperifere gebieden met een lage bevolkingsdichtheid;

3. benadrukt dat het noodzakelijk is de acties in het kader van de structuurfondsen voor de 
preventie en het beheer van natuurrampen bij te stellen en deze met de andere bestaande 
Gemeenschapsinstrumenten te coördineren ten behoeve van de bestrijding van dergelijke 
rampen; dringt erop aan dat in de komende financiële vooruitzichten 2007-2013 de nodige 
flexibiliteit moet worden gewaarborgd wat betreft de herverdeling van de beschikbare 
middelen tussen de verschillende fondsen, teneinde hun operationaliteit in het geval van 
rampen te verhogen;

4. wijst erop dat maatregelen ter voorkoming van branden en overstromingen in de nieuwe 
programmeringsperiode in aanmerking komen voor steun uit de structuurfondsen en roept 
de Raad bijgevolg op hiermee rekening te houden en in zijn gemeenschappelijke 
standpunten een lijn te volgen die daarmee overeenstemt;

5. merkt op dat de doelstelling “territoriale samenwerking” sinds de Europese Raad van 
december 2005 sterk is beknot, met name wat betreft de transnationale en interregionale 
dimensie ervan; roept de Commissie op te waarborgen dat in de lopende 
onderhandelingen voldoende middelen worden uitgetrokken om ervoor te zorgen dat de 
tenuitvoerlegging van onder Interreg vallende maatregelen ter bestrijding van 
natuurrampen niet wordt verijdeld;

6. is van oordeel dat de Commissie een voorstel dient voor te leggen voor een richtlijn 
inzake bosbrandpreventie en bosbrandbeheer in de Europese Unie, teneinde de bestaande 
communautaire en nationale middelen ter bestrijding van dat fenomeen optimaal te
benutten; is tevens van oordeel dat er een mededeling over droogterisicobeheer dient te 
worden opgesteld;

7. roept de Raad en de lidstaten op het onderzoek naar rampenpreventie in de context van het 
zevende kaderprogramma, dat momenteel het goedkeuringsproces doorloopt, te versterken 
en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan de verbetering van 
waarschuwingssystemen;

8. stelt vast dat een start is gemaakt met de experimentele fase van het initiatief tot het 
opzetten van een systeem voor de Wereldwijde monitoring van milieu en veiligheid 
(Global Monitoring of Environment and Security, GMES), dat de Europese Unie in staat 
moet stellen de voorspelling, monitoring en evaluatie van natuurrampen te verbeteren, en 
dringt erop aan de financiële toewijzingen voor het initiatief te verhogen en het 
toepassingsgebied van het actieprogramma uit te breiden tot alle natuurrampen;

9. roept ertoe op het GALILEO-systeem van start te laten gaan, dat moet bijdragen tot een 
verbetering van de mogelijkheden van de Europese Unie om extreme 
weersomstandigheden te voorspellen en te begrijpen;
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10. betreurt het feit dat het verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de 
bosbouwstrategie van de EU (COM(2005)0084) geen speciale aandacht besteed aan 
branden en daarmee voorbijgaat aan het feit dat deze de belangrijkste oorzaak voor de 
teruggang van de bossen vormen, en roept de lidstaten derhalve op deze tekortkoming te 
verhelpen;

11. stelt voor dat de lidstaten brandpreventiemaatregelen moeten opnemen in hun plannen 
voor plattelandsontwikkeling en tot de uitvoering daarvan moeten worden verplicht, 
waarbij de deelname van boeren moet worden bevorderd, daar zij de belangrijkste hoeders 
van het landschap zijn; roept er derhalve toe op de steun voor het aanleggen van 
brandgangen waarin Verordening (EG) nr. 1257/1999 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling voorziet, te handhaven;

12. roept de Commissie op tot de ontwikkeling van voorlichtings- en onderwijscampagnes 
inzake preventieve maatregelen waarover met de lidstaten overeenstemming is bereikt, 
teneinde de risico’s en de gevolgen van natuurrampen, met name in de gebieden met de 
hoogste risico’s, te verminderen door het publiek ervan bewust te maken dat het nodig is 
het milieu en de natuurlijke hulpbronnen te beschermen door zich onder meer van 
risicovolle landbouw- of recreatiepraktijken te onthouden;

13. betreurt het feit dat de brandpreventiemaatregelen in het kader van het programma ‘Focus 
op het Bos’ geen deel uitmaken van de prioriteiten binnen het nieuwe LIFE+-programma;

14. neemt nota van het voornoemde voorstel van de Commissie voor een beschikking tot 
vaststelling van een communautair mechanisme voor civiele bescherming, met name van
de daarin voorgestelde verbetering van het WIC (waarnemings- en informatiecentrum) en
van de daarnaast beoogde mogelijkheid de transportkosten van interventies uit 
Gemeenschapsmiddelen te financieren; roept de Commissie op het voorstel zo spoedig 
mogelijk goed te keuren en in overweging te nemen het instrument, en met name de
concrete maatregelen in het veld, te versterken, en verzoekt haar zo goed mogelijk gebruik 
te maken van de beschikbare middelen;

15. roept de lidstaten en de Commissie op gezamenlijk te werken aan een sterke verbetering 
van de coördinatie en verspreiding van informatie over bestaande middelen waarop in 
geval van rampen een beroep kan worden gedaan, door geharmoniseerde modaliteiten 
voor de tenuitvoerlegging te formuleren;

16. herhaalt de punten van zijn resolutie van 4 september 20031, waarin het Parlement om de 
oprichting van een Europese burgerbescherming verzocht, en roept de Commissie op aan 
dat doel vast te houden;

17. benadrukt het belang van het Solidariteitsfonds van de EU als het belangrijkste instrument 
dat de Europese Unie in staat moet stellen om snel op rampen als overstromingen, branden 
of droogte te reageren;

18. wijst er niettemin op dat het nodig is tevens andere bestaande instrumenten te mobiliseren, 
zoals regionale steunmaatregelen of leningen van de EIB, teneinde de door natuurrampen 
veroorzaakte schade te kunnen herstellen;

  
1 Resolutie over de gevolgen van de hete zomer (PB C 76 E van 25.3.2004, blz. 382).
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19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de nationale, regionale en lokale autoriteiten van de in 2005 door natuurrampen getroffen 
gebieden, alsmede aan het Comité van de Regio’s voor het geval dit het geboden acht een 
verslag over het onderhavige onderwerp op te stellen.


