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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om forebyggelse af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer1; støtter den holdning, at forebyggelse af katastrofer er 
uløseligt forbundet med intervention; bekræfter Parlamentets tidligere arbejde om dette 
emne2 og beklager, at Kommissionen endnu ikke har fremsat lovgivningsforslag i 
forlængelse af Parlamentets forslag; understreger behovet for at få fastlagt omfattende 
lovgivning og retningslinjer med minimumsstandarder, der afspejler en holistisk 
fremgangsmåde og som peger frem mod en mere effektiv EU-politik for 
katastrofehåndtering; erindrer om, at Lissabontraktaten ellers gør det muligt at trække på 
det styrkede samarbejde mellem medlemsstaterne, og at dette emne således også kan 
behandles inden for disse rammer;

2. opfordrer Kommissionen til at udvikle en strategi for naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, der tager højde for alle etaper, forebyggelse, beredskab, hurtig intervention og 
redning, og som bygger på en politik for hurtig og effektiv katastrofeforebyggelse;
påpeger, at der ved udbygningen af indsatskapaciteten bør tages højde for alle typer 
katastrofer (i og uden for EU, naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer), EU-
instrumenter og interinstitutionel koordinering;

3. går ind for en fælles strategi for hele EU via indførelse af en ensartet handlingsplan for 
hver enkelt katastrofetype, der sikrer fuld solidaritet mellem landene i forbindelse med 
katastrofehåndtering; kræver, at der i denne strategi udvises særlig opmærksomhed over 
for de mest isolerede og tyndt befolkede regioner, bjerg- og grænseregionerne og de 
økonomisk dårligst stillede regioner i Europa;

4. støtter nøgleelementerne i fællesskabsstrategien, men finder dem utilstrækkelige for 
landbrugssektoren; mener, at videnbaseret forebyggelse af katastrofer er vigtig;
understreger behovet for en database med økonomiske og sociale katastrofedata med 
henblik på en effektiv overvågning, herunder kortlægning af områder med forhøjet risiko, 
samt for at fastlægge foranstaltninger, der er afpasset efter den specifikke type alvorlige 
risici i hver enkelt region;

5. opfordrer til, at der etableres forbindelse mellem aktører og politikker i hele 
katastrofehåndteringscyklussen, og understreger fordelene ved en hurtig indsatsstyrke, som 
vil kunne fremme koordineringen og solidariteten mellem medlemsstaterne, eftersom intet 
land har tilstrækkelige ressourcer til at kunne håndtere alvorlige naturkatastrofer alene;
støtter initiativet til igangsættelse af en interessepartgruppe og opfordrer til, at 
repræsentanter for landbruget inddrages i den foreslåede mekanisme til krisehåndtering med 

                                               
1 KOM(2009)0082.
2 Beslutning af 18. maj 2006 om naturkatastrofer (skovbrande, tørke og oversvømmelser) - landbrugsmæssige 
aspekter EUT C 297E af 7.12.2006, s. 363); beslutning af 16. februar 2006 om risiko- og krisestyring i 
landbruget (EUT C 290E af 29.11.2006, s. 407); beslutning af 19. juni 2008 om styrkelse af EU's 
katastrofeberedskab (EUT C 207E af 27.11.2009, s. 15).
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henblik på bl.a. at virkeliggøre multifunktionalitetsprincippet;

6. understreger, at konsekvenserne af naturkatastrofer overskrider regionernes og 
medlemsstaternes retlige og administrative grænser, og at kortlægningen af risici derfor 
bør ledsages af en bred vifte af territoriale samarbejdsmekanismer, som skal fungere 
uafhængigt af disse grænser på det makroregionale plan for at kunne bekæmpe 
naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer mere effektivt både i henseende til 
forebyggelse og intervention;

7. opfordrer til samarbejde mellem medlemsstaterne, EU's nabolande og udviklingslande om 
grænseoverskridende projekter for udveksling af bedste praksis og udbredelse af praktisk 
viden gennem EU-naboskabspolitikkens programmer og udviklingsprogrammer;

8. mener, at de seneste og tidligere års erfaringer tydeliggør, at det er nødvendigt at styrke 
Fællesskabets civilbeskyttelses forebyggelses-, beredskabs- og interventionskapacitet både 
i forhold til naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, og opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at træffe foranstaltninger med henblik herpå for at give et synligt bevis 
på Europas solidaritet med lande, der rammes af force majeure; støtter aktiviteter, der har 
til formål at forbedre medlemsstaternes civilbeskyttelse, især gennem udveksling af 
eksperter, bedste praksis, øvelser og beredskabsprojekter;

9. beklager dybt de mange og alvorlige tab for de naturkatastrofer, der i den seneste tid har 
fundet sted i nogle medlemsstater, og mener, at det derfor så hurtigt som muligt bør 
undersøges, om forebyggelses- og beredskabsforanstaltningerne er tilstrækkelige, for at 
sikre, at der drages den nødvendige lære, og at de ødelæggende konsekvenser af sådanne 
katastrofer i fremtiden kan forebygges og begrænses i medlemsstaterne; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at anmode medlemsstaterne om oplysninger om deres 
handlingsplaner for håndtering af naturkatastrofer med henblik på at udveksle erfaringer 
og drage konklusioner om hasteforanstaltninger, om samordning af forvaltningsorganer og 
indsatsorganer samt om adgang til de nødvendige menneskelige og materielle ressourcer;

10. opfordrer medlemsstaterne og de lokale myndigheder til at fremme bevidstheden om 
katastrofeforebyggelse, især i skoler og landdistrikter;

11. erindrer om, at investeringer i bæredygtig økosystemforvaltning og i ansvarlig 
miljøforvaltning kan være omkostningseffektive løsninger til at reducere lokalsamfunds 
sårbarhed over for katastrofer; påpeger, at sunde økosystemer kan fungere som en naturlig 
buffer ved katastrofer, ofte kan etableres og vedligeholdes med lavere omkostninger og 
hyppigt er mere effektive end tekniske anlæg; bemærker, at investeringerne i 
forebyggelsesforanstaltninger, herunder bevarelse af sunde økosystemer, ifølge 
Verdensbanken (2004) kun udgør en syvendedel af de omkostninger, der skyldes af 
katastrofer;

12. understreger, at det er nødvendigt at inddrage repræsentanter fra landbruget i 
katastrofehåndteringsmekanismen for at få vurderinger og finde frem til afhjælpende 
foranstaltninger, der er på linje med de faktiske forhold i denne sektor, og for at sikre en 
mere effektiv samordning af de eksisterende ressourcer, hvilket kan føre til konsolidering af 
EU's politik for omgående indsatskapacitet;
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13. påpeger, at land- og skovbrugsproduktion er sårbar over for klimatiske fænomener såsom 
tørke, frost, is, hagl, skovbrande, oversvømmelser, kraftig regn og storme, over for 
sundhedsrisici såsom skadedyrsangreb, dyresygdomme, epidemier og dyreepidemier, over 
for ødelæggelser forårsaget af vilde dyr og over for konsekvenser af menneskelige 
aktiviteter såsom klimaændringer, forurening, syreregn og utilsigtet og bevidst genetisk 
kontaminering, over for jordskred, der skyldes problemer i tilknytning til by- og 
regionalplanlægning, og over for teknologiske og transportrelaterede uheld, ørkendannelse i 
bjergområder, skovbrande, som skyldes manglende vedligeholdelse af skovene og kriminel 
adfærd, forurening af floder, der skyldes kemiske udledninger fra fabrikker, udvaskning af 
næringsstoffer og skovgæsters forsømmelighed;

14. fremhæver, at natur- og menneskeskabte katastrofer bringer landbrugenes økonomiske 
levedygtighed i fare og fører til affolkning af landdistrikterne, forstærker erosion og 
ørkendannelse, skader økosystemerne, bringer biodiversiteten i fare og i alvorlig grad 
berører den tilbageblivende landbefolknings livskvalitet; mener, at konsekvenserne er 
særligt kritiske i områder med naturbetingede handicap, hvor der ikke er mulighed for 
økonomisk diversificering, hvor der drives subsistenslandbrug, eller hvor landbruget er den 
største eller den eneste økonomiske sektor, idet følgerne i disse områder kan blive 
fødevareknaphed, mangel på arbejdspladser og befolkningens migration til byområder;

15. fremhæver landbrugernes rolle som beskyttere af landskabet i EU og mener, at det er 
nødvendigt at støtte, at landbrugsaktiviteter opretholdes på en bæredygtig måde, og at 
standse nedlæggelsen af produktioner og affolkningen af landdistrikter, der er et problem, 
som forstærker risikoen for skovbrande;

16. erindrer om, at landbruget har afgørende betydning i denne sammenhæng, da det sikrer 
eksistensen af en økonomi i landdistrikterne og begrænser migrationen til byområder, 
skaber gode miljøbetingelser for jorden, nedbringer kulstofudledningerne og bidrager til 
bindingen af kulstof, forbedrer jordbeskyttelsen, fører floder og kystnære farvande tilbage 
til deres naturlige tilstand og fremmer genopretningen af naturområder;

17. erindrer om, at planterne gennem fotosyntesen optager CO2 fra atmosfæren og producerer 
biomasse, der kan omdannes til biogas, biobrændstoffer og industriprodukter, og at den 
stigende anvendelse af landbrugsprodukter ved fremstillingen af industriprodukter som 
f.eks. polymerer, smøremidler, overfladebehandlingsmidler, opløsningsmidler og fibre også 
kan bidrage til at reducere afhængigheden af ikkevedvarende energiformer;

18. mener, at der findes en lang række energiplanter i landbruget, som sammen med vind- og 
solenergi kan bidrage væsentligt til energiforsyningssikkerheden i EU;

19. mener, at klimaændringernes forudsigelige negative indvirkninger på 
landbrugsproduktionen vil forstærke behovet for at opretholde fødevaresikkerhed, et behov, 
der blot forstærkes yderligere ved en befolkningstilvækst på 9 mia. mennesker frem til 
2050, hvilket desuden nødvendiggør en stigning i produktionskapaciteten på ca. 70 %;
finder, at alle disse aspekter viser, hvordan fødevaresikkerhed og begrænsning af 
klimaændringer, naturkatastrofer og fattigdom er uløseligt forbundet med hinanden;

20. henleder opmærksomheden på, at den fremtidige fælles landbrugspolitik skal råde over 
tilstrækkelige finansielle midler til at kunne sikre fødevareforsyningen til den europæiske 
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befolkning og til at kunne reagere på andre mulige udfordringer i forbindelse med 
tilpasningen til klimaforandringerne og begrænsningen af deres negative virkninger, 
navnlig gennem forebyggelse af konsekvenserne af naturkatastrofer;

21. opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for at oprette en fond for 
tilpasning til klimaændringerne inden for rammerne af de kommende finansielle overslag 
for at kunne bidrage til finansieringen af foranstaltninger til forebyggelse af 
naturkatastrofer i forskellige økonomiske sektorer;

22. erindrer om, at skovene er vigtige især for træproduktionen, men også for opretholdelse 
af biodiversitet, forebyggelse af brande, oversvømmelser, jordskred og erosion, 
forvaltning af grundvandsressourcerne, landskabsplanlægning og for binding af kulstof;
påpeger, at det er tvingende nødvendigt, at EU får en ambitiøs skovpolitik, der tager 
behørigt hensyn til de europæiske skoves forskelligartethed, og som bygger på 
videnskabelig viden, for at kunne bevare, beskytte og tilpasse skovene i forbindelse med 
indsatsen mod de risici, de er udsat for;  

23. understreger, at den langvarige tørke i de seneste år har begunstiget stigningen i skovbrande 
i Europa og samtidig øget ørkendannelsen i mange regioner;

24. opfordrer Kommissionen til med udgangspunkt i det eksisterende direktiv om beskyttelse 
mod oversvømmelse at forelægge et forslag til direktiv om bekæmpelse af tørke, hvis mål 
skal være bedre koordinering af medlemsstaternes politik og forbedring af de til rådighed 
stående fællesskabsinstrumenter;

25. mener, at skovbrande i mange områder af Europa er et alvorligt problem, og at der de 
pågældende steder bør træffes foranstaltninger til at undgå kraftig afskovning og ændring af 
skovens sammensætning; mener, at indfødte arter og blandingsskove bør foretrækkes for at 
skabe større modstandskraft over for brande, storme og insektangreb, og at der samtidig 
skal tages højde for forskellen mellem de naturlige forhold i det nordlige boreale skove og i 
skovene i Sydeuropa; opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at 
fastsætte lovbestemmelser om civilretligt og strafferetligt ansvar for brandstiftere, der er 
forbundet med sanktioner, og til at koordinere evalueringsteam, der kan høres om 
genopretning af berørte områder for at undgå spekulative aktiviteter;

26. går ind for, at der udvikles en ægte skovpolitik, der kan forbedre forvaltningen og 
bevarelsen af skovene under hensyntagen til deres vigtige rolle i kampen mod 
klimaændringerne, som har en stigende indflydelse på forekomsten af naturkatastrofer;

27. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til ved beregningen af 
landbrugsmiljøpræmier at medtage de ekstra omkostninger, som landmændene må bære i 
forbindelse med forebyggende brandsikringsforanstaltninger (friholdelse af brandbælter, 
fjernelse af døde træer, jordbearbejdning langs med markskel osv.) og i forbindelse med 
afvandingsforanstaltninger (renholdelse af afvandingsrender og kanaler);

28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde til gennemførelsen af god 
landbrugspraksis, hvilket i nogle medlemsstater har muliggjort en halvering af den anvendte 
mængde kvælstofholdige gødningsmidler, uden at landbrugsudbyttet er faldet;
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29. erindrer om, at vand ofte indgår i naturkatastrofer, ikke blot i form af oversvømmelser –
der ofte hænger sammen med utilstrækkelig planlægning – frost, hagl og forurening af 
floder, men også som vandmangel, hvilket kan medføre betydelige forandringer såsom 
ørkendannelse i store områder af Syd- og Sydøsteuropa;

30. opfordrer Kommissionen til at aflægge beretning om gennemførelsen i medlemsstaterne af 
artikel 70 og 71 i bestemmelserne om sundhedstjekket, der omhandler risikoforsikring og 
gensidige fonde; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte forslag om en 
fælles europæisk ordning, der bedre kan håndtere risikoen og indkomstusikkerheden for 
landmænd i forbindelse med naturlige og menneskeskabte katastrofer; understreger, at den 
skal være mere ambitiøs end den nuværende model for at undgå, at der findes en række 
forskellige forsikringsordninger i EU, hvilket skaber store ubalancer mellem landbrugernes 
indkomster;

31. anser det for tvingende nødvendigt, at der også er adgang til en 
minimumskompensationsordning for naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer for 
alle europæiske landmænd, beklager, at artikel 11, stk. 8, i Kommissionens forordning (EF) 
nr. 1857/20061 ikke kan gennemføres på grund af de forskellige forsikringsordninger i 
medlemsstaterne, og anbefaler, at støtten til forebyggelsesforanstaltninger prioriteres højt 
ved beregningen af forsikringspræmier for landbrug;

32. erindrer om, at forsikringsordninger er tilladt under WTO's gule boks, og at vores 
handelspartnere såsom USA (konjunkturudligningsprogram og 
katastrofehjælpsprogrammer) systematisk bruger dem til at sikre landbrugernes og 
skovbrugernes indkomster som kompensation for virkningerne af naturkatastrofer samt for 
tab af indkomst som følge af ustabilitet på markedet;

33. henviser til de eksisterende strategier for risikominimering på virksomhedsplan, f.eks. 
virksomhedsinterne eller markedsorienterede strategier; understreger, at sådanne strategier 
for diversificering, produktionstilpasning, ændring af sædskifte, jordskånende og 
vandbesparende dyrkningsmetoder, terminsmarkeder, forsikringer og aftaler er af største 
betydning og bør suppleres med overvågningsinstrumenter;

34. opfordrer Kommissionen til at fremme udvekslingen mellem medlemsstaterne af god 
praksis for forebyggelse af menneskeskabte katastrofer og opfordrer medlemsstaterne til at 
sørge for, at de regionale myndigheder får uddannelse i katastrofehåndtering;

35. mener, at der bør tilvejebringes en passende finansiel ramme til reaktion på katastrofer, og 
at det vil være bedre at opdele den via Solidaritetsfonden, politikken for udvikling af 
landdistrikter, regionalpolitikken, det syvende rammeprogram, statsstøtte, Forest Focus-
programmet og Life+-programmerne; opfordrer til, at særlige fonde uden for den fælles 
landbrugspolitik delvis anvendes til private forebyggelsesforanstaltninger som f.eks. 
foranstaltninger til tilpasning af skovene til klimaændringerne og tilsvarende 
forskningsaktiviteter, genplantning af skov, beskyttelse af vådområder og tilknyttede 
økosystemer, overvågning af erosion og sedimentering i vandløb samt alternativ praksis til 
genvinding af højrisikojord; opfordrer endvidere til, at forebyggelse og intervention samt 
information til borgerne inddrages på passende vis i de kommende finansielle overslag;

                                               
1 EUT L 358 af 16.12.2006, s. 3.
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36. understreger, at det er nødvendigt at styrke forebyggelsesforanstaltningerne for alle typer 
af naturkatastrofer gennem fastlæggelse fælles strategiske retningslinjer, der kan sikre 
bedre koordinering blandt medlemsstaterne og et bedre samarbejde mellem og 
koordinering af de forskellige fællesskabsinstrumenter (strukturfonde, Solidaritetsfonden, 
mekanismer for hurtig indsats og katastrofeberedskabsinstrumenter);

37. opfordrer Kommissionen til at mobilisere Solidaritetsfonden på så fleksibel
en måde som muligt og hurtigst muligt for at komme ofre for naturkatastrofer til 
undsætning og opfordrer til, at der vedtages mere gennemsigtige kriterier;

38. opfordrer Kommissionen til at forenkle og fremskynde processen under hensyntagen til 
foreløbige vurderinger af de direkte skader i et katastroferamt land, således at EU's 
Solidaritetsfond får maksimal effektivitet;

39. opfordrer til, at anvendelsesområdet for EU's Solidaritetsfond udvides til at definere 
"katastrofe" som en stor ødelæggende hændelse, der forårsager alvorlig skade på 
befolkningen og miljøet, herunder katastrofer, der udvikler sig langsomt som f.eks. tørke;
mener, at centralregeringens eller den regionale regerings vedtagelse af 
vandrationeringsforanstaltninger i denne situation bør udløse en handling fra EU's 
Socialfonds side;

40. går ind for, at anvendelsesområdet for EU's Solidaritetsfond udvides til skader inden for 
landbrug og skovbrug;

41. mener, at de støtteberettigede foranstaltninger, der nævnes i artikel 4 i Solidaritetsfonden, er 
for begrænsede og ikke tager højde for andre forhold af lignende art som f.eks. tørke;
mener, at der i denne forbindelse, selv om direkte støtte til de primære ofre (privatpersoner 
og forretninger) ikke er mulig, bør indføjes en ny og mere fleksibel klausul i 
Solidaritetsfonden, der giver mulighed for at yde indirekte støtte;

42. opfordrer til, at der i Solidaritetsfonden indføres en ny kategori omfattende "andre 
foranstaltninger af offentlig interesse med henblik på genoprettelse af den berørte 
befolknings og/eller de berørte områders sociale og økonomiske lov", således at der tages 
højde for katastrofer, der har konsekvenser for privat ejendom, der, fordi det ubestridt har 
betydning for den almene velfærd, fungerer som om, der var tale om offentlig ejendom;

43. mener, at det, når der fastsættes tærskler for støtteberettigelse, er vigtigt, at der tages 
hensyn til den regionale dimension, da regioner, der står over for meget alvorlige 
katastrofer, ellers kan blive udelukket, fordi den tærskel, der er fastsat for hele 
medlemsstaten, ikke er nået; mener, at der også bør tages hensyn til fjerntliggende og 
isolerede regioners (øer og regioner i den yderste periferi) særlige situation;

44. mener, at der ved fastlæggelsen af de tærskler, der nævnes i punkt 15, også skal tages 
højde for alle landdistrikter med særlige naturbetingede handicap og forladte områder for 
at bremse affolkningen af disse områder;

45. opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte genopbygningen af landbrugsområder, 
der har lidt skader, forstærke bestræbelserne på at skabe arbejdspladser og træffe de 
nødvendige foranstaltninger til kompensation for de sociale omkostninger, der er 
forbundet med tab af arbejdspladser og andre indkomstkilder i landbruget.
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