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FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om förebyggande av 
naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan1. Parlamentet stöder åsikten att 
förebyggande av katastrofer är oskiljbart från katastrofinterventioner, och Parlamentet 
bekräftar på nytt sitt tidigare arbete kring detta ämne2 och beklagar att kommissionen ännu 
inte har lagt fram förslag till rättsakter i enlighet med parlamentets förslag. Parlamentet 
betonar att man, för att uppnå en effektivare krishanteringspolitik för EU, måste utarbeta 
övergripande lagstiftning och riktlinjer med lägsta standarder, som återspeglar ett 
helhetsperspektiv. Parlamentet erinrar om att Lissabonfördraget annars möjliggör utökat 
samarbete mellan medlemsstater, och att frågan därför även kan behandlas inom denna 
ram.

2. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vid naturkatastrofer och 
katastrofer orsakade av människan sammankoppla åtgärder på alla stadier när det gäller 
förebyggande, beredskap, omedelbara insatser och återställande, och låta dem ingå i en 
snabb och effektiv förvaltningsstrategi. Enligt parlamentet bör den utökade 
åtgärdskapaciteten ta hänsyn till alla typer av katastrofer – både inom och utanför EU, såväl 
vid naturkatastrofer som vid katastrofer orsakade av människan – genom att man använder 
alla EU-instrument och samordnar institutionernas arbete.

3. Europaparlamentet förespråkar en övergripande EU-strategi med en enhetlig handlingsplan 
för varje typ av katastrof, för att garantera fullständig solidaritet mellan länderna när det 
gäller att bemöta katastrofer. Parlamentet anser att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt 
de mest avlägsna regionerna, de mest glesbefolkade regionerna, bergsområdena och 
EU:s gränsområden samt de ekonomiskt mest eftersatta regionerna i EU.

4. Europaparlamentet stöder huvuddelarna i gemenskapens tillvägagångssätt, men anser att de 
är otillräckliga för jordbrukssektorn. Parlamentet anser att kunskapsbaserat 
katastrofförebyggande är avgörande, och framhåller behovet av att upprätta en databas för 
registrering av ekonomiska och sociala katastrofer i syfte att utveckla en effektiv 
övervakning, inbegripet kartläggning av områden där det föreligger ökad risk, samt att ta 
fram åtgärder som är anpassade till den särskilda karaktären hos de allvarligaste 
risksituationerna i varje region.

5. Europaparlamentet uppmuntrar förslaget att koppla samman aktörer och strategier under 
katastrofhanteringens olika stadier, och poängterar fördelarna med en snabbinsatsstyrka 
som skulle öka samordningen och solidariteten mellan medlemsstaterna, eftersom inget 
land har de resurser som krävs för att ensamt klara av stora naturkatastrofer. Parlamentet 
stöder initiativet att upprätta en intressegrupp och uppmanar till att ta med företrädare för 

                                               
1 KOM(2009)0082.
2 Resolution av den 18 maj 2006 om naturkatastrofer (bränder, torka och översvämningar) – jordbruksaspekter 
(EUT C 297 E, 7.12.2006, s. 363), resolution av den 16 februari 2006 om risk- och krishantering inom 
jordbruket (EUT C 290 E, 29.11.2006, s. 407), och resolution av den 19 juni 2008 om förstärkning av 
EU:s insatskapacitet vid katastrofer (EUT C 286 E, 14.8.2008, s. 15).
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jordbruket i den föreslagna krishanteringsmekanismen för att bl.a. tillämpa principen om 
mångsidighet i praktiken.

6. Europaparlamentet understryker att naturkatastrofernas effekter överskrider regionernas och 
medlemsstaternas rättsliga och administrativa gränser. Kartläggningen av risker bör enligt 
parlamentet därför åtföljas av omfattande territoriella samarbetsarrangemang som fungerar 
oberoende av dessa gränser på makroregional nivå, i syfte att bekämpa naturkatastrofer och 
katastrofer orsakade av människan mer effektivt, både när det gäller förebyggande arbete 
och insatser.

7. Europaparlamentet efterlyser samarbete mellan medlemsstaterna, med EU:s grannländer 
och även med utvecklingsländer i gränsöverskridande projekt för att utbyta bästa praxis och 
sprida praktiska kunskaper, genom utvecklingsprogram och program inom ramen för 
EU:s grannskapspolitik.

8. Europaparlamentet anser att den senaste tidens och de senaste årens erfarenheter visar på 
behovet av att ytterligare förstärka kapaciteten för förebyggande, beredskap och insatser i 
EU:s civilskydd, såväl vid naturkatastrofer som vid katastrofer orsakade av människan. 
Parlamentet uppmanar därför med kraft kommissionen att vidta åtgärder som tydligt ger 
uttryck för EU:s solidaritet med de länder som drabbats av stora katastrofer. Parlamentet 
stöder de insatser som syftar till att förbättra medlemsstaternas civilskydd, i synnerhet 
genom utbyte av expertkunskap, bästa praxis, övningar och beredskapsprojekt.

9. Europaparlamentet beklagar djupt att de naturkatastrofer som på senare tid drabbat vissa 
medlemsstater har orsakat så många och så svåra förluster. Parlamentet anser därför att man 
så snart som möjligt bör pröva om åtgärderna för förebyggande och beredskap är lämpliga 
samt dra den lärdom som behövs, så att medlemsstaterna i framtiden kan förebygga och 
begränsa de omfattande skador som följer av sådana katastrofer. I detta avseende uppmanar 
parlamentet kommissionen att kräva att medlemsstaterna ska tillhandahålla detaljerade 
uppgifter om sina program för insatser vid naturkatastrofer, för att göra det möjligt att 
utbyta erfarenheter och dra slutsatser om nödåtgärder, samordning av förvaltningsorgan och 
operativa myndigheter samt tillgänglighet till insatspersonal och nödvändigt material.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de lokala myndigheterna att genomföra 
informationskampanjer om katastrofförebyggande, särskilt i skolor och 
landsbygdssamhällen.

11. Europaparlamentet påminner om att investeringar i hållbar förvaltning av ekosystem eller 
hållbar miljöförvaltning kan utgöra kostnadseffektiva lösningar för att minska samhällets 
sårbarhet i samband med katastrofer. Friska ekosystem fungerar enligt parlamentet som en 
naturlig buffert mot risker, är ofta mindre dyra att inrätta eller underhålla, och är dessutom 
ofta mer effektiva än fysiska konstruktioner. Parlamentet konstaterar att enligt 
Världsbanken (2004) är investeringar i förebyggande åtgärder, t.ex. bevarande av friska 
ekosystem, sju gånger billigare än de kostnader som katastrofer ger upphov till.

12. Europaparlamentet påminner om behovet av att engagera företrädare för jordbruket i 
katastrofhanteringens olika stadier för att få fram en realistisk bedömning av och 
korrigerande åtgärder för denna sektor, samordna befintliga resurser mer effektivt och 
därmed förstärka EU:s omedelbara insatskapacitet.
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13. Europaparlamentet anser att jordbruks- och skogsbruksproduktion är känsliga för 
väderförhållanden som torka, frost, is, hagel, skogsbränder, översvämningar, skyfall och 
stormar, för hälsorisker såsom pester, djursjukdomar, epidemier och epizootier, för 
ödeläggelse orsakad av vilda djur och för konsekvenser av mänsklig verksamhet som 
klimatförändringar, föroreningar, surt regn samt oavsiktlig och avsiktlig genetisk 
förorening, för jordskred till följd av problem med stadsplanering och regionplanering, för 
tekniska och transportrelaterade risker, för ökenspridning i bergsområden och skogsbränder 
främst till följd av bristande skogsförvaltning och brottsliga handlingar, samt för 
föroreningar av vattendrag genom utsläpp av kemikalier från fabriker, näringsläckage och 
vårdslöshet hos personer som uppehåller sig i skogar.

14. Europaparlamentet framhåller att naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan 
försätter gårdars ekonomiska bärkraft i fara och leder till att landsbygden avfolkas, erosion 
och ökenspridning ökar, ekosystem skadas, den biologiska mångfalden äventyras och 
livskvaliteten för den återstående landsbygdsbefolkningen påverkas kraftigt. Parlamentet 
anser att konsekvenserna är allvarligare i områden som är missgynnade genom 
naturbetingade förhållanden, där man saknar förutsättningar för ekonomisk diversifiering, 
där man försörjer sig på jordbruk eller där jordbruket är den största eller enda ekonomiska 
sektorn, vilket leder till brist på livsmedel och arbetstillfällen i dessa områden samt till att 
befolkningen flyttar till tätorterna.

15. Europaparlamentet lyfter fram jordbrukarnas viktiga roll i bevarandet av landbygden i EU, 
och anser att det är nödvändigt att främja upprätthållandet av hållbara 
jordbruksverksamheter i syfte att bromsa nedläggningarna av jordbruksverksamheter och 
avfolkningen av landsbygdsområden, en företeelse som dessutom ökar risken för 
skogsbränder.

16. Europaparlamentet påminner om att jordbruket spelar en avgörande roll i detta 
sammanhang, eftersom jordbruket gör det möjligt för landsbygdsekonomier att existera och 
minskar inflyttningen till städerna, sörjer för att marken hålls i gott miljömässigt skick, 
minskar koldioxidutsläppen och bidrar till koldioxidbindning, förbättrar underhållet av 
jorden, återställer floder och kustvattensystem till deras ursprungliga skick och främjar en 
återhämtning av naturområden.

17. Europaparlamentet påminner om att växterna genom fotosyntesen absorberar atmosfärens 
koldioxid och producerar biomassa som kan omvandlas till biogas, biobränslen och 
industritillgångar. Parlamentet påminner om att den ökade användningen av 
jordbruksprodukter vid framställning av industriprodukter såsom polymerer, smörjmedel, 
ytaktiva ämnen, lösningsmedel och fibrer, också kan hjälpa till att minska beroendet av icke 
förnybara energikällor.

18. Europaparlamentet menar att det finns en rad energigrödor som tillsammans med vind- och 
solenergin kan bidra avsevärt till EU:s energisäkerhet.

19. Europaparlamentet anser att de negativa effekterna som klimatförändringarna förväntas få 
för jordbruksproduktionen kommer att öka trycket på att upprätthålla den nödvändiga 
livsmedelssäkerheten. Trycket kommer enligt parlamentet också att öka genom att 
befolkningen ökar till 9 miljarder människor 2050, vilket kräver en motsvarande 
kapacitetsökning för produktionen på omkring 70 procent. Tillsammans visar dessa 
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aspekter enligt parlamentet på de oupplösliga banden mellan livsmedelssäkerhet, mildring 
av klimatförändringarna, naturkatastrofer och fattigdomsminskning.

20. Europaparlamentet påpekar att den framtida gemensamma jordbrukspolitiken måste ha 
tillgång till ekonomiska medel för att man inom ramen för anpassning till 
klimatförändringen och lindrande av effekterna av denna ska kunna fortsätta att trygga 
livsmedelsförsörjningen för EU:s befolkning och möta andra utmaningar som kan uppstå, i 
synnerhet genom att förebygga effekterna av naturkatastrofer.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att inrätta en fond för 
anpassning till klimatförändringarna inom ramen för nästa budgetplan, för att bidra till 
finansieringen av åtgärder mot naturkatastrofer inom de olika ekonomiska sektorerna.

22. Europaparlamentet påminner om att skogarna främst är viktiga för produktion av trä, men 
också för att upprätthålla den biologiska mångfalden och förebygga bränder, 
översvämningar, laviner och erosion, samt för förvaltningen av grundvattenresurserna, 
naturvårdsförvaltningen och koldioxidbindningen. Enligt parlamentet är det angeläget att 
man inför en ambitiös skogspolitik i EU som tar vederbörlig hänsyn till de europeiska 
skogarnas mångfald och stöder sig på vetenskapliga kunskaper om skötsel, skydd och 
anpassning i kampen mot de risker skogarna är utsatta för.

23. Europaparlamentet betonar att de senaste årens ihållande torka har lett till att antalet 
skogsbränder ökat i EU, vilket i sin tur har lett till att ökenspridningen förvärrats i många 
regioner.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om 
bekämpning av torka i linje med direktivet om översvämningar, i syfte att förbättra 
samordningen av medlemsstaternas politik på detta område och optimera de befintliga 
gemenskapsinstrumenten.

25. Europaparlamentet anser att skogsbränder är ett allvarligt problem i många delar av EU och 
att åtgärder bör vidtas för att undvika stora skogsplanteringar som ändrar skogsbiotopens 
naturliga struktur. Parlamentet anser att man bör ge företräde åt inhemska arter och 
blandskog, eftersom dessa ger bättre motstånd mot bränder, stormar och insektsangrepp, 
med iakttagande av de olika naturförhållandena i nordiska skogar jämfört med skogarna i 
södra Europa. Parlamentet uppmanar kommissionen att mana medlemsstaterna till att införa 
rättsliga bestämmelser med påföljder i samband med civilrättsligt och straffrättsligt ansvar 
för pyromaner, och samordna utvärderingsgrupper som ska höras angående 
återuppbyggnaden i drabbade områden i syfte att undvika spekulationsverksamhet.

26. Europaparlamentet anser att en verklig skogspolitik bör inrättas för att förbättra 
förvaltningen och bevarandet av skogarna, med särskild betoning på skogarnas viktiga roll i 
bekämpningen av klimatförändringarna, som inverkar allt mer på naturkatastrofer.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i beräkningen av 
miljöbidrag inom jordbruket inkludera jordbrukarnas extrautgifter för förebyggande av 
bränder (såsom upprätthållande av brandgator, bortrensning av döda trädplantor, 
jordbearbetning utefter jordlotternas gränser etc.) samt för vattenavledning (rensning av 
uppsamlingsdiken och kanaler).
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28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppmuntra 
användning av korrekta jordbruksmetoder, vilket i vissa medlemsstater redan har lett till 
halvering av de kvävehaltiga gödningsmedlen utan att jordbrukets intäkter för den skull har 
minskat.

29. Europaparlamentet påminner om att vatten ofta är en faktor vid naturkatastrofer, och inte 
enbart vid översvämningar (ofta till följd av otillräcklig planering), frost, hagel och
förorenade flodområden, utan även vid vattenbrist, vilket kan leda till betydande 
förändringar såsom den omfattande ökenspridningen i södra och sydöstra Europa.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om medlemsstaternas 
genomförande av artiklarna 70–71, som innehåller bestämmelser om riskförsäkringar och 
system för gemensamma fonder i samband med den s.k. hälsokontrollen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen med kraft att lägga fram ett förslag till ett gemensamt EU-system 
som syftar till att bättre bemöta den risk som jordbrukare löper och variationer i deras 
inkomster till följd av såväl naturkatastrofer som katastrofer orsakade av människan. 
Parlamentet betonar att förslaget måste vara mer långtgående än den nuvarande modellen 
för att man ska kunna undvika en mångfald av olika försäkringssystem, vilket skapar stor 
obalans mellan jordbrukares inkomster.

31. Europaparlamentet anser att det är angeläget att ett system med minimiersättningar vid 
naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan är lika tillgängligt för alla 
jordbrukare i EU, och kritiserar artikel 11.8 i kommissionens förordning 
(EG) nr 1857/20061, som är ogenomförbar på grund av skillnaderna i medlemsstaternas 
försäkringssystem, men rekommenderar ändå att främjandet av de förebyggande åtgärderna 
ska prioriteras vid beräkning av premier för jordbruksförsäkringar.

32. Europaparlamentet påminner om att försäkringssystem ingår i WTO:s så kallade gula box, 
och att våra handelsparter, t.ex. Förenta staterna (konjunkturutjämnande program och 
program för katastrofhjälp), använder dem systematiskt för att garantera jordbruks- och 
skogsbruksföretagens inkomster både som kompensation för effekterna av naturkatastrofer 
och vid inkomstbortfall på grund av marknadsinstabilitet.

33. Europaparlamentet hänvisar till de handlingsstrategier som redan finns för riskminskning på 
företagsnivå, exempelvis företagsinterna eller marknadsinriktade strategier. Parlamentet 
anser att sådana strategier för mångfald, produktionsanpassning, ändring av växtföljd, 
odlingsmetoder som är skonsamma mot marken och minskar vattenförbrukningen, 
terminsmarknader, försäkringar och avtal bör framhållas och kompletteras med instrument 
för uppföljning.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja utbyte av bästa praxis mellan 
medlemsstaterna när det gäller förebyggande av katastrofer orsakade av människan, och 
uppmanar medlemsstaterna att se till att deras regionala myndigheter genomgår utbildning i 
katastrofhantering.

35. Europaparlamentet anser att en budgetram med tillräckliga medel för katastrofinsatser bör 
upprättas, och att medlen bör fördelas via solidaritetsfonden, politiken för landsbygdens 

                                               
1 EUT L 358, 16.12.2006, s. 3.
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utveckling, regionalpolitiken, det sjunde ramprogrammet, statligt stöd, programmet Forest 
Focus och programmen Life+. Parlamentet uppmanar till partiell användning av särskilda 
fonder utanför den gemensamma jordbrukspolitiken för privata initiativ till förebyggande 
åtgärder, såsom åtgärder för att anpassa skogen till klimatförändringarna samt forskning i 
samband med detta, nyplantering av skog, skydd av våtmarker och därmed 
sammanhängande ekosystem, övervakning av erosionen och sedimenteringen i 
avrinningsområden och alternativ användning av högriskmark under återhämtning. 
Parlamentet uppmanar dessutom till att man på lämpligt sätt inkluderar förebyggande, 
insatser och information till befolkningen i nästa budgetplan.

36. Europaparlamentet understryker att man måste förstärka de förebyggande åtgärderna mot 
alla typer av naturkatastrofer genom att utarbeta en gemensam strategi för bättre 
samordning mellan medlemsstaterna och för bättre funktionskapacitet och samordning av 
olika EU-instrument (strukturfonderna, solidaritetsfonden, mekanismerna för direkta 
insatser och instrumenten för katastrofförebyggande).

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra EU:s solidaritetsfond så flexibel som 
möjligt och utan dröjsmål utnyttja den för att undsätta dem som drabbats av 
naturkatastrofer, samt begär att man inför tydligare kriterier.

38. Parlamentet uppmanar kommissionen att förenkla och påskynda processen med hänsyn till 
en första uppskattning av de direkta skadornas omfattning i ett katastrofdrabbat land, för att 
EU:s solidaritetsfond ska kunna fungera så effektivt som möjligt.

39. Europaparlamentet anser att tillämpningsområdet för EU:s solidaritetsfond bör utvidgas till 
att definiera ”katastrof” som en stor förödelse med betydande skador som drabbar 
befolkningen och miljön, inbegripet långsamt framväxande katastrofer, som torka. 
Parlamentet konstaterar att i det fallet bör akuta vattenransoneringsåtgärder som vidtas av 
nationella eller regionala myndigheter sätta igång ett förfarande för att medel från 
Europeiska socialfonden ska kunna användas.

40. Europaparlamentet förespråkar att tillämpningsområdet för EU:s solidaritetsfond utvidgas 
till att även omfatta skador som drabbar skogs- och jordbruket.

41. Europaparlamentet anser att de stödberättigande transaktioner som anges i artikel 4 i 
EU:s solidaritetsfond är för begränsade och inte tar upp andra situationer av samma 
karaktär, såsom torka. Mot denna bakgrund, och trots att de främsta offren (privatpersoner 
och företag) inte är berättigade till direktstöd, anser parlamentet att man bör införa en ny, 
mer flexibel bestämmelse i EU:s solidaritetsfond som gör det möjligt att bevilja indirekta 
stöd.

42. Europaparlamentet yrkar på att en ny kategori införs i EU:s solidaritetsfond, avseende 
”övriga åtgärder av allmänt intresse, som har till syfte att få samhälle och näringsliv hos 
berörda befolkningar och i drabbade områden att återgå till det normala”, så att de kan 
omfatta händelser vars konsekvenser påverkar privata tillgångar som genom deras 
obestridliga betydelse för det allmänna välbefinnandet fungerar som om det handlade om 
kollektiva nyttigheter.
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43. Europaparlamentet anser att man, vid fastställandet av trösklarna för stödberättigande, 
absolut måste ta hänsyn till den regionala dimensionen, eftersom regioner som hotas av 
mycket allvarliga katastrofer annars eventuellt inte skulle vara stödberättigade eftersom 
tröskeln för hela medlemsstaten inte har uppnåtts. Enligt parlamentet bör hänsyn även tas 
till den specifika situationen för avlägsna och isolerade regioner, t.ex. öområden och 
yttersta randområden.

44. Europaparlamentet anser att när man fastställer tröskelvärdena enligt punkt 15 bör hänsyn 
även tas till alla landsbygdsområden med särskilda naturbetingade handikapp och 
övergivna områden för att se till att dessa områden inte överges.

45. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att stödja återuppbyggnad av 
jordbruksregioner som har lidit stor skada, försöka främja skapandet av nya arbetstillfällen 
samt vidta de åtgärder som krävs för att kompensera för de sociala kostnaderna i samband 
med förlorade arbetstillfällen och andra inkomstkällor i jordbruket.
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Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin 
Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław 
Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, George Lyon, 
Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James 
Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, 
Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, 
Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor 
Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Lena Ek, Véronique Mathieu, 
Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu


