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P6_TA(2006)0222
Naturkatastrofer - landbrugsmæssige aspekter 
Europa-Parlamentets beslutning om naturkatastrofer (brande, tørker og 
oversvømmelser) - landbrugsmæssige aspekter (2005/2195(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til sine beslutninger af 5. september 2002 om oversvømmelseskatastroferne i 
Centraleuropa1, af 13. januar 2005 om udfaldet af Buenos Aires-konferencen om 
klimaændringer2, af 14. april 2005 om tørken i Portugal3, af 12. maj 2005 om tørken i 
Spanien4 og af 8. september 2005 om naturkatastrofer (brande og oversvømmelser) i 
Europa den forløbne sommer5, 

- der henviser til sine beslutninger af 16. februar 2006 om gennemførelse af EU's 
skovbrugsstrategi6 og om risiko- og krisestyring i landbruget7,

- der henviser til Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer af 11. december 1997 og Det Europæiske Fællesskabs ratificering heraf 
den 25. april 2002,

- der henviser til rapporten om klimaændringerne og den europæiske vanddimension fra 
Institut for Miljø og Bæredygtighed under Kommissionens Fælles Forskningscenter8,

- der henviser til forskningsprojektet om styring af risici for oversvømmelser under EU's 
sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2002-2006),

- der henviser til rapporten om klimaændringer og naturkatastrofer9 fra Institut for 
Europæisk Miljøpolitik,

- der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 
92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for 
horisontal statsstøtte10 suppleret af Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 af 23. 
december 2003 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og 
mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og 

  
1 EUT C 272 E af 13.11.2003, s. 471.
2 EUT C 247 E af 6.10.2005, s. 144.
3 EUT C 33 E af 9.2.2006, s. 599.
4 EUT C 92 af 20.4.2006, s. 414.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0334.
6 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0068.
7 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0067.
8 http://ies.jrc.cec.eu.int/fileadmin/Documentation/Reports/Inland_and_Marine_Waters/

limate_Change_and_the_European_Water_Dimension_2005.pdf
9 Institut for Europæisk Miljøpolitik (2006): Climate change and natural disasters: Scientific 

evidence of a possible relation between recent natural disasters and climate change, rapport til 
Europa-Parlamentets miljøudvalg (IP/A/ENVI/FWC/2005-35), 25.1.2006.

10 EFT L 142 af 14.5.1998, s. 1.
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afsætning af landbrugsprodukter1 og EF-rammebestemmelser for statsstøtte i 
landbrugssektoren2,

- der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse 
af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond3, der er under revision,

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2152/2003 af 17. 
november 2003 om overvågning af skovene og af miljøvekselvirkninger i Fællesskabet 
(Forest Focus)4,

- der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til 
udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL)5,

- der henviser til forslag til Rådets beslutning om udførelse af Fællesskabets 
Civilbeskyttelsesordning (KOM(2006)0029), en omarbejdning af Rådets beslutning 
2001/792/EF af 23. oktober 2001 om indførelse af en fællesskabsordning til fremme af 
styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet6,

- der henviser til Kommissionens meddelelser om en skovbrugsstrategi for Den Europæiske 
Union (KOM(1998)0649), om rumprogrammet for en global miljø- og 
sikkerhedsovervågning (GMES) (KOM(2004)0065), om risiko- og krisestyring i 
landbruget (KOM(2005)0074), forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
oprettelsen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (KOM(2005)0108), forslag til 
Rådets forordning om oprettelse af et instrument for beredskab og hurtig indsats i 
katastrofesituationer (KOM(2005)0113), forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets 
strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (KOM(2005)0304), forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering og forvaltning af oversvømmelser 
(KOM(2006)0015), forslag til Kommissionens forordning om undtagelsesbestemmelser 
for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder inden for landbrugssektoren af 8. 
februar 2006, Kommissionens meddelelse om handlingsplanen for biomasse 
(KOM(2005)0628) og EU's fremtidige handlingsplan for bæredygtig skovforvaltning, 
som ifølge Kommissionen vil blive fremlagt i juni 2006,

- der henviser til forretningsordenens artikel 45,

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
(A6-0152/2006),

A. der henviser til, at landbrugs- og skovbrugsproduktionen er en økonomisk aktivitet, der er 
tæt knyttet til naturen og derfor er udsat for klimatiske risici (tørke, frost, hagl, brande, 
oversvømmelser), for sundhedsmæssige risici (trusler mod sundheden, epizootier) og 
forurening (syreregn, utilsigtede genetiske overførsler),

  
1 EUT L 1 af 3.1.2004, s. 1.
2 EFT C 28 af 1.2.2000, s. 2, og EFT C 232 af 12.8.2000, s. 19.
3 EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.
4 EUT L 324 af 11.12.2003, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 788/2004 (EUT L 138 af 

30.4.2004, s. 17).
5 EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.
6 EFT L 297 af 15.11.2001, s. 7.
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B. der henviser til, at tørke, som er en af de vigtigste årsager til skovbrande, er en 
tilbagevendende miljøkatastrofe, som udgør et af de alvorligste problemer, som de 
europæiske Middelhavslande og Den Iberiske Halvø står over for,

C. der henviser til, at den stadig stigende hyppighed af uforudsete naturfænomener kan 
bringe bedrifternes levedygtighed i fare og tilskynde til, at navnlig de mindste bedrifter og 
bedrifter i områder med strukturelle handicap opgives med økonomiske, sociale og 
miljømæssige risici til følge,

D. der henviser til, at de strukturelle årsager til skovbrande hænger direkte sammen med 
affolkningen af landdistrikterne i de sydeuropæiske lande, som sandsynligvis vil blive 
forværret med gennemførelsen af støtten, som ydes i form af engangsbeløb til de enkelte 
bedrifter; der henviser til, at disse årsager derfor er af socioøkonomisk karakter,

E. der henviser til, at naturkatastrofer påvirker den bæredygtige udvikling, da de forstærker 
den demografiske tilbagegang i landdistrikterne, forværrer problemerne med erosion og 
ørkendannelse, skader økosystemerne, bringer biodiversiteten i fare og truer i alvorlig 
grad livskvaliteten i landsbysamfundene,

F. der henviser til den særlige kombination af omstændigheder, der kendetegner de 
beskyttende skovbrug på Den Iberiske Halvø og i Sydeuropa, som adskiller sig fra dem, 
der kendetegner de produktive skovbrug i Central- og Nordeuropa,

G. der henviser til fællesskabsinstitutionernes gentagne erklæringer om fremme af et alsidigt 
landbrug på hele Unionens område,

H. der henviser til, at de naturlige risici, som klimaændringerne medfører, forværres 
yderligere af andre trusler mod den europæiske natur som f.eks. den stigende konkurrence 
fra varer, som indføres fra tredjelande, og som de europæiske producenter nu bliver nødt 
til at se i øjnene, samtidig med at de udsættes for endnu højere produktionsomkostninger 
på grund af Unionens stadig stigende krav til kvalitet og fødevaresikkerhed,

I. der henviser til, at de seneste reformer af den fælles landbrugspolitik i tilknytning til den 
gradvise åbning af markedet og den gradvise svækkelse af markedets regulerende 
mekanismer for landbrugsprodukter, samt globaliseringen af landbruget øger de 
europæiske markeders instabilitet, hvilket kræver nye krisestyringsmekanismer,

J. der henviser til, at landbruget, som følge af sin multifunktionelle art, og skovbrug 
bidrager til, at landbrugsdistrikterne ikke affolkes, og derved har en forebyggende og 
beskyttende virkning mod naturkatastrofer,

K. der henviser til, at der ikke findes tilstrækkelige mekanismer på fællesskabsplan til at 
kunne reagere på den stadig hyppigere forekomst af naturkatastrofer, sundhedskriser og 
markedskriser, og at EU's Solidaritetsfonds manglende dækning af tørke og frost er det 
bedste eksempel herpå,

L. der henviser til, at problemet med skovbrande også er blevet forværret som følge af den 
tiltagende affolkning af landdistrikterne, nedlæggelse af landbrugsbedrifter og dermed 
ophør af traditionelle aktiviteter, den manglende vedligeholdelse af skovene, forekomsten 
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af store skovarealer, hvor monokulturer er fremherskende, og hvor der plantes uegnede 
træer, samt mangelen på en effektiv beskyttelsespolitik med egnede instrumenter og 
finansiering på fællesskabsplan,

M. der henviser til, at det er nødvendigt, at EU anerkender de særlige omstændigheder, der 
gør sig gældende ved naturkatastrofer i Middelhavsområdet, som f.eks. tørke og brande, 
og at de eksisterende instrumenter til forebyggelse, forskning, risikostyring, beskyttelse af 
borgerne og solidaritet tilpasses hertil, samt at der etableres et særligt fællesskabsprogram 
til skovbeskyttelse med passende finansielle ressourcer, som er målrettet mod 
forebyggelse og risikostyring af skovbrande,

N. der henviser til, at de mangler, der er konstateret i forbindelse med 
fællesskabsinterventionerne, forværres af de mange forskellige mekanismer til 
bekæmpelse af naturkatastrofer, der findes på nationalt plan, og mekanismernes
uensartede udvikling, hvilket er i modstrid med principperne om samhørighed og 
solidaritet, der ligger til grund for den europæiske sociale model og den overnationale 
integration,

O. der henviser til, at affolkningen af landbrugsdistrikterne, den lave direkte fortjeneste fra 
skovbrug og de høje udgifter til vedligeholdelse heraf fratager ejerne incitamentet til at 
forvalte skovene på behørig vis, hvilket fører til en ophobning af underskov, vissen træ og 
andre letantændelige elementer; der henviser til, at der er betydeligt færre brande i 
områder, hvor skovbruget er socioøkonomisk rentabelt,

P. der henviser til, at der er store problemer med at bevare effektiviteten af 
brandslukningssystemerne, da det sæsonbetonede arbejde betyder, at det er vanskeligt at 
finde permanent arbejdskraft, at sikre tilstrækkelig oplæring og at udnytte udstyret på 
rentabel vis, og der er navnlig et problem med at finde tilstrækkelige luftbårne ressourcer,

Q. der henviser til, at både forebyggelse og udbedring af de skader, der forvoldes af nogle 
katastrofer, ikke er af national karakter, men kræver samarbejde mellem medlemsstaterne 
og med tredjelande, som har grænser fælles med Den Europæiske Union,

1. glæder sig over Kommissionens seneste meddelelser og forslag vedrørende forbedring af 
kapaciteten til en hurtig indsats i forbindelse med katastrofer og kriser, vurdering og 
forvaltning af oversvømmelser, reformen af Solidaritetsfonden, forbedring af 
civilbeskyttelsesordningen, nye retningslinjer for udvikling af landdistrikter for 2007-
2013, undtagelsesbestemmelser for statsstøtte inden for landbrugssektoren, samt til risiko-
og krisestyring i landbruget);

2. ønsker, at naturkatastrofer, sundhedsmæssige og teknologiske katastrofer finder en 
passende løsning via Solidaritetsfonden, Veterinærfonden,
landdistriktsudviklingspolitikken og regionspolitikken eller statsstøtteordningen til 
landbruget og ved anvendelse af foranstaltningerne mod brande inden for rammerne af 
Forest Focus-programmet og det nye Life+ program; mener imidlertid, at man for at 
fremme en egentlig fællesskabsstrategi over for katastrofer bør gøre disse mekanismer 
mere fleksible ved at lade tildelingskriterier, som er bedre tilpasset til individuelle 
katastrofer, herunder tørke og frost, indgå under anvendelsesområdet for 
Solidaritetsfonden, ved at afsætte flere bevillinger til pågældende mekanismer og at 
koncentrere sig ekstra om de mest sårbare producenter og områder;
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3. mener, at Solidaritetsfonden fortsat skal dække indgreb i forbindelse med katastrofer, 
som, på trods af at de er omfattende, falder under den fastsatte skadesgrænse, men som 
har alvorlige og vedvarende eftervirkninger for borgernes livsbetingelser i et givet 
område, med mulighed for at yde ekstraordinær bistand i sådanne tilfælde;

4. anmoder indtrængende Kommissionen om at fremlægge et lovforslag om en 
fleksibilitetsklausul, som gør det muligt for de eksisterende politiske instrumenter, især 
Solidaritetsfonden, at håndtere naturkatastrofer i landbrugssektoren på grundlag af en 
passende finansiering i form af midler fra den fælles landsbrugspolitik, som hvert år 
forbliver ubrugte;

5. påpeger, at internationalt samarbejde er en betingelse for at kunne forebygge og håndtere 
visse former for naturkatastrofer; understreger navnlig, at der i forbindelse med floder, 
som løber gennem flere lande, er et behov for at etablere, finansiere og overvåge
grænseoverskridende finansielle programmer og overvågningsprogrammer;

6. mener, at de foranstaltninger for fravigelse fra den fælles landbrugspolitik, som 
Kommissionen anvender i tilfælde af naturkatastrofer (bl.a. forskud på udbetalinger, 
frigivelse af interventionskornlagre, tilladelse til at anvende braklagt jord til fodring af 
kvæg), selv om de er positive, ligger langt under det, der er nødvendigt for at dække de 
lidte tab, og ikke altid besluttes med den nødvendige hurtighed;

7. understreger, at eksistensen af et bredt netværk af små og mellemstore landbrugsbedrifter
og en landbrugspolitik, som fremmer mere bæredygtige produktionsmetoder, navnlig 
hvad angår brugen af vand og jord, er en grundlæggende forudsætning for at bekæmpe 
følgerne af tørke og skovbrande,

8. mener, at politikken for udvikling af landdistrikterne kan spille en vigtig rolle i 
forebyggelsen af naturkatastrofer; understreger, at den drastiske reduktion af ressourcerne 
til udvikling inden for landbruget hindrer udarbejdelsen af handlingsplaner til 
forebyggelse af og reparation efter skader, som er forårsaget af naturkatastrofer; anbefaler 
dog, at foranstaltninger med fokus på årsagerne til katastrofer (bl.a. bekæmpelse af 
erosion, skovrejsning med hensigtsmæssige arter, bevarelse af brandbælter,
vandbygningsarbejder, renholdelse af skove, miljøvenlige vandspareforanstaltninger 
inden for landbruget) prioriteres i de nationale eller regionale planer for udvikling af 
landdistrikter;

9. anmoder indtrængende Kommissionen om at yde finansiel og lovgivningsmæssig støtte til 
foranstaltninger, der har til formål at reducere skovenes letantændelighed, ved f.eks. at 
fremme rentabiliteten af skovbrug og bæredygtig forvaltning, ved at bruge biomasse i 
form af skovaffald som en vedvarende energikilde, tilskynde til oprettelse af 
ejerforeninger med henblik på at danne levedygtige administrative enheder og at udvikle 
skovenes potentiale til bevarelse og skabelse af jobs i landdistrikterne;

10. anmoder medlemsstaterne og Kommissionen om at gennemføre et program til udveksling 
af erfaringer om anvendelse af nye teknologier til styring og overvågning af risiciene ved 
og følgerne af skovbrande og at fastlægge procedurer på europæisk plan for validering af 
det tekniske personales kvalifikationer med henblik på en forbedring af dets uddannelse;



6\ 10/05/2006 Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0152/2006

11. opfordrer til at lade støtten, som tidligere blev ydet til landbrugere til oprettelse og 
vedligeholdelse af brandbælter – den vigtigste garant for bevarelse af landdistrikterne, 
fortsætte i den næste finansielle programmeringsperiode;

12. mener, at det er nødvendigt, at der inden for rammerne af planerne for udvikling af 
landdistrikterne lægges særlig vægt på foranstaltninger, som har til formål at bekæmpe 
landdistrikternes strukturelle problemer (bl.a. tab af befolkningsgrundlag, nedlæggelse af 
jorder, beskyttelse af landbrugsjorden i lyset af den intensive urbanisering, 
afskovningsprocessen, overdreven fragmentering af skovene), der, hvis de ikke 
inddæmmes, vil øge mulighederne for risici i fremtiden;

13. mener, at det inden for den nye finansielle ramme for 2007-2013 er vigtigt at etablere et 
fællesskabsprogram til beskyttelse mod skovbrande med henblik på at fremme 
oplysningskampagner, risikoforebyggelse og styringsforanstaltninger i forbindelse med 
skovbrande, som tildeles tilstrækkelige finansielle midler, og som supplerer landbrugs- og 
strukturpolitikken; opfordrer til, at et sådant program indebærer en klar identificering af 
de bevillinger, der afsættes til finansiering af målrettede foranstaltninger til forebyggelse 
af skovbrande, enten ved en særlig ordning med den tilsvarende finansiering eller ved 
oprettelse af en budgetpost til finansiering af disse foranstaltninger inden for rammerne af 
både ELFUL-forordningen eller forslaget til Life+ ordningen; understreger, at et sådant 
program skal tage hensyn til de særlige kendetegn for skovene i Middelhavsområdet;

14. anmoder om, at procentsatserne for medfinansiering af specifikke foranstaltninger på 
skovområdet og inden for bekæmpelse af erosion, vandforsyningsinfrastrukturer og 
Natura 2000 hæves inden for rammerne af de strategiske retningslinjer for udvikling af 
landdistrikterne 2007-2013;

15. er overbevist om, at de alvorlige markedskriser udgør uforudsete og ekstraordinære 
hændelser med risici for landbrugsbedrifterne, der kan være lige så alvorlige som de 
risici, naturkatastroferne indebærer, hvorfor det er nødvendigt med en specifik støtte fra 
EU's side;

16. bekræfter sin beslutning i ovennævnte betænkning om risiko- og krisestyring i landbruget 
om at anmode Kommissionen om:

- at etablere en forsikringsordning, der i fællesskab finansieres af landbrugerne,
medlemsstaterne og Den Europæiske Union, så der kan skabes bedre politiske
rammebetingelser med hensyn til risikostyring og krisehåndtering, og

- at etablere en ensartet genforsikringsordning for samtlige medlemsstater inden for 
rammerne af den fælles landbrugspolitik;

17. mener, at dette eventuelle nye risikostyringsinstrument bør omfatte en særlig forsikring 
for skovene, som i det mindste dækker udgifterne til ny skovrejsning og økologisk 
genskabelse af de afbrændte områder, samt at det med en graduering som den, der er 
indeholdt i Kommissionens forslag vil være vanskeligt at opnå en offentlig støtte, der er 
tilstrækkelig til at gøre instrumentet effektivt;

18. anmoder Kommissionen om at fremlægge sammenhængende forslag til krisestyring i 
landbruget, som omfatter rationelle metoder og realistiske finansieringskilder, der kan 
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virke dels som et effektivt incitament for landbrugere til at gøre brug af dem, dels som et 
fleksibelt værktøj til at regulere markedet uden at virke konkurrenceforvridende, og uden 
at det indre marked forstyrres;

19. mener, at det haster med at følge op på de bekymringer, der kommer til udtryk i 
Kommissionens meddelelse om risiko- og krisestyring i landbruget, og at Kommissionen 
skal uddybe de nødvendige undersøgelser med henblik på at etablere en pris- og 
indtægtsstabiliseringsordning, afhængigt af om de særlige karakteristika ved den 
gældende enkeltbetalingsordning opretholdes eller ej, for at sikre de europæiske 
landmænd et beskyttelsessystem svarende til det, der er gældende for deres vigtigste 
handelspartnere;

20. gentager, at en egentlig strategi mod følgerne af katastrofer inden for landbruget ikke kan 
begrænses til kriseforanstaltninger, og at den også bør fokusere på uddannelses-, 
informations-, forebyggelses- og kampagneforanstaltninger, der skal finansieres inden for 
rammerne af civilbeskyttelsesordningen, Forest Focus-programmet, politikken for 
udvikling af landdistrikter og og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling; insisterer i 
forbindelse med skovbrande på, at der er behov for at optrappe den aktive forebyggelse, 
at optimere og koordinere brandbekæmpelsesmetoderne og -systemerne, at tilskynde til 
deltagelse fra samfundets side, at forbedre forskningen i årsagerne til brand og at yde en 
større indsats over for kriminalitet;

21. understreger nødvendigheden af at fastlægge en skovbrugspolitik, som omfatter 
foranstaltninger til bæredygtig forvaltning og bekæmpelse af naturkatastrofer; anmoder 
om, at der oprettes et netværk til bekæmpelse af skovbrande, som kan fremme 
finansieringen af en handlingsplan og tilvejebringelse af de ressourcer, der skal bruges, 
under hensigtsmæssig koordination, ikke kun på europæisk, men også på nationalt plan; 
bemærker behovet for at vedtage regler om sund forvaltning af skovene og obligatorisk 
skovfornyelse i forbindelse med naturkatastrofer;

22. anmoder Kommissionen om at inkludere konkrete foranstaltninger til gennemførelse af 
programmerne for aktiv forebyggelse og miljørelateret uddannelse af landbefolkningen i 
sine fremtidige handlingsplaner for bæredygtig skovforvaltning med henblik på at 
fremme nye måder, hvorpå skovmiljøet kan forvaltes, og for at øge opmærksomheden om 
den rolle, som skovbruget kommer til at spille i deres område og de fordele, som kan 
opnås ved bevarelse af skovene;

23. anmoder om, at oplysningskampagner på EU-plan målrettes mod landsbysamfund, 
skovejere og byboere med særligt fokus på skolebørn og unge mennesker, frivillige 
organisationer og medierne med henblik på at fremme en holdningsændring over for 
brugen af ild;

24. mener, at udarbejdelsen af kort over risici og forvaltningsplaner ikke bør begrænses til 
oversvømmelser, som det er tilfældet i det nuværende forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv, som er nævnt ovenfor, men bør omfatte tørke og brande, og at der skal 
udarbejdes kort over områder i EU, hvor der er stor risiko for brand og tørke, samt dertil 
hørende forvaltningsplaner;

25. fastholder sin anmodning om, at der oprettes et europæisk tørkeovervågningscenter, som 
er ansvarligt for undersøgelse, afbødning og overvågning af følgerne af tørke på et 
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grundlag, som omfatter et permanent system til informationsudveksling, som vil kunne 
støtte forebyggelsen af brande i hele Unionen;

26. anmoder om, at de fremtidige handlingsplaner for bæredygtig skovforvaltning kommer til 
at omfatte særlige foranstaltninger til risikoforebyggelse, som vil gøre det muligt at 
overvåge og udarbejde planer for letantændelige elementer i skovene og for forvaltningen 
af skovområder; anmoder også om, at denne plan fremmer evalueringen af eksternaliteter 
i forbindelse med skovområder, overvejelserne omkring deres sociale og økonomiske 
værdi og forsøgene på at finde nye støtteinstrumenter til sektoren;

27. anmoder Kommissionen om, at stille et forslag til direktiv om bekæmpelse og 
forebyggelse af brande for at gøre det muligt at optimere brugen af de forskellige, 
eksisterende fællesskabsinstrumenter, herunder Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne, for at løse problemet og at forbedre koordinationen 
mellem regionerne og medlemsstaterne;

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


	P6_TA(2006)0222_da.doc

