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Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina resolutioner av den 5 september 2002 om 
översvämningskatastrofen i Centraleuropa1, av den 13 januari 2005 om resultatet av 
Buenos Aires-konferensen om klimatförändringar2, av den 14 april 2005 om torkan i 
Portugal3, av den 12 maj 2005 om torkan i Spanien4 och av den 8 september 2005 om 
naturkatastrofer (bränder och översvämningar) i Europa den sommaren5,

– med beaktande av sina resolutioner av den 16 februari 2006 om genomförandet av en 
skogsbruksstrategi för Europeiska unionen6 och om risk- och krishantering inom 
jordbruket7,

– med beaktande av Kyotoprotokollet och FN:s ramkonvention om klimatförändringar av 
den 11 december 1997 samt Europeiska gemenskapens ratificering av denna konvention 
den 25 april 2002,

– med beaktande av den vetenskapliga rapporten från det internationella institutet för 
hållbar utveckling och forskning vid kommissionens gemensamma forskningscenter om 
klimatförändring och vattenfrågan i Europa8,

– med beaktande av forskningsprojektet rörande hanteringen av översvämningsrisker inom 
ramen för Europeiska unionens sjätte ramprogram för verksamhet inom ramen för 
forskning, teknisk utveckling och demonstration (2002–2006),

– med beaktande av rapporten om klimatförändringar och naturkatastrofer från Institute for 
European Environmental Policy9,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen 
av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa 
slag av övergripande statligt stöd10, kompletterad genom kommissionens förordning (EG) 
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nr 1/2004 av den 23 december 2003 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-
fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom 
produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter1 samt gemenskapens 
riktlinjer för stöd till jordbrukssektorn2,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om 
inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003 av den 
17 november 2003 om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen (Forest 
Focus)4,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om 
stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU)5,

– med beaktande av förslaget till rådets beslut om gemenskapens räddningstjänstmekanism 
(KOM(2006)0029), en omarbetning av rådets beslut 2001/792/EG, Euratom av den 23 
oktober 2001 om inrättande av en gemenskapsindustri för att underlätta ett förstärkt 
samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten6,

– med beaktande av kommissionens meddelanden om en skogsbruksstrategi för Europeiska 
unionen (KOM(1998)0649), om GMES (Global övervakning för miljö och säkerhet)
(KOM(2004)0065), om risk- och krishantering inom jordbruket (KOM(2005)0074), 
förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska 
unionens solidaritetsfond (KOM(2005)0108), förslaget till rådets förordning om 
inrättande av ett snabbinsats- och beredskapsinstrument för allvarliga olyckshändelser 
(KOM(2005)0113), förslaget till rådets beslut om gemenskapens strategiska riktlinjer för 
landsbygdsutvecklingen (KOM(2005)0304), förslaget till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om bedömning och hantering av översvämningar (KOM(2006)0015), 
kommissionens förslag till förordning om undantag avseende statligt stöd till små och 
medelstora företag som är verksamma inom jordbrukssektorn av den 8 februari 2006, 
kommissionens meddelande om handlingsplanen om biomassa (KOM(2005)0628) samt 
EU:s handlingsplan för ett hållbart skogsbruk som kommissionen skall lägga fram i 
juni 2006,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
(A6-0152/2006), och av följande skäl:

A. Jord- och skogsbruk är en ekonomisk verksamhet som är nära kopplad till naturen och 
som därför är utsatt för vädrets makter (torka, frost, hagel, bränder, översvämningar), 
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hälsorisker (epidemier och epizootier) och föroreningar (surt nedfall, oavsiktlig genetisk 
modifiering).

B. Torka är en av de främsta orsakerna till skogsbränder och en återkommande miljökris 
som utgör ett av de allvarligaste problemen för länderna i det europeiska 
Medelhavsområdet och på Iberiska halvön.

C. De allt oftare förekommande oförutsedda naturfenomenen kan äventyra företagens 
lönsamhet och leda till att företagen läggs ned. Detta gäller i synnerhet de allra minsta 
företagen och företag i områden med strukturella hinder, vilka ger upphov till 
ekonomiska, sociala och miljömässiga risker.

D. De strukturella orsakerna till skogsbränder har direkta samband med avfolkningen av 
landsbygden i de sydeuropeiska länderna. Denna kommer troligen att öka i omfattning 
när systemet med de samlat gårdsstöd (RPU) införs. Således är dessa orsaker 
socioekonomiska till sin natur.

E. Naturkatastrofer är ett hot mot den hållbara utvecklingen eftersom de förstärker den 
demografiska nedgången på landsbygden, förvärrar erosion och ökenspridning, förstör 
ekosystemen, äventyrar den biologiska mångfalden och allvarligt hotar livskvaliteten i 
landsbygdssamhällena.

F. Med beaktande av de särdrag hos skyddsskogarna på Iberiska halvön och i södra Europa 
som skiljer sig från särdragen hos de produktiva skogsområdena i Central- och 
Nordeuropa.

G. Gemenskapens institutioner har vid upprepade tillfällen uttalat sig för ett 
mångfunktionellt jordbruk i hela unionen.

H. De naturrisker som orsakats av klimatförändringar förvärras av andra hot mot den 
europeiska landsbygdens överlevnad, såsom den ökade konkurrensen från importerade 
varor från tredjeländer som de europeiska producenterna nu måste hålla stånd mot, 
samtidigt som produktionskostnaderna blir allt högre till följd av Europeiska unionens 
allt strängare krav på kvalitet och livsmedelssäkerhet.

I. Till följd av de senaste reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken jämte en 
stegvis öppning av marknaderna, en successiv försvagning av de mekanismer som styr 
marknaderna för jordbruksprodukter och globaliseringen av jordbruket har instabiliteten 
ökat på de europeiska marknaderna, som snabbt behöver nya krishanteringsmekanismer.

J. Jordbruket, med sin multifunktionella natur, och skogsbruket bidrar till att hålla kvar 
befolkningen på landsbygden och hjälper därigenom till att förhindra och skydda mot 
naturkatastrofer.

K. Gemenskapen förmår inte bemöta de naturkatastrofer och hälso- och marknadskriser som 
allt oftare uppstår. Det tydligaste exemplet på detta är det faktum att torka och frost inte 
omfattas av Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan solidaritetsfonden).

L. Problemet med skogsbränder har också förvärrats till följd av att landsbygden stegvis har 
avfolkats och jordbruk och traditionell verksamhet har lagts ned, att skogarna inte har 
skötts ordentligt, att det finns stora skogsarealer där monokultur dominerar och att 



olämpliga trädslag planteras samt att det saknas en effektiv skyddspolitik med lämpliga 
instrument och finansiering på gemenskapsnivå.

M. Europeiska unionen måste inse att naturkatastroferna i Medelhavsområdet, såsom torka 
och bränder, är speciella till sin natur och unionen måste anpassa sina befintliga 
instrument för förebyggande åtgärder, forskning, riskhantering, räddningstjänst och 
solidaritet. Det krävs också ett särskilt gemenskapsprogram för skydd av skogen, med 
tillräckliga ekonomiska resurser och med inriktning på att förebygga risker och hantera 
skogsbränder.

N. Gemenskapens bristande insatser förvärras av det stora antal mekanismer för att 
motverka naturkatastrofer som existerar på nationell nivå och av dessa mekanismers 
skilda utvecklingsnivå. Detta strider mot de principer om sammanhållning och solidaritet 
som den europeiska sociala modellen och den överstatliga integrationen bygger på.

O. Att jordbruksmark har lagts i träda, att skogsmark ger låg direkt avkastning och att den 
har höga underhållskostnader gör att ägarna inte sköter marken bättre, vilket gör att 
undervegetation, trä och annat brännbart material ackumuleras. I områden där skogsmark 
är socioekonomiskt lönsam förekommer det betydligt färre bränder.

P. Att bibehålla ett effektivt brandförsvar är förknippat med stora problem, eftersom arbetet 
är säsongsbetonat och personalen därmed ofta är korttidsanställd. Det är svårt att erbjuda 
tillräcklig utbildning, utrustningen underutnyttjas och det är särskilt svårt att finna 
tillräckliga flygresurser.

Q. Förebyggande åtgärder och konsekvenser av vissa katastrofer hör inte enbart till den 
nationella behörigheten, utan kräver samarbete mellan medlemsstater och med 
tredjeländer som har gemensamma gränser med Europeiska unionen.

1. Europaparlamentet välkomnar de meddelanden och förslag som kommissionen nyligen 
lagt fram om förbättring av kapaciteten att bemöta katastrofer och kriser, bedömning och 
hantering av översvämningar, reform av solidaritetsfonden, förbättring av 
räddningstjänstmekanismen, nya riktlinjer för landsbygdsutvecklingen för 
perioden 2007-2013, undantag avseende statligt stöd inom jordbruket samt risk- och 
krishantering inom jordbruket.

2. Europaparlamentet anser att naturkatastrofer, hälsokatastrofer och tekniska katastrofer 
bör bemötas på lämpligt sätt via solidaritetsfonden, veterinärfonden, politiken för 
landsbygdens utveckling, regionalpolitiken, systemet för statligt stöd till jordbruket samt 
de åtgärder mot bränder som ingår i programmet ”Forest Focus” och det nya 
Life+-programmet. Parlamentet anser emellertid att dessa mekanismer, för att främja en 
verklig gemenskapsstrategi för att bemöta katastrofer, bör vara flexiblare, genom att inom 
ramen för solidaritetsfondens tillämpningsområde fastställa kriterier för stödberättigande 
som är bättre anpassade till omständigheterna vid enskilda katastrofer, särskilt torka och 
frost, samt att mekanismerna bör förfoga över större ekonomiska resurser och särskilt 
uppmärksamma de mest utsatta producenterna och områdena.

3. Europaparlamentet anser att solidaritetsfonden även i fortsättningen bör kunna användas 
för insatser vid katastrofer som är betydande, men som ligger under den skadetröskel som 
har fastställts trots att de ger upphov till svåra och bestående konsekvenser för 



levnadsförhållandena för invånarna i en viss region. Parlamentet anser att det skall vara 
möjligt att bevilja extraordinärt stöd i sådana fall.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag i 
vilket en flexibilitetsklausul införs som gör det möjligt att anslå tillräckligt med medel till 
de befintliga politiska instrumenten för reparation av skador orsakade av naturkatastrofer, 
i synnerhet solidaritetsfonden, genom att ta i bruk de årliga anslag till den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte utnyttjats.

5. Europaparlamentet påpekar att internationellt samarbete är en förutsättning för att vissa 
typer av naturkatastrofer skall kunna förhindras och hanteras. Parlamentet betonar att det 
finns ett behov av att utforma, finansiera och övervaka gränsöverskridande program, 
särskilt när det gäller floder som flyter genom många länder.

6. Europaparlamentet anser att de åtgärder som kommissionen vidtagit för att medge 
undantag från bestämmelserna i den gemensamma jordbrukspolitiken vid naturkatastrofer 
(tidigareläggande av betalningar, frigörande av interventionslager av spannmål, tillstånd 
att använda mark som ligger i träda som betesmark för boskap, etc.) visserligen är 
positiva, men att de är otillräckliga för att täcka förlusterna och att de dessutom inte alltid 
vidtas så snabbt som situationen kräver.

7. Europaparlamentet understryker att förekomsten av ett omfattande nätverk med små och 
medelstora jordbruksföretag och en jordbrukspolitik som främjar mer hållbara 
produktionsmetoder, i synnerhet när det gäller användningen av vatten och mark, är en 
viktig förutsättning för att bekämpa konsekvenserna av torka och skogsbränder.

8. Europaparlamentet anser att landsbygdsutvecklingspolitiken kan spela en viktig roll för 
att förebygga naturkatastrofer. Parlamentet understryker att de drastiskt minskade 
anslagen till landsbygdens utveckling förhindrar upprättandet av handlingsplaner för att 
förebygga och reparera skador som orsakas av naturkatastrofer. Parlamentet 
rekommenderar emellertid att de nationella eller regionala 
landsbygdsutvecklingsplanerna prioriterar åtgärder som är inriktade på katastrofernas 
bakomliggande orsaker (erosionsbekämpning, återplantering av skog med lämpliga arter, 
underhållande av brandgator, vattenanläggningar, skogsröjning, miljöåtgärder inom 
jordbruket för att spara vatten, etc.).

9. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att stödja finansiella åtgärder och 
lagstiftning för att göra skogarna mindre lättantändliga, till exempel genom att främja 
skogarnas lönsamhet och en hållbar skogsskötsel, använda överbliven biomassa från 
skogen som en förnybar energikälla, uppmuntra ägarsammanslutningar i syfte att bilda 
funktionella administrativa enheter samt utveckla skogarnas potential att bevara och 
skapa arbetstillfällen på landsbygden.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att genomföra ett 
program för utbyte av erfarenheter om tillämpningen av ny teknik för hantering och 
övervakning av riskerna för och konsekvenserna av skogsbränder och utforma 
förfaranden för godkännande av den tekniska personalens kvalifikationer på EU-nivå.

11. Europaparlamentet anser att det stöd som jordbrukarna tidigare har fått för att skapa och 
underhålla brandgator bör bibehållas under den kommande programperioden, eftersom 
jordbrukarna är de som bäst kan garantera att jordbrukslandskapet bevaras.



12. Europaparlamentet anser att det inom ramen för landsbygdsutvecklingsplanerna måste tas 
hänsyn till de strukturproblem som råder på landsbygden (demografisk nedgång, 
övergiven mark, skydd av jordbruksmark mot intensiv bebyggelse, avskogning, alltför 
stor fragmentering av skogsegendom, etc.). Om inget görs åt dessa problem ökar riskerna 
i framtiden.

13. Europaparlamentet anser att det är viktigt att i samband med den nya finansieringsramen 
för 2007–2013 införa ett gemenskapsprogram för skydd mot skogsbränder, i syfte att 
främja upplysningskampanjer och åtgärder för att förebygga och hantera skogsbränder, 
tillsammans med erforderlig finansiering och som ett komplement till jordbruks- och 
strukturpolitiken. Europaparlamentet begär att detta program särskilt skall leda till att den 
finansiering som utgår till lämpliga åtgärder för att förhindra skogsbränder klart 
identifieras, antingen genom antagande av särskild lagstiftning med motsvarande 
finansiering eller genom inrättandet av en särskild budgetrubrik för dessa åtgärder både 
inom ramen för EJFLU-förordningen och förslaget till LIFE+-förordning. Parlamentet 
understryker att ett sådant program måste ta hänsyn till Medelhavsskogarnas särdrag.

14. Inom ramen för de strategiska riktlinjerna för landsbygdens utveckling för 
perioden 2007-2013 begär Europaparlamentet att samfinansieringsnivåerna för särskilda 
skogsåtgärder, erosionsbekämpning, vatteninfrastruktur och även Natura 2000 höjs.

15. Europaparlamentet är övertygat om att de allvarliga marknadskriserna är oförutsedda och 
exceptionella händelser som kan vara minst lika farliga för jordbruksföretagen som 
naturkatastrofer, och det krävs därför särskilt stöd från unionen.

16. Europaparlamentet bekräftar sin avsikt att inom ramen för den ovannämnda resolutionen
om risk- och krishantering inom jordbruket uppmana kommissionen att

– inrätta en offentlig försäkring som samfinansieras av jordbrukarna, medlemsstaterna och 
Europeiska unionen så att det kan skapas bättre förutsättningar för förvaltning av 
riskhantering och krisförebyggande.

– skapa ett konsekvent återförsäkringssystem som är tillgängligt för alla medlemsstater 
inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

17. Europaparlamentet anser att detta eventuella nya krishanteringsinstrument bör innefatta 
en särskild skogsförsäkring, som åtminstone skall täcka kostnaderna för att återställa 
skogen och miljön i områden som har drabbats av bränder, och att det genom en sådan 
modulering som kommissionen föreslår kommer att bli svårt att få det stora offentliga
stöd som är nödvändigt för att instrumentet skall vara effektivt.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram konsekventa förslag till 
krishantering i jordbruket som innehåller rationella metoder och realistiska 
finansieringskällor som fungerar som ett ändamålsenligt incitament för jordbrukarna att 
använda dem och som ett flexibelt redskap för att reglera marknaden utan att risk för 
snedvridning av konkurrensen uppstår och utan att den inre marknadens sätt att fungera 
störs.

19. Europaparlamentet anser med hänvisning till de problem som tas upp i kommissionens 
ovannämnda meddelande om risk- och krishantering i jordbruket att kommissionen 
omgående bör genomföra nödvändiga studier för att inrätta ett system för pris- eller 



inkomststabilisering, beroende på om särdragen i det nuvarande systemet för samlat 
gårdsstöd (RPU) behålls eller inte, i syfte att garantera de europeiska jordbrukarna ett 
skyddssystem som liknar det som gäller för deras främsta handelspartner.

20. Europaparlamentet upprepar att en verklig strategi för att hantera konsekvenserna av 
kriser i jordbruket inte enbart kan bygga på punktinsatser, utan att även åtgärder för 
utbildning, information, förebyggande och ökad kunskap måste vidtas. Dessa åtgärder 
skulle finansieras genom räddningstjänstmekanismen, Forest Focus-programmet, 
landsbygdsutvecklingspolitiken och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Parlamentet 
insisterar på att det behövs fler åtgärder för att aktivt förebygga skogsbränder, att metoder 
och system för brandsläckning måste optimeras och samordnas, att samhällets deltagande 
måste uppmuntras, att forskningen om orsakerna till bränder måste förbättras och att 
brottsligheten måste bekämpas med kraftigare insatser.

21. Europaparlamentet understryker att det behövs en skogsbrukspolitik som innehåller 
åtgärder för hållbar hantering och bekämpning av naturkatastrofer. Parlamentet efterlyser 
införandet av ett nätverk för bekämpning av skogsbränder för att göra det lättare att 
finansiera en handlingsplan och erhålla medel samt att samordna arbetet, inte bara på 
EU-nivå utan också mellan staterna. Parlamentet noterar att det behövs regler för sund 
hantering av skogarna och obligatorisk återplantering vid naturkatastrofer.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin kommande ovannämnda 
handlingsplan för ett hållbart skogsbruk införa konkreta åtgärder för att genomföra 
program för aktiva förebyggande åtgärder och miljöutbildning för 
landsbygdsbefolkningen, i syfte att förklara nya sätt att hantera skogsmiljön och öka 
kunskapen om skogsområdenas framtida funktion i regionen samt fördelarna med att 
bevara dem.

23. Europaparlamentet efterlyser upplysningskampanjer på EU-nivå som riktar sig till 
landsbygdssamhällen, skogsägare och stadsbor, med särskild inriktning på skolelever och 
ungdomar, frivilligorganisationer och media, för att verka för ändrade attityder till 
användningen av eld.

24. Europaparlamentet anser att riskkartor och förvaltningsplaner inte endast bör utarbetas 
för översvämningar, vilket föreslås i det ovannämnda förslaget till Europaparlamentets 
och rådets direktiv, utan även för situationer med torka och bränder och att kartor skall 
upprättas över områden med hög brandrisk och torka i EU med tillhörande 
förvaltningsplaner.

25. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att det skall inrättas ett europeiskt centrum för 
övervakning av torka som skall ansvara för att studera, begränsa och övervaka 
konsekvenserna av torka, med permanenta system för utbyte av information som kan 
bidra till att förhindra bränder i hela unionen.

26. Europaparlamentet kräver att specifika riskförebyggande åtgärder som gör det möjligt att 
övervaka och planera brännbara skogselement och hantera skogsområden införs i den 
kommande handlingsplanen för ett hållbart skogsbruk. Parlamentet anser också att denna 
plan skall främja värderingen av externa effekter när det gäller skogsområden, 
uppmärksamma dessa områdens sociala och ekonomiska värde och försöka att finna nya 
stödinstrument som är tillämpliga på sektorn.



27. Europaparlamentet begär att kommissionen lägger fram ett förslag till direktiv om att 
bekämpa och förhindra bränder för att användningen av de olika befintliga 
gemenskapsinstrumenten, däribland Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU), skall kunna optimeras för att lösa problemet och 
förbättra samordningen mellan regioner och medlemsstater.

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


