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FORSLAG TIL 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 Fællesskabets ratificering af Kyoto-protokollen 
den 31. maj 2002,

– der henviser til den videnskabelige rapport om klimaændringerne og den europæiske 
vanddimension fra Institut for Bæredygtighed og Forskning under Kommissionens Fælles 
Forskningscenter8,

– der henviser til forskningsprojektet om styring af oversvømmelsesrisici inden for 
rammerne af Kommissionens sjette rammeprogram (2002-2006)9,

– der henviser til rapporten om klimaændringer og naturkatastrofer10 fra Institut for 
Europæisk Miljøpolitik,

– der henviser til gældende lovgivning om statsstøtte inden for landbrugssektoren11,

  
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 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0187.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0334.
6 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0068.
7 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0067.
8http://ies.jrc.cec.eu.int/fileadmin/Documentation/Reports/Inland_and_Marine_Waters/Climate_Change_and_the
_European_Water_Dimension_2005.pdf
9 www.floodsite.net.
10 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. januar 2006.
11 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 statsstøtte (EFT L 142 af 14.5.1998, s. 1), suppleret 
af Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til 
små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af 
landbrugsprodukter (EUT L 1 af 3.1.2004) og EF-rammebestemmelser for statsstøtte i landbrugssektoren (EFT C 



(Ekstern oversættelse)

PE 365.041v02-00 4/12 PR\605161DA.doc

DA

– der henviser til forordningen om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond1,

– der henviser til "Forest Focus"-programmet2,

– der henviser til forordningen om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)3,

– der henviser til beslutning om indførelse af en fællesskabsordning til fremme af styrket 
samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet4,

– der henviser til Kommissionens meddelelser og forslag 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), og om reformen af Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond (KOM(2005)0108), om oprettelse af et instrument for beredskab og 
hurtig indsats i katastrofesituationer (KOM(2005)0113), om Fællesskabets strategiske 
retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (KOM(2005)0304), om vurdering og 
forvaltning af oversvømmelser (KOM(2006)0015) og om undtagelsesbestemmelser for 
statsstøtte inden for landbrugssektoren af 8. februar 2006,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
(A6-0000/2006),

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

B. der henviser til, at hyppigheden 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,

C. der henviser til, at naturkatastrofer påvirker en bæredygtig udvikling, da de forstærker den 
demografiske tilbagegang i landdistrikterne, forværrer problemerne med erosion og 
ørkendannelse, skader økosystemerne og bringer biodiversiteten i fare,

     
28 af 1.2.2000 og EFT C 232 af 12.8.2000, s. 19).
1 Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond (EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3).
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2152/2003 af 17. november 2003 om overvågning af 
skovene og af miljøvekselvirkninger i Fællesskabet (Forest Focus) (EUT L 324 af 11.12.2003, s. 3), ændret ved 
forordning (EF) nr. 788/2004 (EUT L 138 af 30.4.2004).
3 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) (EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1).
4 Rådets beslutning af 23. oktober 2001 om indførelse af en fællesskabsordning til fremme af styrket samarbejde 
om indsatser på civilbeskyttelsesområdet (EFT L 297 af 15.11.2001).
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D. der henviser til fællesskabsinstitutionernes gentagne erklæringer om et alsidigt landbrug 
på hele Unionens område,

E. der henviser til, at de naturlige risici, som klimaændringerne medfører, kommer oveni de 
nye risici for landbruget, såsom udbredelsen af nye genteknologier eller konsolideringen 
af globaliseringsprocessen, der fremmer indførslen af sygdomme og epizootier, eller den 
utilsigtede forurening med genetisk modificerede organismer,

F. der henviser til, at de seneste reformer af den fælles landbrugspolitik i tilknytning til den 
gradvise åbning og globaliseringen af landbruget øger de europæiske markeders 
ustabilitet, hvilket kræver nye krisestyringsmekanismer,

G. 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 Solidaritetsfondens manglende dækning af tørke er det bedste 
eksempel herpå,

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

1. glæder sig over Kommissionens seneste meddelelser og forslag (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 2007/13, undtagelsesbestemmelser for 
statsstøtte inden for landbrugssektoren, risiko- og krisestyring i landbruget);

2. ønsker, at naturkatastrofer, sundhedsmæssige og teknologiske katastrofer, der går ud over 
det lokale plan, finder en passende løsning via Solidaritetsfonden, Veterinærfonden, 
foranstaltningerne mod brande inden for rammerne af Forest Focus-programmet eller 
statsstøtteordningen til landbruget; for at fremme en egentlig fællesskabsstrategi over for 
katastrofer, bør disse mekanismer imidlertid være mere fleksible, og deres aktionsområde 
bør udvides, navnlig ved at gøre tørke til en del af anvendelsesområdet for 
Solidaritetsfonden, som skal tildeles ekstra finansielle ressourcer og koncentrere sig om de 
mest sårbare producenter og områder;

3. 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;

4. mener, at politikken for udvikling af landdistrikterne kan spille en vigtig rolle i 
forebyggelsen af naturkatastrofer; anbefaler, at foranstaltninger vedrørende årsagerne til 
katastrofer (bl.a. bekæmpelse af erosion, skovrejsning med hensigtsmæssige arter, 
vandbygningsarbejder, renholdelse af skove, miljøvenlige vandspareforanstaltninger inden 
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for landbruget) prioriteres i de nationale eller regionale planer for udvikling af 
landdistrikter

5. mener, at det er absolut nødvendigt, at der inden for rammerne af planerne for udvikling af 
landdistrikterne tages hensyn til landdistrikternes strukturelle problemer (bl.a. 
demografisk tilbagegang, 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;

6. anmoder om, at procentsatserne for medfinansiering af specifikke foranstaltninger på 
skovområdet og inden for bekæmpelse af erosion og vandforsyningsinfrastrukturer hæves 
inden for rammerne af de strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne 
2007/13;

7. er overbevist om, at de alvorlige markedskriser udgør uforudsete og ekstraordinære 
hændelser, der indebærer risici for landbrugsbedrifterne, der er mere eller mindre alvorlige 
end de risici, som naturkatastroferne indebærer, hvorfor det er nødvendigt med en specifik 
støtte fra EU's side;

8. bekræfter sin beslutning i betænkningen om risiko- og krisestyring i landbruget om at 
anmode Kommissionen om at:

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

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

9. mener, at dette nye risikostyringsinstrument i overensstemmelse med de hidtidige 
erfaringer kræver en kraftig offentlig støtte for at være effektivt, hvilket vanskeligt kan 
opnås med en graduering som den, der er indeholdt i Kommissionens forslag;

10. foreslår, at omstruktureringsprogrammerne som supplement til etableringen af denne nye 
risikostyringsordning udvides til andre fælles markedsordninger svarende til dem, der er 
gældende for tobak, bomuld, vin og sukkerroer;

11. mener, at det haster med at følge op på de bekymringer, der kommer til udtryk i 
Kommissionens meddelelse om risiko- og krisestyring i landbruget, 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 dem, der er gældende for deres vigtigste 
handelspartnere;

12. gentager, at en egentlig strategi mod katastrofer inden for landbruget ikke kan begrænses 
til kriseforanstaltninger, og at den også bør fokusere på uddannelses-, informations- og 
forebyggelsesforanstaltninger, der skal finansieres inden for rammerne af 
civilbeskyttelsesordningen, Forest Focus-programmet, politikken for udvikling af 
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landdistrikter og Den Europæiske Socialfond;

13. mener, at udarbejdelsen af kort over risici og forvaltningsplaner ikke bør begrænses til 
oversvømmelser, som det er tilfældet i det nuværende forslag til direktiv fra 
Kommissionen, men også bør udvides til at omfatte tørke og brande;

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

1. Et landbrugsmæssigt syn på naturkatastrofer

Omfanget af de naturkatastrofer i Fællesskabet, der blev registreret i 2005, har bibragt 
Europa-Parlamentet den overbevisning, at tiden er inde til at tage et kvalitativt skridt fremad i 
retning af en overnational strategi for bekæmpelse af disse katastrofer, hvilket ligger til grund 
for vedtagelsen af dets beslutning af 8. september 2005 (P6_TA(2005)0334).

Den foreliggende initiativbetænkning om de landbrugsmæssige aspekter af naturkatastrofer 
indgår i denne sammenhæng, og den har som de betænkninger, der er udarbejdet af andre 
udvalg – miljø og udvikling af landdistrikter – til formål at fremme overvejelserne om 
forbedring af fællesskabsindsatsen mod katastrofer og støtte det arbejde, som Kommissionen 
har indledt (1).

Det er klart, at det er vanskeligt at adskille temaerne landbrug, arealudnyttelse og miljø, og 
Parlamentet indtager derfor en helhedsholdning, der i højere grad tager udgangspunkt i 
landbrugets synspunkt, såsom målet om en konsolidering af en bæredygtig udvikling af 
landbruget og landdistrikterne i EU, der er i overensstemmelse med den europæiske model for 
landbruget og det sociale område, og som bevarer et alsidigt landbrug.

2. Agroskovbrug - en sektor, der er udsat for naturrisici

Agroskovbrugsproduktionen er en enestående økonomisk aktivitet, der er tæt forbundet med 
naturen og derfor er særlig udsat for klimatiske farer, biologisk-sundhedsmæssige risici og 
forurening.

I visse tilfælde bringer disse risici navnlig de mindste bedrifters levedygtighed i fare, en 
omstændighed, der efterfølgende modsiger fællesskabsinstitutionernes gentagne erklæringer 
om et alsidigt landbrug på hele Unionens territorium.

3. Utilstrækkelige offentlige politikker til at imødegå biologiske risici, naturrisici og 
teknologiske risici

Traditionelt griber de offentlige myndigheder ind i afhjælpningen af uforudsete risici, enten 
via markedsreguleringsordninger i tilfælde af konjunkturkriser, eller via ekstraordinære 
støtteforanstaltninger i tilfælde af naturkatastrofer af stort omfang, herunder sundhedsmæssige 
kriser.

Den gradvise liberalisering og åbning af landbrugsmarkederne samt de stigende 

  
1 Forslag om reform af Solidaritetsfonden (KOM(2005)0108), om vurdering og forvaltning af oversvømmelser 
(KOM(2004)0472 og KOM(2006)0015), om et instrument for beredskab og hurtig indsats i katastrofesituationer 
(KOM(2005)0113), om forbedring af civilbeskyttelsesordningen (KOM(2005)0137), om de strategiske 
retningslinjer for udvikling af landdistrikterne 2007/13 (KOM(2005)0304), om krisestyring i landbruget 
(KOM(2005)074) og om ændring af statsstøtteordningen inden for landbruget (8. februar 2006, endnu ikke 
offentliggjort).
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budgetbegrænsninger af de nationale finanser og af Unionens finanser reducerer imidlertid de 
landbrugspolitiske instrumenters kapacitet til at støtte bedrifterne i tilfælde af markedskriser, 
sundhedsmæssige kriser eller katastrofer.

- a) De overnationale reaktionsmekanismer

De landbrugsforanstaltninger, der anvendes i tilfælde af naturkatastrofer af stort omfang (1), er 
stadig punktuelle og vedtages ikke altid med den nødvendige hurtighed. Den samme 
bemærkning gælder for Veterinærfonden i tilfælde af fremkomsten af epizootier.

Endvidere fungerer foranstaltningerne vedrørende beskyttelse og forbedring af forvaltningen 
af skove inden for rammerne af Forest Focus-programmet, der er mere begrænsende end 
foranstaltningerne i den tidligere forordning (2), langtfra som en katalysator, der gør det 
muligt at etablere en egentlig fælles strategi for skovøkosystemerne, hvilket fremgår af EF-
Domstolens dom, der klart fastslår, at "virkningerne af de annullerede forordninger skal 
betragtes som fuldt ud bestående, indtil Rådet inden for en rimelig frist har vedtaget nye 
forordninger med samme genstand" (3), hvilket indtil videre ikke ser ud til at være tilfældet.

Solidaritetsfondens effektivitet inden for landbrugssektoren lader ligeledes meget tilbage at 
ønske, navnlig fordi tørke er udeladt fra dens anvendelsesområde.

- b) De interne reaktionsmekanismer

Utilstrækkelighederne på fællesskabsplan forværres af de mange forskellige forebyggelses- og 
bekæmpelsesordninger, der findes på nationalt plan, og deres meget uensartede 
udviklingsgrad (4), hvilket resulterer i en ulige behandling af producenter og områder, der 
ikke stemmer overens med principperne om samhørighed og solidaritet, som den europæiske 
integration bygger på. 

- c) Konklusion: operationel utilstrækkelighed i lyset af de voksende risici

Det er paradoksalt, at denne negative udvikling i de offentlige politikker falder sammen med 
en mærkbar stigning i antallet af uforudsete hændelser, der resulterer i finansielle tab for 
landbrugsbedrifterne. Kort sagt vokser risiciene på grund af sammenfaldet af forskellige 
faktorer, navnlig de indiskutable klimaændringer, udbredelsen af nye genteknologier og 
endelig konsolideringen af globaliseringsprocessen.

Globaliseringsprocessen indebærer en stigende indførsel af sygdomme og epizootier eller 
utilsigtet forurening med genetisk modificerede organismer og fremmer en hurtig udbredelse. 
Hvis man hertil føjer den ustabilitet, der følger af den voksende åbning af markederne, må det 

  
1 Der er bl.a. tale om: forskud på direkte udbetalinger, tilrådighedsstillelse af interventionskornlagre for 
producenterne til gunstige priser, tilladelse til at anvende braklagt jord til fodring af kvæg, fleksibilitet i 
anvendelsen af reglerne om antallet af dyr pr. arealenhed eller tilbageholdelse af dyr.
2 Rådets forordning (EØF) nr. 2158/92 af 23. juli 1992 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod brande.
3 Domstolens dom af 25. februar 1999, forenede sager C-164/97 og C-165/97, Europa-Parlamentet mod Rådet 
for Den Europæiske Union.
4 Erstatningsordning, afsætningskreditter, forsikringer, skatteordninger, civilbeskyttelsesordninger, eksisterende 
foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af brand, skovrejsningspolitikker og politikker for renholdelse 
af skove, investeringer i vandbygningsarbejder, krav til og overholdelse af byplanlægningsnormer osv.
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konstateres, at EU's offentlige indsats ikke ligger på højde med de faktiske forhold og kræver 
nye mekanismer for at imødegå de katastrofer af stort omfang, der regelmæssigt raserer 
agroskovbruget.

4. Den lære, der kan drages af de seneste erfaringer: naturkatastroferne i 2005

Ovenstående bemærkninger bekræftedes desværre af de naturkatastrofer, der i 2005 ramte 
mange af EU's medlemsstater og kandidatlandene, og delegationer fra Europa-Parlamentet 
aflagde besøg i seks af disse lande (Spanien, Portugal, Tyskland, Østrig, Frankrig og Italien), 
hvor de etablerede meget nyttige kontakter til de nationale, regionale og lokale myndigheder 
og repræsentanter for det civile samfund, hvis beredvillighed og samarbejdsvilje fortjener at 
blive understreget.

- a) Skybrud, jordskred og oversvømmelser har ramt Sverige, de baltiske lande, det sydlige 
Tyskland, Østrig, Den Tjekkiske Republik, Kroatien, Slovenien, Frankrig, Ungarn, Italien, 
Polen og Rumænien.

- b) Tørken har nået et usædvanligt omfang og en ekstraordinær varighed i det sydlige Europa 
og berører især Portugal, Spanien, Italien og Frankrig. Vandmanglen har understreget 
landbrugets sårbarhed over for klimaet i ikke-overrislede områder og græsningsområder. Den 
har ligeledes understreget behovet for langsigtede politikker for forvaltning af et sjældent 
gode som vand og for tilskyndelse til vandbesparelser. Endelig har den reducerede 
regnmængde indvirket negativt på floraen og faunaen og forværret det allerede foruroligende 
problem med skovbrande i Middelhavsområdet.

- c) Brandene har ødelagt tusindvis af hektarer skov og underskov i den sydvestlige del af EU. 
I 2005 brændte 484 000 ha, mens tallet i 2004 lå på 345 000 ha og i 2003 på 740 000 ha, for 
ikke at tale om tab af menneskeliv i visse tilfælde. Det er klart, at de høje temperaturer om 
sommeren og den manglende regn har været en udløsende faktor. Hertil skal imidlertid 
tilføjes andre elementer, der svækker de foranstaltninger, som de nationale myndigheder 
anvender inden for udvikling af landdistrikter: afvandringen fra landbruget og den gradvise 
opgivelse af landbrugsaktiviteter, der traditionelt har beskyttet skoven, de manglende 
tilskyndelsesforanstaltninger til genoprettelse af biomassen, den overdrevne fragmentering af 
skovene, skovrejsning med arter, der ikke er tilpasset klimaet i Middelhavsområdet, de 
utilstrækkelige tekniske og menneskelige ressourcer til bekæmpelse af brande, den 
utilstrækkelige kontrol med de menneskelige aktiviteter i perioder og områder med stor 
brandrisiko og endelig tilladelserne til urbanisering af landbrugs- og skovbrugsjord.

5. Ordførerens forslag

For at indføre en egentlig fællesskabsstrategi mod uforudsete hændelser, der har indflydelse 
på bedrifterne og landdistrikterne, mener ordføreren, at løsningen går via etableringen af en 
ny model, der er baseret på tre søjler, til beskyttelse af landmændene mod naturkatastrofer 
eller risikofaktorer, der har de samme konsekvenser, bestående af en sammenhængende 
integration af eksisterende fællesskabsinstrumenter eller forbedring af disse, instrumenter i 
medlemsstaterne og nye instrumenter, der skal oprettes:

I. Et katastrofeforvaltningssystem
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II. Et risikostyringssystem

III. Et stabiliseringssystem med to mulige scenarier

I. Et katastrofeforvaltningssystem

Et katastrofeforvaltningssystem rettet mod landbrugssektoren skal bestå af to elementer. For 
det første et element på nationalt plan med henblik på katastrofer af mindre omfang, der 
fremmer forebyggelsesforanstaltninger, og som kan rette op på skaderne og hjælpe 
landmændene til at genoptage deres aktivitet. For det andet et element på fællesskabsplan, der 
gør det muligt at iværksætte hjælpemekanismer, der i væsentlig grad støtter de landmænd, der 
rammes af katastrofer af stort omfang.

Den første del vil drage fordel af en bedre reaktion takket være anvendelsen af eksisterende 
mekanismer inden for rammerne af strukturfondene, navnlig det nuværende EUGFL og det 
fremtidige ELFUL. Takket være nationale programmer for udvikling af landdistrikter 
indeholder disse mekanismer bestemmelser om støtte til genoprettelse af den landbrugs- og 
skovbrugsproduktion, der rammes af naturkatastrofer, navnlig til genopbygning og 
udskiftning af landbrugs- og skovbrugsinfrastrukturer af kollektiv karakter eller den faste 
realkapital i de landbrugsbedrifter, som er beskadiget som følge af naturkatastrofer, der 
skyldes klimaet eller andre faktorer.

I den anden del skal indgå statsstøtte og de fællesskabsinstrumenter, der anses for at være 
passende, især Solidaritetsfonden med en bredere dækning, der i øjeblikket er ved at blive 
omformuleret, således at dækningen udvides til at omfatte andre katastrofer, især tørke.

II. Et risikostyringssystem

Et grundlæggende element i den foreslåede model vil være eksistensen af et generelt udbredt, 
effektivt risikoforvaltningssystem, der forvaltes i de enkelte medlemsstater. Dette system skal 
udgøre et forebyggelsesnetværk i forbindelse med de vigtigste risici, der regelmæssigt 
rammer den europæiske landbrugssektor.

De instrumenter, der skal anvendes, skal være meget fleksible, idet forsikrings- og 
genforsikringsordningerne inden for landbruget, gensidige fonde og eventuelt mere 
nyskabende instrumenter, såsom markederne for futures, derivater og optioner, tildeles en 
vigtig rolle.

Finansieringen heraf kan ske inden for rammerne af akse 1 i de nationale programmer for 
udvikling af landdistrikterne i overensstemmelse med ELFUL-forordningen, navnlig via en 
graduering.

III. Et stabiliseringssystem

De igangværende ændringer af støtten og sammensætningen af den fælles landbrugspolitik 
berettiger etableringen af et tredje system, der er tværgående, og som bidrager direkte eller 
indirekte til stabiliseringen af landbrugsindtægterne.

Hvis man som følge af forpligtelser indgået i forbindelse med WTO-forhandlingerne oplever 
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en væsentlig reduktion af de gældende toldbeskyttelsesniveauer, vil priserne på Fællesskabets 
landbrugsprodukter være langt mere udsat for de tilsvarende udsving i markedspriserne på 
verdensplan, og det vil være absolut nødvendigt at vedtage foranstaltninger, der gør det muligt 
at stabilisere priserne på Fællesskabets landbrugsprodukter under ekstraordinære forhold og 
således indirekte bidrage til stabiliseringen af EU's landbrugsindtægter.

Denne type foranstaltning skal være tilstrækkelig til at sikre stabiliseringen af 
landbrugsindtægterne i EU, samtidig med at de særlige karakteristika ved den gældende 
enkeltbetalingsordning og de aktionsmuligheder, der følger af denne, opretholdes.

Hvis det forudsættes, at enkeltbetalingsordningen i de kommende år også undergår en 
omlægning, der fjerner dens aktuelle dækning, vil indførelsen af et direkte 
indtægtsstabiliseringssystem med en bredere dækning end blot stabilisering af 
landbrugspriserne være berettiget.

I denne forbindelse er det vigtigt, at Kommissionen hurtigst muligt gennemfører de 
undersøgelser, der er nødvendige for en uddybning af denne problematik, således at passende 
beslutninger kan baseres på disse to mulige scenarier.

Analysen af de forskellige former for instrumenter, der i øjeblikket er tilgængelige på 
internationalt plan, skal tage udgangspunkt i:

- den modcyklusbetalingsordning, der i øjeblikket anvendes i USA, som grundlag for 
udformningen af et fremtidigt system for stabilisering af Fællesskabets landbrugspriser,

- CAIS-systemet (Canadian Agriculture Income Stabilization) som grundlag for 
udformningen af et fremtidigt system for stabilisering af EU's landmænds indtægter.

I de to tilfælde er det vigtigt, at en omfattende åbning af de pågældende systemer sikres enten 
for så vidt angår produkter eller på det geografiske plan.

Finansieringen af denne type systemer skal tilrettelægges inden for rammerne af de 
besparelser, der er forbundet med de fremtidige nedsættelser af udgifterne til interventioner og 
eksportrestitutioner.

Endelig bør Unionen ud over sine hasteforanstaltninger lægge vægt på uddannelses-, 
informations- og forebyggelsesforanstaltninger. Disse foranstaltninger skal under alle 
omstændigheder finansieres uden for den fælles landbrugspolitik: inden for rammerne af 
civilbeskyttelsesordningen, Forest Focus-programmet eller programmerne for udvikling af 
landdistrikterne. I sidstnævnte tilfælde skal de mest indlysende forebyggelsesforanstaltninger 
(såsom bekæmpelse af erosion, skovrejsning, renholdelse af skovene, vandbygningsarbejder 
eller miljøvenlige landbrugsforanstaltninger til forbedring af forvaltningen af 
vandressourcerne) være obligatoriske og/eller sikre et minimum i de nationale eller regionale 
programmer, således at de europæiske landmænd sikres ligebehandling under identiske vilkår. 
I denne forbindelse bør udarbejdelsen af kort over risici og forvaltningsplaner ikke begrænses 
til oversvømmelser, som det er tilfældet i det nuværende forslag til direktiv, som 
Kommissionen har fremlagt, men udvides til også at omfatte tørke og brande. Uddannelses-
og informationsforanstaltningerne bør dækkes af ESF.


