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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om naturkatastrofer (bränder, torka och översvämningar) – jordbruksaspekter
(2005/2195(INI))

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 denna sommar5,

– 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 31 maj 2002,

– med beaktande av den vetenskapliga rapporten från Institutet för hållbarhet och forskning 
vid kommissionens gemensamma forskningscenter om klimatförändring och vattenfrågan 
i Europa8,

– med beaktande av forskningsprojektet rörande hanteringen av översvämningsrisker inom 
ramen för kommissionens sjätte ramprogram9,

– med beaktande av rapporten om klimatförändringar och naturkatastrofer från Institute for 
European Environmental Policy10,

– med beaktande av befintlig lagstiftning om statligt stöd inom jordbruket11,

  
1 EUT C 272 E, 13.11.2003, s. 471.
2 EUT C 247 E, 6.10.2005, s. 143.
3 EUT C 33 E, 9.2.2006, s. 599.
4 Antagna texter från detta datum, P6_TA(2005)0187.
5 Antagna texter från detta datum, P6_TA(2005)0334.
6 Antagna texter från detta datum, P6_TA(2006)0068.
7 Antagna texter från detta datum, 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 Institute for European Environmental Policy (2006): Climate change and natural disasters: Scientific evidence 
of a possible relation between recent natural disasters and climate change, föredragning för Europaparlamentets 
miljöutskott (IP/A/ENVI/FWC/2005-35), 25 januari 2006.
11 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 stöd (EGT L 142, 14.5.1998, 
s. 1), kompletterad av kommissionens förordning (EG) 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 jordbruksprodukter (EUT L 1, 3.1.2004, s. 1) och gemenskapens 
riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn (EGT C 28, 1.2.2000, s. 2, och EGT C 232, 12.8.2000, s. 17).
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– med beaktande av rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens 
solidaritetsfond1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning av skogar 
och miljösamspel i gemenskapen (Forest Focus)2,

– med beaktande av rådets förordning om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)3,

– med beaktande av rådets beslut om inrättande av en gemenskapsindustri för att underlätta 
ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten4,

– med beaktande av kommissionens meddelanden om en skogsbruksstrategi för Europeiska 
unionen (KOM(1998)0649), om GMES (Global övervakning för miljö och säkerhet): 
Upprättande av en GMES-kapacitet senast 2008 – (Handlingsplan (2004–2008)) 
(KOM(2004)0065), om risk- och krishantering inom jordbruket (KOM(2005)0074), om 
förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska 
unionens solidaritetsfond (KOM(2005)0108), om förslaget till rådets förordning om 
inrättande av ett snabbinsats- och beredskapsinstrument för allvarliga olyckshändelser 
(KOM(2005)0113), om förslaget till rådets beslut om gemenskapens strategiska riktlinjer 
för landsbygdsutvecklingen (KOM(2005)0304), om förslaget till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om bedömning och hantering av översvämningar (KOM(2006)0015) och 
om statligt stöd inom jordbruket av den 8 februari 2006,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
(A6-.../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), 
hälsorisker (epidemier och epizootier) och föroreningar (surt nedfall, oavsiktlig genetisk 
modifiering).

B. Oförutsedda naturfenomen 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.

C. Naturkatastrofer är ett hot mot den hållbara utvecklingen eftersom de förstärker den 
demografiska nedgången på landsbygden, förvärrar erosion och ökenspridning, förstör 
ekosystemen och äventyrar den biologiska mångfalden.

  
1 Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens 
solidaritetsfond (EGT L 311, 14.11.2002, s. 3).
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003 av den 17 november 2003 om övervakning av 
skogar och miljösamspel i gemenskapen (Forest Focus) (EUT L 324, 11.12.2003, s. 3), ändrad genom förordning 
(EG) nr 788/2004 (EUT L 138, 30.4.2004, s. 17).
3 Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 277, 21.10.2005, s. 1).
4 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 räddningstjänsten (EGT L 297 av den 15.11.2001, 
s. 7).
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D. Gemenskapens institutioner har vid upprepade tillfällen uttalat sig för ett mångfunktionellt 
jordbruk i hela unionen.

E. Utöver de naturrisker som orsakats av klimatförändringar tillkommer nya risker för 
jordbruket, såsom utbredningen av ny genteknik och konsolideringen av 
globaliseringsprocessen, varvid epidemier och epizootier lättare kan ta sig in och 
oavsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer lättare sker.

F. Till följd av de senaste reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken och en stegvis 
öppning och globalisering av jordbruket har instabiliteten ökat på de europeiska 
marknaderna, som snabbt behöver nya krishanteringsmekanismer.

G. Gemenskapen förmår inte bemöta de naturkatastrofer och hälso- och marknadskriser som 
allt oftare uppstår. Det tydligaste exemplet på detta är det faktum att torka inte omfattas av 
solidaritetsfonden.

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

1. Europaparlamentet välkomnar de meddelanden och förslag som kommissionen nyligen 
lagt fram (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, risk- och krishantering inom 
jordbruket).

2. Europaparlamentet anser att naturkatastrofer, hälsokatastrofer och tekniska katastrofer 
vars effekter inte begränsas till det lokala planet bör bemötas på lämpligt sätt via 
solidaritetsfonden, veterinärfonden, de åtgärder mot bränder som ingår i programmet 
Forest Focus eller via systemet för statligt stöd till jordbruket. Parlamentet anser 
emellertid att dessa mekanismer, för att främja en verklig gemenskapsstrategi för att 
bemöta katastrofer, bör vara flexiblare, mer omfattande – i första hand genom att låta 
torka ingå i solidaritetsfondens tillämpningsområde – förfoga över större ekonomiska 
resurser och vara inriktade på de mest utsatta producenterna och områdena.

3. 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.

4. Europaparlamentet anser att landsbygdsutvecklingspolitiken kan spela en viktig roll för att 
förebygga naturkatastrofer. Parlamentet rekommenderar att de nationella eller regionala 
landsbygdsutvecklingsplanerna prioriterar åtgärder som är inriktade på katastrofernas 
bakomliggande orsaker (erosionsbekämpning, återplantering av skog med lämpliga arter, 
vattenanläggningar, skogsröjning, miljöåtgärder inom jordbruket för att spara vatten, etc.).
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5. 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.

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

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

8. Europaparlamentet bekräftar sin avsikt att inom ramen för betänkandet om risk- och 
krishantering inom jordbruket uppmana kommissionen att

– inrätta en offentlig försäkring finansierad av 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.

9. Europaparlamentet anser, vilket erfarenheten visar, att detta nya krishanteringsinstrument
behöver ett starkt offentligt stöd för att vara effektivt, vilket knappast kan uppnås genom 
en sådan modulering som kommissionen föreslår.

10. Som ett komplement till inrättandet av detta nya krishanteringssystem föreslår 
Europaparlamentet att andra gemensamma organisationer av marknaden också skall 
omfattas av omstruktureringsprogram som liknar de som redan existerar för tobak, 
bomull, vin och betor. 

11. Med hänvisning till de problem som tas upp i kommissionens meddelande om risk- och 
krishantering i jordbruket anser Europaparlamentet 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 behålls eller inte, 
i syfte att garantera de europeiska jordbrukarna ett skyddssystem som liknar det som 
gäller för deras främsta handelspartner.

12. Europaparlamentet hävdar att en verklig strategi för att motverka kriser i jordbruket inte 
enbart kan bygga på punktinsatser, utan att även åtgärder för utbildning, information och 
förebyggande måste beaktas. Dessa åtgärder skulle finansieras genom 
räddningstjänstmekanismen, Forest Focus-programmet, landsbygdsutvecklingspolitiken 
och Europeiska socialfonden.

13. Europaparlamentet anser att riskkartor och förvaltningsplaner inte endast bör utarbetas för 
översvämningar, vilket föreslås i kommissionens förslag till direktiv, utan även för 
situationer med torka och bränder.
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14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

1. Naturkatastrofer – hur jordbruket påverkas

Omfattningen av de naturkatastrofer som 2005 inträffade i gemenskapen övertygade 
Europaparlamentet om att det hade blivit dags att börja utforma en överstatlig strategi för att 
bekämpa dem, vilket ledde till antagandet av parlamentets resolution av den 8 september 2005 
(P6_TA(2005)0334).

Det är här som detta initiativbetänkande om naturkatastrofers jordbruksaspekter kommer in i 
bilden. Tillsammans med andra betänkanden som utarbetats av utskotten för miljö och 
landsbygdsutveckling är syftet med detta betänkande att bidra med synpunkter på hur 
gemenskapens insatser för att bekämpa katastrofer kan förbättras samt stödja verksamhet som 
redan påbörjats av kommissionen1.

Det är klart och uppenbart att det kan vara svårt att skilja mellan jordbruksfrågor, territoriella 
frågor och miljöfrågor och betänkandet bygger därför på ett samlat synsätt som dock utgår 
från jordbruket, i syfte att konsolidera en hållbar utveckling av unionens jordbruk och 
landsbygd som är förenlig med den europeiska sociala modellen och jordbruksmodellen och 
som bevarar jordbrukets mångfunktionalitet. 

2. Jord- och skogsbruk – en näring utsatt för naturrisker

Jord- och skogsbruket är en enastående ekonomisk verksamhet som är nära kopplad till 
naturen och som därför också är utsatt för vädrets makter, biologiska risker, hälsorisker samt 
föroreningar.

I vissa fall äventyrar dessa risker företagens lönsamhet, i synnerhet de minsta företagens, 
vilket i förlängningen strider mot de upprepade uttalandena från gemenskapens institutioner 
för ett mångfunktionellt jordbruk i hela unionen.

3. Brister i den offentliga politiken för att bemöta naturrisker samt biologiska och 
tekniska risker

Det är brukligt att de offentliga myndigheterna ingriper för att lindra effekterna av 
oförutsedda risker, antingen med mekanismer för att reglera marknaderna vid 
konjunkturkriser eller med undantagsåtgärder vid omfattande naturkatastrofer, inbegripet 
hälsokriser.

Eftersom jordbruksmarknaderna liberaliseras och öppnas alltmer och medlemsstaternas och 
unionens budgetar blir alltmer begränsade blir det dock allt svårare för de jordbrukspolitiska 

  
1 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond 
(KOM(2005)0108), bedömning och hantering av översvämningar (KOM(2004)0472 och KOM(2006)0015), 
förslag till rådets förordning om inrättande av ett snabbinsats- och beredskapsinstrument för allvarliga 
olyckshändelser (KOM(2005)0113), kommissionens meddelande om att förbättra gemenskapens 
räddningstjänstmekanism (KOM(2005)0137), förslag till rådets beslut om gemenskapens strategiska riktlinjer för 
landsbygdsutvecklingen (programperiod 2007–2013) (KOM(2005)0304), kommissionens meddelande om risk-
och krishantering inom jordbruket (KOM(2005)0074) samt förslag till ändring av systemet för statligt stöd till 
jordbruket av den 8 februari 2006 (ännu ej offentliggjort).
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instrumenten att stödja företagen då det inträffar marknads- eller hälsokriser eller 
naturkatastrofer.

a) Mekanismer för överstatliga insatser

De jordbruksåtgärder som vidtas vid omfattande naturkatastrofer1 har alltid formen av 
punktinsatser och de vidtas inte alltid så snabbt som situationen kräver. Samma sak kan sägas 
om veterinärfonden när det inträffar epizootier.

Åtgärderna för att skydda och förbättra förvaltningen av skogarna inom ramen för 
programmet Forest Focus, vilka är  mer begränsade än i tidigare gällande förordning2, 
fungerar inte alls som den främjande faktor som skulle göra det möjligt att inrätta en verklig 
gemensam strategi för skogsekosystemen, i enlighet med domstolens beslut, av vilket det
uttryckligen framgår att effekterna av upphävda förordningar kvarstår till dess att rådet inom 
en rimlig tidsfrist antar nya förordningar med samma målsättning3, vilket hittills inte har skett.

Enligt samma resonemang lämnar solidaritetsfondens effektivitet inom jordbruket mycket i 
övrigt att önska, i första hand därför att fonden inte omfattar torka.

b) Mekanismer för insatser på nationell nivå

Bristerna på gemenskapsnivå förvärras av de många mekanismer för förebyggande och 
bekämpning som existerar på nationell nivå samt deras olika utvecklingsnivå4. Detta leder till 
att producenter och territorier behandlas olika, vilket strider mot de principer om 
sammanhållning och solidaritet som Europeiska unionen bygger på.

c) Slutsats: otillräcklig operativ kapacitet för att bemöta de ökade riskerna

Det är paradoxalt att denna negativa utvecklig av den offentliga politiken sammanfaller med 
en klar ökning av antalet oförutsedda händelser som medför ekonomiska förluster för 
jordbrukarna. Sammanfattningsvis kan man säga att riskerna ökar till följd av olika
samverkande faktorer, däribland den entydiga klimatförändringen, utbredningen av ny 
genteknik och konsolideringen av globaliseringen.

Globaliseringen inverkar på införseln av epidemier och epizootier samt på oavsiktliga
föroreningar genom genetiskt modifierade organismer och gör att båda fenomen sprids 
snabbare. Om man till detta lägger den instabilitet som följer på det ökande öppnandet av 
marknaderna måste man dra slutsatsen att unionens insatser inte alls är i stånd att möta 
verkligheten och att det behövs nya mekanismer för att bemöta de omfattande katastrofer som 
konstant drabbar jord- och skogsbruket.

  
1 Exempel på åtgärder: tidigareläggning av direktbetalningar, ställa interventionslager av spannmål till 
förfogande för producenterna till förmånliga priser, tillstånd att använda mark som lagts i träda för att utfordra 
boskap, flexibilitet vid tillämpningen av bestämmelserna om djurtäthet eller kvarhållning av djur.
2 Rådets förordning (EEG) nr 2158/92 av den 23 juli 1992 om skydd av gemenskapens skogar mot bränder.
3 Europeiska gemenskapens domstols beslut av den 25 februari 1999, mål C-164/97 och C-165/97, 
Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd.
4 Kompensationsfonder, landsbygdslån, försäkringar, skattesystem, räddningstjänst, befintliga åtgärder för att 
förebygga och bekämpa bränder, återplantering och röjning av skog, läget för investeringar i vattenanläggningar, 
kravnivåer och efterlevnad av byggnormer, etc.
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4. Lärdomar att dra av den senaste tidens erfarenheter: naturkatastroferna 2005

Ovan gjorda påståenden bekräftades tyvärr i samband med de naturkatastrofer som under 
2005 inträffade i flera olika medlemsstater och kandidatländer, av vilka sex (Spanien, 
Portugal, Tyskland, Österrike, Frankrike och Italien) besöktes av delegationer från 
Europaparlamentet som på detta sätt upprättade mycket användbara kontakter med nationella, 
regionala och lokala myndigheter och företrädare för det civila samhället, vars beredvillighet 
och samarbete förtjänar att påpekas.

a) Kraftigt regn, laviner och översvämningar drabbade Sverige, de baltiska länderna, södra 
Tyskland, Österrike, Tjeckien, Kroatien, Slovenien, Frankrike, Ungern, Italien, Polen och 
Rumänien.

b) Torkan i södra Europa hade aldrig tidigare varit så kraftig och varat så länge, och den 
drabbade särskilt Portugal, Spanien, Italien och Frankrike. Vattenbristen visade på hur 
utsatta den obevattnade jordbruksmarken och betesmarken är för klimatet. Den visade 
också på behovet av en långsiktig politik för förvaltning av en bristvara som vatten och för 
att främja vattenhushållning. De låga nederbördstalen inverkade negativt på floran och 
faunan och förvärrade det redan oroväckande problemet med skogsbränder i 
Medelhavsområdet.

c) Bränderna förstörde tusentals hektar skog och undervegetation i sydvästra unionen. 
484 000 hektar brändes upp 2005, till vilket skall läggas 345 000 hektar 2004 och 
740 000 hektar 2003. Bränderna skördade tyvärr även flera liv. Det råder ingen tvekan om 
att de höga sommartemperaturerna och bristen på regn var en utlösande faktor. Till dessa 
faktorer måste dock läggas andra som försvagar de åtgärder som vidtas av de nationella 
myndigheterna inom ramen för landsbygdsutvecklingen: landsbygdens avfolkning som 
leder till att den jordbruksverksamhet som traditionellt bevarar skogen stegvis överges, 
brist på incitament för att samla in biomassa, alltför stor fragmentering av skogsegendom,
återplantering av skog med arter som är olämpliga för klimatet i Medelhavsområdet, 
otillräckliga tekniska och mänskliga resurser för att bekämpa bränder, bristande kontroll 
av människans verksamhet under perioder och i områden där det råder stor brandfara samt 
eftergivenhet när det gäller bebyggelse i områden som används för jord- eller skogsbruk.

5. Föredragandens förslag

För att inrätta en verklig gemenskapsstrategi för att bekämpa oförutsedda händelser som 
påverkar jordbruksföretagen och landsbygden anser föredraganden att det måste skapas en ny 
modell som vilar på tre pelare för att skydda jordbrukarna mot naturkatastrofer eller 
oförutsedda faktorer som medför samma slags konsekvenser. Denna modell skulle utgöras av 
en konsekvent integration av befintliga gemenskapsinstrument eller gemenskapsinstrument 
som håller på att förbättras, medlemsstaternas instrument och nya instrument som återstår att 
inrätta:

I. Ett system för katastrofhantering

II. Ett system för riskhantering

III.Ett stabiliseringssystem med två alternativa scenarier
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I. System för katastrofhantering

Ett system för katastrofhantering som är inriktat på jordbruket bör innehålla två element. Det
första bör vara av nationell karaktär och vara avsett för katastrofer av mindre omfattning, och 
det bör främja förebyggande åtgärder och bemöta uppstådda skador för att hjälpa 
jordbrukarna att återuppta sin verksamhet. Det andra bör vara av gemenskapskaraktär och bör 
göra det möjligt att aktivera stödmekanismer som ger betydande hjälp till jordbrukare som 
drabbats av omfattande katastrofer.

Den första delen kan bäst tillgodoses genom användningen av befintliga mekanismer inom 
ramen för strukturfonderna, särskilt nuvarande EUGFJ och framtida EJFLU. Genom de 
nationella programmen för landsbygdsutveckling tillhandahåller dessa fonder stöd till 
återupprättandet av produktionspotentialen inom jord- och skogsbruket som drabbats av 
naturkatastrofer, i synnerhet för att återuppbygga eller ersätta gemensam infrastruktur av 
kollektiv natur eller med ett fast realkapital inom jord- och skogsbruket för jordbruksföretag 
som drabbats av såväl klimatmässiga som andra naturkatastrofer.

Den andra delen bör tillgodoses genom statligt stöd och lämpliga gemenskapsinstrument, i 
synnerhet solidaritetsfonden, som för närvarande håller på att omarbetas för att få ett bredare
tillämpningsområde så att den innefattar andra typer av katastrofer, i första hand torka.

II. System för riskhantering

En avgörande beståndsdel i den föreslagna modellen är förekomsten av ett effektivt och 
allmängiltigt system för riskhantering, som förvaltas på medlemsstatsnivå. Detta system bör 
utgöra ett nät för förebyggande av de främsta risker som regelbundet drabbar EU:s jordbruk.

De instrument som används bör vara mycket flexibla. En nyckelroll bör innehas av 
försäkringar och återförsäkringar för jordbruket, investeringsfonder samt eventuellt mer 
nyskapande instrument som  marknaderna för terminer, derivat och optioner.

Systemet kan finansieras inom ramen för strategi 1 i de nationella programmen för 
landsbygdsutveckling, i enlighet med EJFLU-förordningen, i synnerhet genom en 
moduleringssats.

III. Stabiliseringssystem

De pågående förändringarna av olika stödformer och av den gemensamma jordbrukspolitiken 
rättfärdigar att det inrättas ett tredje system, av övergripande karaktär, som direkt eller 
indirekt bidrar till att stabilisera jordbruksinkomsterna.

Om det till följd av åtaganden som görs under de pågående förhandlingarna inom WTO skulle 
ske en avsevärd sänkning av gällande tullskyddsnivåer kommer gemenskapens 
jordbrukspriser att bli mycket mer utsatta för fluktuationerna på världsmarknaden. Därför är
det nödvändigt att vidta åtgärder för att under exceptionella omständigheter kunna garantera 
en stabilisering av gemenskapens jordbrukspriser och därmed indirekt bidra till en 
stabilisering av jordbruksproducenternas inkomster i EU.
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En åtgärd av detta slag borde räcka för att garantera en stabilisering av jordbruksinkomsterna i 
EU så länge man upprätthåller de särdrag som kännetecknar dagens system med samlat 
gårdsstöd och de möjligheter att agera som detta ger.

Även systemet med samlat gårdsstöd kommer att omvandlas under de kommande åren och 
dess nuvarande tillämpningsområde kommer att ändras. Därför är det befogat att det införs ett 
system för direktstabilisering av inkomsterna som inte bara omfattar en stabilisering av 
jordbrukspriserna.

Kommissionen måste därför utan dröjsmål genomföra nödvändiga studier för att granska detta 
problem i syfte att underbygga lämpliga beslut rörande dessa två alternativa scenarier.

Analysen av de internationella instrument som för närvarande är tillgängliga bör utgå från 
följande:

– det system med anticykliska betalningar som används i Förenta staterna som en 
utgångspunkt för inrättandet av ett framtida system för stabilisering av gemenskapens 
jordbrukspriser,

– CAIS-systemet (Canadian Agriculture Income Stabilization) som en utgångspunkt för 
inrättandet av ett framtida system för stabilisering av jordbruksproducenternas inkomster i 
EU.

I båda fallen är det viktigt att systemen ifråga har ett brett tillämpningsområde, både när det 
gäller produkter och geografisk täckning.

Finansieringen av detta slags system bör beaktas inom ramen för de besparingar som kommer 
att göras tack vare de framtida utgiftsminskningarna avseende insatsen och exportbidragen.

Förutom sina katastrofinsatser bör unionen även betona sina åtgärder för utbildning, 
information och förebyggande. Dessa åtgärder bör hur som helst finansieras utanför den 
gemensamma jordbrukspolitiken, antingen inom ramen för räddningstjänsten, programmet 
Forest Focus eller landsbygdsutvecklingsprogrammen. De viktigaste förebyggande åtgärderna 
(såsom erosionsbekämpning, återplantering av skog, skogsröjning, vattenanläggningar och 
jordbruks- och miljöåtgärder för att förbättra vattenförvaltningen) bör vara obligatoriska 
och/eller garantera ett minimum i de nationella eller regionala programmen för att säkerställa
att EU:s jordbrukare behandlas lika vid identiska omständigheter. Utarbetandet av riskkartor 
och förvaltningsplaner bör inte begränsas till översvämningar, vilket är fallet i kommissionens 
senaste förslag till direktiv, utan bör även göras för situationer av torka och bränder. 
Utbildnings- och informationsåtgärderna bör finansieras genom Europeiska socialfonden.


