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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия  по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства съобщението на Комисията относно превенцията на природни и 
причинени от човека бедствия1; подкрепя възгледа, че превенцията на бедствия е 
тясно свързана с намесата при бедствия; потвърждава досегашната дейност на 
Парламента2 в тази област и изразява съжаление, че Комисията все още не е внесла 
законодателни предложения, съответстващи на предложенията на Парламента; 
подчертава необходимостта от въвеждане на цялостно законодателство и насоки с 
минимални стандарти, отразяващи цялостен подход към по-ефективна политика на 
ЕС по отношение на управлението на бедствия; припомня, че в противен случай 
Договорът от Лисабон позволява използването на засилено сътрудничество между 
държавите-членки и следователно в тези рамки може да се разглежда и тази тема;

2. призовава настоятелно Европейската комисия да разработи подход по отношение на 
природни и причинени от човека бедствия, който да е тясно свързан с всички етапи:  
превенция, подготовка, незабавна намеса и спасителни дейности, като ги свърже 
тясно с политика на бързо и ефективно управление; повишаването на способността 
за реагиране, трябва да вземе предвид всички видове бедствия (във и извън ЕС, 
природни, както и причинени от човека), всички инструменти на ЕС и 
междуинституционалното координиране;

3. подкрепя глобална за целия Съюз стратегия чрез въвеждането на единен план за 
действие за всеки вид бедствие, така че да се гарантира пълна солидарност между 
страните при борбата с бедствия; настоятелно призовава в тази стратегия да се 
отдели специално внимание на най-изолираните и най-слабо населени региони, на 
планинските и граничните, както и на най-силно ощетените в икономическо 
отношение региони в Европа;

4. подкрепя ключовите елементи на подхода на Общността, но счита, че за сектора на 
селското стопанство те не са достатъчни; счита, че превенцията на бедствия, 
основаваща се на знания, е от основно значение; подчертава необходимостта от 
създаване на база данни за регистриране на икономически и социални бедствия в 
интерес на ефективния мониторинг, включително картиране на територии с повишен 
риск, както и от формулиране на мерки, съответстващи на специфичния характер на 
най-големите рискове във всеки отделен район; 

                                               
1 COM(2009)0082.
2 Доклад от 18 май 2006 г. относно природните бедствия (горски пожари, суши и наводнения) –
селскостопански аспекти (C 297 E, 07.12.2006 г., стр. 363); Резолюция от 16 февруари 2006 г. относно 
управлението на риска и на кризи в сектора на селското стопанство (C 290 E, 29.11.2006 г., стр. 407);
Резолюция от 19 юни 2008 г. относно повишаване способността на Европейския съюз за реагиране при 
бедствия  (C 286 E, 14.08.2008 г., стр. 15).
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5.  насърчава създаването на връзки между участниците и политиките във всички фази 
на цикъла на управление на бедствията, като подчертава предимствата на сили за 
бързо реагиране, които биха подобрили координацията и солидарността между 
държавите-членки, тъй като няма страни, които да разполагат с необходимите и 
достатъчни ресурси, за да се справят сами с големи природни бедствия; подкрепя 
инициативата за учредяване на група от заинтересовани участници и призовава за 
включване на представители от сектора на селското стопанство в предложения 
механизъм за управление на кризи с цел, наред с другото, принципът на 
мултифункционалност да се прилага в действителност;

6. подчертава, че последствията от природните бедствия надхвърлят правните и 
административни граници на регионите и на държавите-членки и затова 
картирането на риска трябва да се придружава от широкообхватни,  
функциониращи независимо от границите механизми за териториално 
сътрудничество на равнище макрорегиони, за да се осъществява по-ефективна 
борба с природни и/или причинени от човека бедствия както от гледна точка на 
превенцията, така и на намесата;

7. призовава настоятелно за сътрудничество между държавите-членки, съседните на ЕС 
държави, както и развиващите се страни при трансгранични проекти за обмен на най-
добри практики и за разпространение на практически знания с помощта на 
програмите на европейската политика за съседство и програмите за развитие;

8. счита, че неотдавнашният опит и опитът от последните години налагат 
необходимостта от по-нататъшно консолидиране на капацитета за гражданска 
защита на Общността, на подготвеността за осъществяване на превенция и на 
способността за намеса при природни и причинени от човека бедствия, и 
настоятелно призовава Комисията да вземе съответните мерки, като явен израз на 
солидарност на Европа със страни, засегнати от сериозна непреодолима сила; 
подкрепя дейности, които целят да подобрят подготвеността на държавите-членки 
за осъществяване на гражданската защита, в частност чрез обмен на експерти и на-
добри практики, обучения и проекти за подготовка;

9. изразява дълбоко съжаление от факта, че са толкова много и толкова тежки загубите 
по време на природните бедствия, които разтърсиха напоследък някои от 
държавите-членки, и следователно счита, че е необходимо да се направи незабавен 
преглед дали мерките за превенция и подготовка са подходящи, за да се извлекат 
необходимите поуки, за да могат в бъдеще в държавите-членки да се предотвратят 
разрушителните въздействия на подобни бедствия и да се ограничи техният размер; 
призовава Комисията в тази връзка да изиска от държавите-членки да предоставят 
подробности относно действащите в тях оперативни програми за справяне с 
природни бедствия, за да се даде възможност за обмен на опит, за извличане на 
изводи относно незабавните мерки, координирането на административните органи и 
оперативните служби, както и относно наличността на необходимите човешки и 
материални ресурси;

10. призовава държавите-членки и местните органи да улесняват повишаването на 
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информираността относно превенцията на бедствия, преди всичко в училищата и 
общините в селските райони; 

11. припомня, че инвестициите в устойчиво управление на екосистемите или разумното 
управление на околната среда могат да предложат разходноефективни решения за 
намаляване на уязвимостта на общността за бедствия; здравите екосистеми действат 
като природни буфери при опасни събития и често пъти са по-евтини за инсталиране 
и поддръжка и често са по-ефективни от техническите инфраструктури; по данни на 
Световната банка (2004 г.) инвестициите за мерки за превенция, включително за 
запазване на здравите екосистеми, са седем пъти по-евтини от разходите, 
предизвикани от бедствия;

12. посочва необходимостта в механизма за управление на бедствията да участват 
представители на селското стопанство с оглед оценка и действия по възстановяване, 
съобразени с реалностите в този сектор, от по-ефективна координация на наличните 
ресурси, която да доведе до консолидиране на политиката на ЕС по отношение на 
способността за бързо реагиране;

13.  счита, че земеделското и лесовъдно производство са уязвими към климатични 
явления като суша, слана, лед, градушка, горски пожари, бури, наводнения, поройни 
валежи и бури, към рискове за здравето като масово нахлуване на вредители, 
заболявания на животните, епидемии и епизоотии, към унищожаване причинено от 
диви животни и към последици от човешки дейности като изменението на климата, 
замърсяване, киселинен дъжд, неумишлено и преднамерено генетично замърсяване, 
към свлачища, причинени от проблеми, свързани с градоустройственото и 
регионалното планиране, към рискове, свързани с технологиите и транспорта, към 
опустиняване на планински райони и към горски пожари в резултат предимно на 
липса на поддръжка на горите и престъпни действия, както и към замърсяване на 
реките с химични вещества от промишлени предприятия, изтичане на хранителни 
вещества и нехайството на посетителите в горите; 

14.  подчертава, че природните и причинените от човека бедствия излагат на опасност 
икономическата функционалност на земеделски стопанства и водят до обезлюдяване 
на селските райони, засилват ерозията и опустиняването, увреждат екосистемите, 
застрашават биологичното разнообразие и оказват сериозно въздействие върху 
качеството на живот на останалото селско население; счита, че последствията са по-
критични в райони с неблагоприятни природни условия и без възможности за 
икономическа диверсификация, в които земеделието служи за прехрана или е 
основният и единствен сектор на икономиката, което води в тези области до недостиг 
на хранителни продукти и на работни места и до миграция на населението към 
градските райони;

15. подчертава ролята на земеделските производители за опазване на селските области в 
Европейския съюз; следователно счита за необходимо да се стимулира 
жизнеспособността на селскостопанската дейност, с цел предотвратяване 
изоставянето на производства и обезлюдяването на селските райони, феномен, който, 
наред с другото, повишава риска от горски пожари;

16.  припомня, че в този смисъл земеделието е от основно значение, тъй като 
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представлява гарант за съществуването на селска икономика и ограничава 
миграцията към градските райони, като осигурява добри екологични условия за 
земята, като намалява въглеродните емисии и допринася за улавянето им, подобрява 
поддръжката на почвата, възвръща естественото състояние на реките и крайбрежните 
водни системи и спомага за регенерирането на природните пространства;

17. припомня, че растенията посредством фотосинтеза приемат въглероден диоксид от 
атмосферата и произвеждат биомаса, която може да се превърне в биогаз, биогорива 
и промишлени стоки; че увеличаващото се използване на селскостопански продукти 
при производството на промишлени стоки, като полимери, смазочни материали, 
повърхностно активни вещества, разтворители и влакна може също така да 
допринесе за това да се намали зависимостта от невъзобновяеми енергийни 
източници;

18. счита, че в селското стопанство има цяла група енергийни култури, които, наред с 
вятърната и слънчевата енергия, могат значително да допринесат за енергийната 
сигурност в ЕС;

19. счита, че предвидимите отрицателни въздействия от изменението на климата върху 
селскостопанското производство ще окажат допълнителен натиск върху 
поддържането на продоволствената сигурност, като въпрос на необходимост, като 
този натиск ще се изостри и поради увеличаването на населението на девет милиарда 
души до 2050 г., което изисква съответно повишаване на производствения капацитет 
с около 70 %;  всички тези аспекти показват, че продоволствената сигурност, 
ограничаването на изменението на климата, природните бедствия и намаляването на 
бедността са неделимо свързани;

20. посочва, че бъдещата Обща селскостопанска политика трябва да разполага с 
финансови средства, за да продължава да обезпечава снабдяването на населението на 
ЕС с хранителни продукти и за да посрещне други, евентуални предизвикателства, 
пред които европейците може да се окажат изправени в контекста на адаптирането 
към изменението на климата и ограничаването на неговите отрицателни последици и 
по-специално чрез превенция на последиците от природни бедствия;

21. призовава Европейската комисия да проучи възможностите за създаване на фонд за 
адаптиране към изменението на климата в рамките на следващата финансова 
перспектива, за да се допринесе за финансирането на мерки за превенция на 
природни бедствия в отделните стопански сектори;

22. припомня, че горите са от значение предимно за производството на дървен 
материал, но и за поддържане на биологичното разнообразие, за предотвратяване 
на пожари, наводнения, лавини и ерозия, за управление на подпочвените водни 
ресурси, на ландшафта и за улавянето на въглерода; поради това ЕС се нуждае 
спешно от строга политика за горите, която да обръща подобаващо внимание на 
многообразието на европейските гори и която да се базира на научни познания, с 
цел съхраняване, опазване и адаптиране на горите в борбата срещу рисковете, на 
които са изложени;  припомня, че горите са от значение предимно за 
производството на дървен материал, но и за поддържане на биологичното 
разнообразие, за предотвратяване на пожари, наводнения, лавини и ерозия, за 



AD\809303BG.doc 7/11 PE438.486v02-00

BG

управление на подпочвените водни ресурси, на ландшафта и за улавянето на 
въглерода;

23. подчертава факта, че продължилите дълго засушавания през последните години 
допринасят за увеличаването на горските пожари в Европа и в същото време 
влошават опустиняването в много региони;

24. призовава Европейската комисия да внесе предложение за Директива относно 
борбата срещу засушаванията, подобна на вече съществуващата Директива за 
наводненията, която да цели по-добро координиране на политиката на държавите-
членки в това отношение, както и оптимизиране на наличните инструменти на 
Общността;

25.  счита, че горските пожари представляват сериозен проблем в някои части на Европа 
и че там следва да бъдат предприети мерки за избягване на гъсто залесяване и за 
промяна на състава на горите; счита, че следва да се даде приоритет на местните 
видове и на смесените гори с цел постигане на по-голяма устойчивост на пожари, 
бури и вреди от насекоми, като се отчете разликата между естествените условия в 
северния иглолистен пояс и тези в горите в южна Европа; призовава Комисията да 
настоява пред държавите-членки да включат правни разпоредби и санкции за 
гражданска и наказателна отговорност на лицата, причинили пожар, и да извършват 
координация на екипи за оценка, с които се извършва консултиране по въпросите на 
възстановяването на засегнатите райони, с цел да се избягват спекулативни действия; 

26. застъпва се за разработване на ефективна политика за горите, за да се подобри 
управлението и опазването на горите при отчитане на тяхната съществена роля в 
борбата срещу изменението на климата, което има нарастващо влияние за 
настъпването на природни бедствия;

27.  призовава Комисията и държавите-членки да включат при изчисляването на 
агроекологичните премии допълнителните разходи, които възникват за земеделските 
производители вследствие въвеждането на превантивни мерки срещу пожари (като 
например поддържане на противопожарните просеки в горите, отстраняване на 
мъртви дървовидни растения, обработване на почвата покрай границите на сечищата 
и т.н.), както и вследствие на мерките за обезводняване (почистване на отводнителни 
канавки и канали);

28. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават прилагането на правилни 
селскостопански практики, които в някои държави-членки вече доведоха до 
намаляване наполовина на инфилтрацията на торове, съдържащи азот, без от това да 
се понижат селскостопанските добиви;

29.  припомня, че водата често е елемент на природни бедствия, не само при наводнения, 
които често пъти са в резултат на неправилно планиране, при замръзване, градушка и 
замърсяване на речните басейни, но и поради нейния недостиг, който може да доведе 
до значителни промени, като например опустиняване на големи райони в южна и 
югоизточна Европа;

30.  приканва Комисията да представи доклад относно прилагането в държавите-членки 
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на член 70 и член 71 от разпоредбите на прегледа на състоянието, които засягат 
застраховката за риск и взаимоспомагателните фондове; настоятелно призовава 
Комисията да представи предложение за съвместна европейска система с цел по-
ефективно да се бори с рисковете и нестабилността на доходите на земеделските 
производители, свързани с природни и причинени от човека бедствия; подчертава, че 
тази система трябва да си поставя по-амбициозни цели от настоящия модел, за да се 
избегне многообразието от различни застрахователни схеми в ЕС, което създава 
значителни диспропорции между доходите на земеделските производители;

31. счита, че е необходимо спешно да се изгради система за минимални компенсации за 
природни и причинени от човека бедствия, достъпна в еднаква степен за всички 
европейски земеделски производители, като осъжда неработещия характер на член 
11, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1857/20061 на Комисията като се имат предвид 
разликите в застрахователните схеми в различните държави-членки и освен това 
препоръчва да се даде приоритет на насърчаването на превантивните мерки при
изчисляването на селскостопанските застрахователни премии;

32.  припомня, че застрахователните схеми са предвидени в „жълтата кутия“ на СТО и че 
нашите търговски партньори като например САЩ (Антициклична програма и 
Програми за помощ при бедствия) систематично ги използват за осигуряване на 
доходите на земеделските и горските стопанства като компенсация за последствията 
от природни бедствия, както и за загуби, причинени от нестабилността на пазара; 

33. посочва вече съществуващите стратегии за намаляване на риска на равнище 
предприятия, като например вътрешни или пазарно ориентирани стратегии; 
потвърждава, че такива стратегии за диверсификация, за адаптиране на 
производството, промяна в редуването на културите, методи за отглеждане, които 
щадят почвата и пестят вода, фючърсни пазари, застрахователни полици и договори 
стоят на преден план и следва да се допълнят с инструменти за контрол;

34. приканва Комисията да стимулира обмена на добри практики за превенция на 
бедствия, причинени от човека, между държавите-членки и ги призовава да осигурят 
обучение по управление на бедствия за регионалните органи; 

35.  счита, че следва да бъде предоставена подходяща финансова рамка за реагиране при 
бедствия и че тя би намерила по-добър израз чрез фонд „Солидарност“, политиката за 
развитие на селските райони, регионалната политика, Седмата рамкова програма, 
държавните помощи, програмите Forest Focus и Life+ ; призовава за създаване на 
специални фондове извън ОСП, които да се използват частично за частни мерки за 
превенция, като мерки за адаптиране на горите към изменението на климата и 
съответни проучвателни дейности, залесяване, защита на влажните зони и свързаните 
с тях екосистеми, контролирането на ерозията и седиментацията при течащи води, 
други форми на приложение за земи, изложени на висок риск; освен това призовава 
за това, превенцията, намесата и информирането на населението да бъдат включени 
по подходящ начин в следващата финансова перспектива; 

36. подкрепя необходимостта от консолидиране на мерките за превенция на природни 
                                               
1 ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 3.
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бедствия от всякакъв вид посредством изработване на общностен подход за по-
добро координиране на държавите-членки и за подобряване на функционалността и 
координиране на различните инструменти на Общността (структурни инструменти, 
механизми за бързо реагиране и инструменти за намаляване риска от бедствия);

37. призовава настоятелно Комисията да мобилизира настоящият фонд „Солидарност” 
на ЕС незабавно и по възможно най-гъвкавия начин, за да подпомогне жертвите на 
природни бедствия и призовава за приемането на по-прозрачни критерии; 

38. призовава Комисията да опрости и ускори процеса, като вземе предвид 
първоначалните оценки на преките вреди, понесени от страна, засегната от бедствие, 
така че фонд „Солидарност” на ЕС да бъде максимално ефективен;

39. призовава обхватът фонд „Солидарност” на ЕС да бъде разширен, като понятието 
„бедствие“ се определи като събитие с голяма разрушителна сила, което нанася 
сериозни вреди на населението и околната среда, включвайки бавно развиващи се 
бедствия като суши; в тази ситуация приемането на спешни мерки за режим на водата 
от страна на централни или регионални правителства, следва да доведе до 
предприемане на действие от страна на Социалния фонд на ЕС;

40. препоръчва разширяването на приложното поле на фонд „Солидарност” на ЕС така, 
че да обхваща и щети в областта на селското и горското стопанство;

41. счита, че посочените в член 4 от регламента за фонд "Солидарност" на Европейския 
съюз (ФСЕС) приемливи операции са прекалено ограничаващи и не отчитат други 
аналогични обстоятелства като засушаванията; в тази връзка, въпреки че не са 
възможни преки помощи за основните жертви (частни лица и предприятия), в 
разпоредбите за ФСЕС би трябвало да се приеме нова, по-гъвкава клауза, която да 
позволява предоставянето на непреки помощи;

42. призовава за въвеждането на нова категория други мерки от обществен интерес във 
фонд "Солидарност" на Европейския съюз с цел възстановяване на 
социалноикономическия живот на засегнатото население и/или засегнатите области, 
за да могат да се вземат под внимание събития, чиито последствия засягат частната 
собственост, която, бидейки от неоспоримо значение за благоденствието на цялото 
общество, да бъде третирана както публичната собственост;

43. счита, че при поставянето на праг за правото на получаване на финансова помощ, от 
жизненоважно значение е да се вземе предвид регионалното измерение, тъй като в 
противен случай райони, изправени пред много сериозни бедствия, може да се 
окажат изключени, тъй като не е достигнат прагът, предвиден за цялата държава-
членка; освен това следва да се вземе предвид спецификата на отдалечени и 
изолирани региони като острови и най-отдалечени региони;

44. счита, че при залагането на посочените в параграф 15 прагове следва да се вземат 
под внимание и всички селски райони със специфични неблагоприятни природни 
условия, както и изоставените райони, за да се създадат стимули за предотвратяване 
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на обезлюдяването на тези райони;

45. настоятелно призовава Комисията да подкрепи възстановяването на 
селскостопанските региони, които са претърпели сериозни щети, да поднови 
усилията в посока създаване на работни места и да вземе подходящи мерки, за да 
компенсира социалните разходи, свързани със загубата на работни места и на други 
източници на доходи в селското стопанство;
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