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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä komission tiedonantoa luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien 
katastrofien ehkäisystä1; tukee näkemystä, jonka mukaan katastrofien ehkäisyä ei voida 
erottaa pelastustoimista; vahvistaa parlamentin aiemmat asiaa koskevat toimet2 ja pitää 
valitettavana, että komissio ei ole vieläkään antanut parlamentin ehdotusten mukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia; korostaa, että katastrofien hallintaa koskevan EU:n politiikan 
tehostamiseksi tarvitaan kattavaa lainsäädäntöä ja kokonaisvaltaista ohjeistusta 
vähimmäisnormeista; muistuttaa, että tämän puuttuessa Lissabonin sopimus sallii 
turvautumisen jäsenvaltioiden väliseen tiiviimpään yhteistyöhön ja että tätä asiaa voidaan 
myös käsitellä tässä yhteydessä;

2. vaatii Euroopan komissiolta luonnonkatastrofeihin ja ihmisten aiheuttamiin katastrofeihin 
liittyvää lähestymistapaa, johon kytkeytyvät tiiviisti kaikki vaiheet: ennaltaehkäisy, 
valmistautuminen, välitön väliintulo ja elvytys, kaikki tiukasti nopean ja tehokkaan 
hallinnan politiikkaan liittyen; katsoo, että reagointikapasiteetin kasvattamisessa täytyy 
ottaa huomioon kaikentyyppiset katastrofit (EU:n sisäiset ja ulkopuoliset, 
luonnonkatastrofit ja ihmisten aiheuttamat), kaikki EU:n välineet sekä toimielinten 
välinen koordinointi;

3. puoltaa koko Euroopan unionia koskevaa kokonaisvaltaista strategiaa, jossa laaditaan 
yhdenmukaiset toimintaohjeet erityyppisiä katastrofeja varten maiden välisen 
solidaarisuuden takaamiseksi katastrofien jälkihoitoa varten; vaatii, että edellä mainitussa 
strategiassa kiinnitetään erityistä huomiota kaikkein eristäytyneimpiin, harvimmin 
asuttuihin, vuoristoisiin, unionin ulkorajoilla sijaitseviin ja taloudellisesti heikoimmassa 
asemassa oleviin EU:n alueisiin;

4. tukee yhteisön lähestymistavan keskeisiä osia, mutta pitää niitä riittämättöminä 
maatalousalan osalta; katsoo, että tietoon perustuva katastrofien ehkäiseminen on 
ratkaisevan tärkeää; tähdentää, että tehokasta seurantaa ja riskialttiiden alueiden 
kartoittamista varten on luotava taloudellisia ja sosiaalisia katastrofeja koskeva tietokanta 
sekä määriteltävä kunkin alueen suurimpien riskien erityisluonteelle parhaiten sopivat 
toimet; 

5.  kannustaa kytkemään yhteen toimijat ja politiikan katastrofien hallinnan kaikissa eri 
vaiheissa ja korostaa sellaisen nopean toiminnan yksikön tarjoamaa hyötyä, joka lisäisi 
jäsenvaltioiden välistä koordinointia ja yhteisvastuuta, sillä millään mailla ei ole tarvittavia 
ja riittäviä resursseja selviytyäkseen yksin suurista luonnonkatastrofeista; tukee aloitetta 
sidosryhmän perustamiseksi ja kehottaa ottamaan kriisinhallintamekanismiin mukaan 

                                               
1 KOM(2009)0082.
2 Luonnonkatastrofien (metsäpalot, kuivuus ja tulvat) maataloutta koskevista näkökohdista 18. toukokuuta 2006 
tehty mietintö (EUVL C 297, 7.12.2006, s. 363); riskin- ja kriisinhallinnasta maatalousalalla 16. helmikuuta 
2006 annettu päätöslauselma (EUVL C 290 E, 29.11.2006, s. 407); Euroopan unionin katastrofivalmiuksien 
lujittamisesta 19. kesäkuuta 2008 annettu päätöslauselma (EUVL C 286 E, 14.8.2008, s. 15).
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maatalouden edustajia muun muassa siksi, että monimuotoisuuden periaatteesta tulisi 
todellisuutta;

6. korostaa, että luonnonkatastrofien seuraukset ylittävät alueiden ja jäsenvaltioiden 
oikeudelliset ja hallinnolliset rajat, minkä vuoksi riskien kartoittamisen lisäksi on luotava 
näistä rajoista erillään olevalle riippumattomalle toiminnalliselle pohjalle perustuvia 
laajoja alueellisia makrotason yhteistyömekanismeja, jotka voivat tehostaa 
luonnonkatastrofien tai ihmisten aiheuttamien katastrofien ehkäisyä tai jälkihoitoa;

7. kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja naapurivaltioita sekä kehitysmaita tekemään yhteistyötä 
EU:n naapuruuspolitiikan ja kehitysavun ohjelmien yhteydessä järjestettävissä hyvien 
käytäntöjen jakamista ja käytännön tietojen levittämistä koskevissa rajat ylittävissä 
hankkeissa;

8. katsoo, että viimeaikaiset ja viime vuosien kokemukset korostavat tarvetta vahvistaa 
edelleen yhteisön pelastuspalvelua, ennaltaehkäisyvalmiutta ja reagointikykyä 
luonnonkatastrofien tai ihmisten aiheuttamien katastrofien osalta, ja kehottaa komissiota 
ehdottomasti ryhtymään toimenpiteisiin tässä asiassa, jotta varmistetaan eurooppalaisen 
solidaarisuuden näkyvä ilmaus suuresta hädästä kärsivissä maissa; tukee toimia, joiden 
tavoitteena on vahvistaa jäsenvaltioiden pelastuspalvelualan valmiuksia erityisesti 
asiantuntijavaihdon ja parhaiden käytänteiden vaihdon, harjoitusten ja valmiushankkeiden 
avulla;

9. ilmaisee syvän pahoittelunsa viimeisimmissä luonnonkatastrofeissa rekisteröityjen 
vakavien ja lukuisien menetysten johdosta eräissä jäsenvaltioissa, ja katsoo, että sen 
vuoksi on välttämätöntä tutkia nopeasti, ovatko ennaltaehkäisy- ja valmiustoimenpiteet 
riittäviä, jotta varmistetaan, että niistä on saatu riittävästi hyödyllistä oppia, jotta 
samankaltaisten katastrofien tuhoisia vaikutuksia voidaan tulevaisuudessa ennaltaehkäistä 
ja rajoittaa jäsenvaltioissa; kehottaa siten komissiota pyytämään, että jäsenvaltio 
toimittavat tiedot jäsenvaltioissa luonnonkatastrofin sattuessa sovellettavista 
toimintaohjelmista, jotta luotaisiin kokemusten vaihtoa ja tehtäisiin johtopäätöksiä 
hätätoimenpiteistä, hallinto- ja toimintaelimien koordinoinnista ja tarvittavien henkilö- ja 
materiaaliresurssien saatavuudesta;

10. pyytää jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia helpottamaan katastrofien ehkäisemistä 
koskevaa valistusta erityisesti kouluissa ja maaseutuyhteisöissä; 

11. muistuttaa, että investoinnit kestävään ekosysteemien hallintaan tai hyvään 
ympäristöasioiden hallintaan voivat tarjota kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla voidaan 
vähentää unionin alttiutta katastrofeille; toteaa, että terveet ekosysteemit toimivat 
luonnollisina suojina vaaratilanteissa, ovat usein edullisempia pystyttää tai ylläpitää ja ovat 
usein tehokkaampia kuin fyysisesti valmistetut rakennelmat; toteaa, että Maailmanpankin 
mukaan (2004) investoinnit ehkäiseviin toimenpiteisiin, kuten terveiden ekosysteemien 
kunnossapitoon, ovat seitsemän kertaa edullisempia kuin katastrofien aiheuttamat 
kustannukset;

12. korostaa, että kriisinhallintajärjestelmässä maatalouden edustajien osallistuminen tämän 
sektorin todellisuuden mukaiseen arviointiin ja parantamiseen on välttämätöntä olemassa 
olevien resurssien tehokkaampaa koordinointia varten, mikä vahvistaisi EU:n käytäntöjä 
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välittömän reagoinnin kapasiteetin osalta;

13.  katsoo, että maa- ja metsätalous ovat alttiita sääilmiöille, kuten kuivuudelle, pakkaselle, 
jäälle, rakeille, metsäpaloille, tulville, rankkasateille ja myrskyille, terveysriskeille, kuten 
tuhoeläinsaastunnoille, eläintaudeille, epidemioille ja eläinkulkutaudeille, villieläinten 
aiheuttamille tuhoille sekä ihmisen toimille, kuten ilmastonmuutokselle, saasteille, 
happosateille ja tahattomille ja tahallisille geneettisille kontaminaatioille, kaupunki- ja 
aluesuunnittelun ongelmista johtuville maanvyöryille, teknologisille ja kuljetuksiin 
liittyville vaaroille, vuoristoalueiden aavikoitumiselle, metsänhoidon laiminlyömisestä ja 
rikollisesta toiminnasta johtuville metsäpaloille sekä tehtaiden kemikaalipäästöistä, 
ravinnehävikistä ja metsässä liikkuvien ihmisten varomattomuudesta johtuville jokien 
pilaantumiselle; 

14.  korostaa, että luonnonkatastrofit ja ihmisen aiheuttamat katastrofit vaarantavat maatilojen 
taloudellisen kannattavuuden ja johtavat maaseudun autioitumiseen, eroosion 
lisääntymiseen ja aavikoitumiseen, vahingoittavat ekosysteemejä, vaarantavat luonnon 
monimuotoisuuden ja vaikuttavat erittäin kielteisesti jäljelle jäävän maaseutuväestön 
elämänlaatuun; katsoo, että seuraukset ovat pahemmat luonnonoloiltaan ankarilla alueilla, 
joilla ei ole mahdollisuuksia taloudellisten rakenteiden monipuolistamiseen ja joissa 
harjoitetaan kotitarveviljelyä tai joissa maatalous on talouden tärkein tai ainoa sektori, mikä 
johtaa elintarvikkeiden puutteeseen, työpaikkojen puutteeseen kyseisellä alueella ja 
väestöliikkeeseen kaupunkialueille;

15. korostaa viljelijöiden roolia Euroopan unionin maaseudun suojelijoina, minkä vuoksi pitää 
tarpeellisena tukea kannattavan maataloustoiminnan ylläpitämistä metsäpalojen vaaraa 
entisestään lisäävien tuotannon lopettamisen ja maaseutualueiden väestökadon 
hidastamiseksi;

16.  palauttaa mieliin, että maatalous on tässä mielessä keskeisessä roolissa, sillä se varmistaa 
maaseututalouksien olemassaolon ja rajoittaa muuttoa kaupunkeihin, tarjoaa maalle hyvät 
ympäristöolosuhteet, vähentää hiilipäästöjä ja vaikuttaa osaltaan niiden neutraloitumiseen, 
edistää maaperän säilyttämistä, palauttaa jokien ja rannikoiden vesijärjestelmiä 
luonnontilaan ja edistää luonnollisen ympäristön toipumista;

17. muistuttaa, että kasvit sitovat fotosynteesissä itseensä ilmakehän hiilidioksidia ja tuottavat 
biomassaa, joka on muutettavissa biokaasuksi ja -polttoaineeksi tai teollisuuden 
raaka-aineeksi; muistuttaa, että maataloustuotteiden, kuten polymeerien, voiteluaineiden, 
pinta-aktiivisten aineiden, liuotinten ja kuitujen käytön lisääminen teollisuustuotteiden 
valmistuksessa voi myös auttaa vähentämään riippuvaisuutta uusiutumattomista 
energialähteistä;

18. katsoo, että on olemassa kokonainen joukko energiaa tuottavia maatalouskasveja, jotka 
voivat yhdessä tuuli- ja aurinkovoiman kanssa edistää merkittävällä tavalla EU:n 
energiaturvallisuutta;

19. katsoo, että ilmastonmuutoksen ennakoitavissa olevat tuhoisat vaikutukset 
maataloustuotannolle lisäävät entisestään paineita ylläpitää vuoteen 2050 mennessä 
9 miljardiin ihmiseen kasvavan väestön vaikeuttamaa elintarviketurvaa, mikä edellyttää 
tuotantokapasiteetin lisäämistä noin 70 prosentilla; katsoo, että nämä seikat yhdessä 
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osoittavat, että elintarviketurvaa, ilmastonmuutoksen torjuntaa, luonnonkatastrofien 
ehkäisyä ja köyhyyden vähentämistä ei voida erottaa toisistaan;

20. varoittaa, että yhteisellä maatalouspolitiikalla on oltava tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutumisen ja sen tuhoisien vaikutusten vähentämisen yhteydessä 
käytettävissään varoja erityisesti luonnonkatastrofien vaikutusten ehkäisemistä varten ja 
että yhteisen maatalouspolitiikan avulla on jatkossakin varmistettava elintarvikkeiden 
saatavuus Euroopan väestölle ja kyettävä vastaamaan muihin mahdollisiin haasteisiin;

21. pyytää Euroopan komissiota tutkimaan tulevien rahoitusnäkymien yhteydessä, olisiko 
kannattavaa perustaa ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeva rahasto, josta voitaisiin 
rahoittaa osa luonnonkatastrofien ehkäisytoimenpiteistä eri talouden aloilla;

22. palauttaa mieliin, että metsät ovat tärkeitä ennen kaikkea puuntuotannon mutta myös 
luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen, metsäpalojen, tulvien, lumivyöryjen ja 
eroosion estämisen kannalta sekä pohjavesivarantojen hallinnon, maisemoinnin ja 
hiilipäästöjen neutraloitumisen kannalta; muistuttaa, että EU:n on kiireellisesti otettava 
käyttöön vaativa metsätalouspolitiikka, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon 
eurooppalaisten metsien monimuotoisuus ja jossa metsien hoito, suojelu ja sopeutuminen 
metsiä uhkaavien vaarojen torjuntaan perustuu tieteelliseen tietoon; palauttaa mieliin, että 
metsät ovat tärkeitä ennen kaikkea puuntuotannon mutta myös luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisen, metsäpalojen, tulvien, lumivyöryjen ja eroosion 
estämisen kannalta sekä pohjavesivarantojen hallinnon, maisemoinnin ja hiilipäästöjen 
neutraloitumisen kannalta;

23. korostaa, että jatkuvat kuivat kaudet ovat lisänneet viime vuosina Euroopan metsäpalojen 
määrää ja lisänneet samalla aavikoitumista monilla alueilla;

24. pyytää Euroopan komissiota esittämään jo säädetyn tulvadirektiivin kaltaisen ehdotuksen 
kuivuuden torjumista koskevaksi direktiiviksi, jonka tavoitteena on parantaa 
jäsenvaltioiden politiikkojen koordinointia ja tehostaa käytettävissä olevia yhteisön 
välineitä;

25.  katsoo, että metsäpalot ovat vakava ongelma monissa Euroopan osissa ja että niissä 
toteutettavilla toimilla olisi vältettävä liian tiheää metsittämistä ja muutettava metsien 
rakennetta; katsoo, että kotimaiset lajit ja sekametsät olisi asetettava etusijalle, sillä ne 
kestävät paremmin metsäpaloja, myrskyjä ja hyönteisvahinkoja, kun otetaan huomioon 
pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsien erilaiset luonnonolot Etelä-Euroopan metsiin 
verrattuna; kehottaa komissiota vaatimaan jäsenvaltioilta tuhopolttajien asettamista siviili-
ja rikosoikeudelliseen vastuuseen määräämällä seuraamuksia ja koordinoimaan 
arviointiryhmiä, joita kuullaan palon alle jääneen alueen parannustoimista, keinottelun 
välttämiseksi; 

26. puoltaa sellaisen todellisen metsätalouspolitiikan käyttöönottoa, jolla parannetaan metsien 
hallintaa ja suojelua, kun otetaan huomioon metsien ensisijainen merkitys 
luonnonkatastrofeihin yhä enemmän vaikuttavan ilmastonmuutoksen torjunnassa;

27.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään maatalouden ympäristöpalkkioita 
koskeviin laskelmiin lisäkustannukset, joita viljelijöille koituu metsäpalojen ehkäisemiseen 
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tarkoitettujen toimien käyttöönotosta (esimerkiksi palonkatkaisulinjojen puhdistaminen, 
kuolleiden kasvien poistaminen ja maaperän muokkaaminen maapalstojen rajojen mukaan) 
sekä vesien johtamisesta (kokoojaojien ja kanavien puhdistaminen);

28. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita rohkaisemaan hyvien maatalouskäytäntöjen 
soveltamista, jonka ansiosta typpiperusteisten lannoitteiden osuutta on voitu vähentää 
eräissä jäsenvaltioissa puoleen ilman viljelmien hyötysuhteen heikentymistä;

29.  palauttaa mieliin, että vesi on – usein suunnitteluvirheistä aiheutuvien – tulvien ohella 
usein osallisena muissakin luonnonkatastrofeissa, kuten pakkasen, rakeiden ja saastuneiden 
jokien aiheuttamissa vahingoissa, minkä lisäksi veden puute voi aiheuttaa merkittäviä 
tuhoja, kuten Etelä-Euroopan ja eteläisen Itä-Euroopan suurilla aavikoitumisesta kärsivillä 
alueilla on tapahtunut;

30.  pyytää komissiota raportoimaan riskivakuutus- ja sijoitusrahastojärjestelmien tilaa 
koskevien säännösten 70 ja 71 artiklan täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa; vaatii komissiota 
antamaan ehdotuksen Euroopan laajuiseksi yhteisjärjestelyksi, jolla viljelijät voivat 
paremmin varautua luonnonkatastrofeihin ja ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin ja niistä 
aiheutuviin riskeihin ja tulojen epävakaisuuteen; korostaa, että sen on oltava nykyisin 
voimassa olevaa mallia tavoitteellisempi, jotta vältettäisiin EU:n erilaisten 
vakuutusjärjestelmien moninaisuus, joka aiheuttaa suunnattoman suuria eroavaisuuksia 
viljelijöiden tuloihin;

31. pitää erittäin tärkeänä, että kaikilla eurooppalaisilla viljelijöillä on käytettävissään 
luonnonkatastrofeihin tai ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin liittyvä 
vähimmäiskorvausjärjestelmä; huomauttaa, että komission asetuksen (EY) N:o 1857/20061

11 artiklan 8 kohta on vailla vaikutusta jäsenvaltioiden vakuutusjärjestelmien 
eroavaisuuksien vuoksi; suosittelee vielä, että maatalousvakuutusten maksuja laskettaessa 
suosittaisiin ehkäiseviä toimenpiteitä;

32.  palauttaa mieliin, että vakuutusjärjestelmiä tarjotaan WTO:n "keltaisen laatikon" 
mukaisesti ja että esimerkiksi EU:n kauppakumppani Yhdysvallat käyttää niitä 
järjestelmällisesti (Counter-Cyclical Program and Disaster Assistance Programs) 
turvaamaan maa- ja metsätalousalan toimijoiden tulotasoa luonnonkatastrofien vaikutusten 
ja markkinoiden epävakauden aiheuttamien tulomenetysten korvaamiseksi; 

33. viittaa jo olemassa oleviin riskinhallintastrategioihin tilatasolla, kuten yritysten sisäisiin 
tai markkinalähtöisiin strategioihin; palauttaa mieliin, että tällaisten monipuolistamiseen, 
tuotannon sopeuttamiseen, viljelykierron muutoksiin, maata ja vettä säästäviin 
viljelymenetelmiin, termiinimarkkinoihin, vakuutuksiin ja sopimuksiin liittyvien 
strategioiden on oltava etusijalla ja että niitä on täydennettävä liitännäistoimilla;

34. pyytää komissiota edistämään ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisemistä koskevien 
hyvien käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että alueviranomaiset käyvät katastrofihallintakoulutuksen; 

35.  katsoo, että katastrofeja varten olisi oltava olemassa riittävä rahoituskehys, joka voitaisiin 

                                               
1 EUVL L 358, 16.12.2006, s. 3.
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hoitaa paremmin solidaarisuusrahaston, maaseudun kehittämisrahaston, aluepolitiikan, 
seitsemännen puiteohjelman, valtiontukien, Forest Focus -ohjelman ja Life + -ohjelman 
kautta; kehottaa perustamaan YMP:n ulkopuolisia erityisrahastoja, joita voidaan osaksi 
käyttää yksityisiin katastrofien ehkäisyä koskeviin toimiin, kuten metsien sopeuttamista 
ilmastonmuutokseen koskeviin toimiin ja siihen liittyvään tutkimustoimintaan, 
metsittämiseen, kosteikkojen ja niihin liittyvien ekosysteemien suojeluun, eroosion ja 
vesiväylien rehevöitymisen seurantaan tai käyttöön palautettavan riskialttiin maan 
vaihtoehtoisiin käyttötarkoituksiin; kehottaa lisäksi sisällyttämään katastrofien ehkäisyn ja 
sitä koskevat toimet sekä väestön informoimisen asianmukaisesti seuraaviin 
rahoitusnäkymiin; 

36. korostaa tarvetta tehostaa ennaltaehkäiseviä toimia kaikentyyppisten luonnonkatastrofien 
torjumiseksi laatimalla yhteiset strategiset suuntaviivat, joilla varmistetaan parempi 
koordinaatio jäsenvaltioiden välillä sekä yhteisön eri välineissä (rakennerahastot, 
solidaarisuusrahasto, valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien mekanismi vaikeita 
hätätiloja varten);

37. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön EU:n solidaarisuusrahaston varoja 
mahdollisimman joustavasti ja viiveettä, jotta se tarjoaisi apua luonnonkatastrofien 
uhreille, ja pyytää määrittämään avoimempia ehtoja;

38. kehottaa komissiota yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan prosessia siten, että otetaan 
huomioon alustavat arviot katastrofin kärsineen maan suorista menetyksistä, jotta EU:n 
solidaarisuusrahasto toimii mahdollisimman tehokkaasti;

39. kehottaa laajentamaan EU:n solidaarisuusrahaston soveltamisalaa määrittelemällä 
"katastrofin" hyvin tuhoisaksi tapahtumaksi, joka aiheuttaa väestölle ja ympäristölle suuria 
vahinkoja, mukaan luettuna hitaasti kehittyvät katastrofit, kuten kuivuus; katsoo, että 
tällaisessa tilanteessa keskus- tai aluehallituksen määräämän vedensäännöstelyn 
aloittamisen olisi käynnistettävä EU:n sosiaalirahaston toimet;

40. suosittaa EU:n solidaarisuusrahaston toiminta-alan laajentamista maatalouden ja metsien 
kärsimien vahinkojen korvaamiseksi;

41. katsoo, että Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (EUSR) 4 artiklassa mainitut 
tukikelpoiset toimet ovat liian rajallisia ja että niiden yhteydessä ei ole huomioitu muita 
vastaavia tilanteita, kuten kuivuutta; kehottaa lisäämään tässä yhteydessä EUSR:oon uuden 
joustavamman lausekkeen, jossa sallitaan epäsuorien tukien myöntäminen, huolimatta siitä, 
että pääasialliset uhrit (yksityiset henkilöt ja yritykset) eivät voi saada suoria tukia;

42. vaatii, että EUSR:ssa otetaan käyttöön uusi "vahinkoa kärsineiden väestöryhmien ja/tai 
alueiden sosiaali- ja talouselämän korjaamiseen tarkoitettuja muita yleiseen etuun liittyviä 
toimia" koskeva luokka, joka sisältää tapahtumat, joiden seuraukset vahingoittavat sellaista 
yksityistä omaisuutta, jonka merkitys yleiselle hyvinvoinnille on kyseenalaistamaton ja joka 
voidaan näin ollen laskea julkiseksi hyödykkeeksi;

43. katsoo, että kun tuen kelpoisuusrajoja määritellään, alueellisen ulottuvuuden huomioon 
ottaminen on ratkaisevan tärkeää, koska muussa tapauksessa erittäin vakavia katastrofeja 
kohtaavat alueet saattavat jäädä tuen ulkopuolelle, kun koko jäsenvaltiolle asetettua rajaa 
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ei ylitetä; toteaa, että lisäksi olisi otettava huomioon saarien ja syrjäisimpien alueiden 
kaltaisten syrjäisten ja eristyneiden alueiden erityistilanne;

44. katsoo, että 15 kohdassa tarkoitettujen rajojen asettamisessa on otettava huomioon myös 
kaikki sellaiset maaseutualueet, jotka kärsivät erityisistä luonnonhaitoista, sekä hylätyt 
alueet, jotta voitaisiin tarjota kannustimia niiden hylkäämättä jättämiseen;

45. kehottaa komissiota auttamaan suurista menetyksistä kärsineiden maatalousalueiden 
elvytyksessä, käynnistämään työpaikkojen luontiin tähtääviä toimia ja ryhtymään sopiviin 
toimenpiteisiin työpaikkojen ja muista maatalouden tulolähteiden menetyksestä johtuvien 
tyypillisten sosiaalisten kustannusten kompensoimiseksi;
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