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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzéséről szóló 
bizottsági közleményt1; támogatja azt az nézetet, miszerint a katasztrófamegelőzés 
elválaszthatatlan része a katasztrófák elhárításának; újra megerősíti a Parlament e témával 
kapcsolatos korábbi munkáját2, és sajnálja, hogy a Bizottság még nem terjesztett elő a 
Parlament javaslataival összhangban lévő jogalkotási javaslatokat; hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy a katasztrófavédelemmel kapcsolatos hatékonyabb uniós politika 
kialakítása érdekében minimumnormákat előíró és holisztikus megközelítésű, átfogó 
jogszabály és iránymutatások szülessenek; emlékeztet, hogy ezek hiányában a Lisszaboni 
Szerződés engedélyezi a tagállamok közötti megerősített együttműködés igénybevételét, 
és ezért ezzel a témával is lehet annak keretében foglalkozni;

2. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy a természeti csapásokat és az ember okozta 
katasztrófákat az összes szakasszal szoros összefüggésben kezelje: a megelőzés, a 
felkészülés, az azonnali reagálás és a helyreállítás szoros összefüggésben áll a gyors és 
hatékony kezeléssel; a reagálási kapacitás növelése érdekében figyelembe kell venni a 
katasztrófák minden típusát (az EU-n belüli és kívüli, a természeti csapásokat és az ember 
okozta katasztrófákat), az EU minden eszközét, valamint az intézményközi koordinációt;

3. átfogó stratégiát javasol az egész Unió számára, egy minden típusú katasztrófára 
vonatkozó egységes cselekvési terv kialakítása révén, biztosítva az országok közötti teljes 
szolidaritást a katasztrófák elleni küzdelem érdekében; sürgeti, hogy az említett stratégia 
fordítson kiemelt figyelmet a legelszigeteltebb, a legritkábban lakott, a hegyvidéki és a 
határ menti, valamint a gazdaságilag leghátrányosabb helyzetben lévő európai régiókra;

4. támogatja a közösségi koncepció központi elemeit, de azokat elégtelennek tartja a 
mezőgazdasági szektor számára; azon a véleményen van, hogy alapvető jelentőségű a 
tudásalapú katasztrófamegelőzés; felhívja a figyelmet arra, hogy a hatékony nyomon 
követés érdekében létre kell hozni a gazdasági és szociális katasztrófákkal kapcsolatos 
adatok adatbázisát – beleértve a fokozott kockázatnak kitett területek feltérképezését –, 
valamint hogy az egyes térségekre jellemző legfőbb kockázatok sajátos jellegéhez igazodó 
intézkedéseket kell kidolgozni; 

5.  ösztönzi az egész katasztrófavédelmi ciklusban a szereplők és a politikák összekapcsolását, 
hangsúlyozva a gyorsreagálású erő előnyeit, amely erősítené a tagállamok közötti 
koordinációt és szolidaritást, mivel egyetlen ország sem rendelkezik az ahhoz szükséges 
erőforrásokkal, hogy egyedül nézzen szembe a nagy természeti katasztrófákkal; támogatja 
az érdekelti csoport létrehozására irányuló kezdeményezést, és kéri, hogy a javasolt 

                                               
1 COM(2009)0082.
2 2006. május 18-i jelentés a természeti katasztrófákról (tűzvészek, aszály és áradások) – mezőgazdasági 
szempontok (HL C 297. E, 2006.12.7., 363. o.); 2006. február 16-i állásfoglalás a mezőgazdaságban a kockázat-
és válságkezelésről (HL C 290., E, 2006.11.29., 407. o.); 2008. június 19-i állásfoglalás az Unió 
katasztrófaelhárítási képességének megerősítéséről (HL C 286. E, 2008.8.14., 15. o.).
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válságkezelési mechanizmusba vonják be a mezőgazdaság képviselőit többek között azzal a 
céllal, hogy valósággá váljon a multifunkcionalitás elve;

6. hangsúlyozza, hogy a természeti katasztrófák átnyúlnak a régiók és tagállamok jogi és 
közigazgatási határain, ezért a kockázatelemzésnek átfogó, e határoktól független, 
funkcionális alapokon, a makrorégiók szintjén kijelölt területi együttműködési 
mechanizmusokkal kell párosulnia a természeti, illetve ember okozta katasztrófák elleni –
mind a megelőzés, mind a reagálás szintjén – hatékonyabb küzdelem érdekében;

7. a tagállamok és az Európai Unióval szomszédos, valamint a fejlődő országok közötti 
együttműködésre szólít fel a bevált gyakorlatok és a gyakorlati ismeretek megosztására 
irányuló, határokon átívelő projektekben, az EU szomszédságpolitikai és fejlesztési 
programjai keretében;

8. úgy ítéli meg, hogy a közelmúltbeli és az utóbbi évek tapasztalatai rámutatnak arra, hogy 
tovább kell erősíteni a Közösség polgári védelmi, megelőzési készenléti és reagálási 
képességét a természeti csapások és ember okozta katasztrófák tekintetében, és 
határozottan sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon intézkedéseket e célból a súlyos 
vészhelyzet által sújtott országok iránti európai szolidaritás látható kifejezése érdekében; 
támogatja azokat a tevékenységeket, amelyek a tagországokban a polgári védelem 
felkészülési képességét erősítik, főleg szakértők cseréje és bevált gyakorlatok átvétele, 
valamint a gyakorlatokra és a felkészültségre vonatkozó projektek révén;

9. mélységes sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a közelmúltban a természeti katasztrófák 
által sújtott tagállamokat nagyszámú és súlyos veszteségek érték, ezért szükségesnek 
tartja, hogy haladéktalanul vizsgálják felül a megelőzésre és a felkészülésre irányuló 
intézkedések megfelelőségét annak biztosítása érdekében, hogy a szükséges tanulságokat 
levonják, és a jövőben a tagállamokban a hasonló szerencsétlenségek megelőzhetők, 
illetve pusztító következményeik korlátozhatók legyenek; e tekintetben sürgeti a 
Bizottságot, hogy kérjen a tagállamoktól a természeti katasztrófák kezelésére 
alkalmazható operatív programokat a tapasztalatcsere érdekében, valamint az azonnali 
intézkedésekre, az adminisztratív és operatív szervek munkájának összehangolására és a 
szükséges emberi erőforrásokra és felszerelésekre vonatkozó következtetések levonása 
céljából;

10. kéri a tagállamokat és a helyi hatóságokat, hogy – különösen az iskolákban és a vidéki 
közösségekben – segítsék elő a tudatosság növelését a katasztrófák megelőzése 
tekintetében; 

11. emlékeztet arra, hogy a fenntartható ökoszisztéma-gazdálkodásba vagy a megbízható 
környezetgazdálkodásba történő befektetés költséghatékony megoldásokat kínálhat a 
közösségek katasztrófákkal szembeni kiszolgáltatottságának csökkentésére; az egészséges 
ökoszisztémák a veszélyek természetes gátjaiként működnek, és telepítésük és fenntartásuk 
gyakran kevésbé költséges az épített szerkezeteknél, továbbá gyakran hatékonyabbak 
azoknál; a Világbank szerint (2004) a megelőzési intézkedésekbe – beleértve az egészséges 
ökoszisztémák fenntartását – történő befektetések hétszer olcsóbbak a katasztrófák 
következtében felmerülő költségeknél;
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12. kiemeli, hogy a mezőgazdaság képviselőinek szükségszerűen részt kell venniük a 
katasztrófakezelési mechanizmusban annak érdekében, hogy a felmérés és a kármentesítés 
valós adatokon alapuljon, hogy a meglévő források hatékonyabb koordinációjával erősítsék 
az EU azonnali reagálási képességre vonatkozó politikáját;

13.  úgy véli, hogy a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás ki van szolgáltatva az éghajlati 
jelenségeknek – például az aszálynak, viharoknak, fagynak, jégnek, jégesőnek, 
erdőtüzeknek, áradásoknak és erős esőzéseknek –, az olyan egészségügyi kockázatoknak, 
mint például a különféle kártevők, állatbetegségek, járványok és epizootikus betegségek, a 
vadon élő állatok okozta károknak, az olyan emberi tevékenységek okozta jelenségeknek, 
mint az éghajlatváltozás, a környezetszennyezés, a savas esők és a véletlenszerű és 
szándékos genetikai szennyezés, a várostervezési és területrendezési hiányosságok miatti 
földcsuszamlásoknak, a műszaki és közlekedéssel kapcsolatos kockázatoknak, a hegyi 
területek elsivatagosodásának, az elsősorban az erdőgondozás elmaradása miatt 
bekövetkező, illetve bűnös szándékkal okozott erdőtüzeknek, valamint a gyárak által 
kibocsátott vegyi anyagokkal és a tápanyag-elszivárgással történő, illetve a kirándulók 
gondatlansága miatti folyószennyezéseknek; 

14.  hangsúlyozza, hogy a természeti és az ember okozta katasztrófák veszélyeztetik a 
gazdaságok gazdasági életképességét, és a vidék elnéptelenedéséhez, az erózió 
fokozódásához és elsivatagosodáshoz vezetnek, rombolják az ökoszisztémákat, 
veszélyeztetik a biodiverzitást és súlyosan befolyásolják a megmaradt vidéki népesség 
életminőségét; úgy véli, hogy a következmények kritikusabbak a természeti hátrányok 
sújtotta és a gazdasági diverzifikáció lehetőségével nem rendelkező területeken, ahol 
létfenntartó gazdálkodás folyik, vagy a mezőgazdaság a legfőbb vagy egyetlen gazdasági 
ágazat, ahol az élelemhiány, valamint a munkahelyhiány miatt a lakosság a városokba 
vándorol;

15. hangsúlyozza a mezőgazdasági termelőknek az Európai Unió tájképének védelmében 
betöltött szerepét, ezért úgy véli, ösztönözni kell a mezőgazdasági tevékenység 
megvalósítható körülmények közötti fennmaradását, a termeléssel való felhagyás és a 
vidéki területek elnéptelenedésének megfékezése érdekében, ami pedig fokozza az 
erdőtüzek veszélyét is;

16.  emlékeztet arra, hogy a mezőgazdaság döntő jelentőségű ebben az összefüggésben, mivel 
az biztosítja a vidéki gazdaságok létét és mérsékli a városokba való elvándorlást, jó 
környezeti feltételeket biztosítva a földterületek számára, csökkentve a szén-dioxid-
kibocsátást és hozzájárulva a kibocsátások megkötéséhez, javítva a talajok megőrzését, 
természetes állapotukba visszaállítva a folyórendszereket és tengerparti vízrendszereket, 
valamint elősegítve a természetes élőhelyek regenerálódását;

17. emlékeztet arra, hogy a növények a fotoszintézissel CO2-ot vesznek fel a légkörből és 
biomasszát állítanak elő, amit biogázzá, biológiai üzemanyaggá, valamint ipari javakká 
lehet alakítani, továbbá, hogy a mezőgazdasági termékek az ipari termelésben polimerként, 
kenőanyagként, felületkezelőként, oldószerként, valamint rostanyagként való növekvő 
felhasználása ugyancsak hozzájárulhat a nem megújuló energiaforrásoktól való függés 
visszaszorításához;

18. úgy véli, hogy számos olyan energiatermény létezik, amely a szél- és napenergiával
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együttesen jelentős mértékben hozzájárulhat az Európai Unió energiaellátáshoz;

19. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás a mezőgazdaságra gyakorolt előrelátható káros hatásai 
ismételten hangsúlyozzák az élelmiszer-biztonság szükségességét, amit tovább fog fokozni 
a népesség 9 milliárd főre való növekedése 2050-ben, ami 70%-os termelési kapacitásbeli 
növekedést követel meg, ezek a szempontok pedig együttesen alátámasztják azt, hogy az 
élelmiszer-biztonság, az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, a természeti katasztrófák 
és a szegénység enyhítése elválaszthatatlanok egymástól;

20. figyelmeztet arra, hogy a jövőbeli közös agrárpolitikának rendelkeznie kell majd pénzügyi 
eszközökkel az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással és annak káros hatásainak 
enyhítésével kapcsolatban, azaz a természeti katasztrófák következményeinek megelőzése, 
az európai népesség élelmiszer-ellátásának biztosítása, valamint a további felmerülő 
kihívásoknak való megfelelés érdekében;

21. kéri az Európai Bizottságot, hogy a természeti katasztrófák elleni intézkedések a 
különböző gazdasági ágazatokban való támogatása érdekében fontolja meg egy az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő alap létrehozásának lehetőségét a 
következő pénzügyi terv keretében;

22. emlékeztet arra, hogy az erdők elsősorban a fatermelés szempontjából fontosak, de a 
biodiverzitás megőrzése, a tüzek, áradások, lavinák és az erózió megelőzése, a 
talajvízkészletekkel való gazdálkodás, a tájrendezés, valamint a szénmegkötés 
szempontjából is; az Európai Uniónak körültekintően kidolgozott erdészeti politikával 
kell rendelkeznie, amely kellő mértékben figyelembe veszi az európai erdők sokféleségét, 
továbbá az erdők fenntartása, védelme és a felmerülő veszélyek elleni küzdelem 
érdekében tudományos ismereteken nyugszik; emlékeztet arra, hogy az erdők elsősorban 
a fatermelés szempontjából fontosak, de a biodiverzitás megőrzése, a tüzek, áradások, 
lavinák és az erózió megelőzése, a talajvízkészletekkel való gazdálkodás, a tájrendezés, 
valamint a szénmegkötés szempontjából is;

23. rámutat arra, hogy az utóbbi években az elhúzódó szárazság következtében megsokasodtak 
az erdőtüzek Európában, és ezzel párhuzamosan számos régióban súlyosbodott az 
elsivatagosodás;

24. kéri az Európai Bizottságot, hogy a már elfogadott, árvizekről szóló irányelv mintájára 
terjesszen be a szárazság elleni küzdelemről szóló irányelvre irányuló javaslatot a 
tagállamok ilyen irányú politikáinak jobb összehangolása, valamint a rendelkezésre álló 
közösségi eszközök optimalizálása érdekében;

25.  úgy véli, hogy Európában sok helyütt az erdőtüzek komoly problémát jelentenek, és hogy e 
helyeken intézkedéseket kell hozni a sűrű erdőtelepítések megakadályozása és az erdők 
összetételének megváltoztatása érdekében; úgy véli, hogy előnyben kell részesíteni az 
őshonos fajtákat és a vegyes erdőket a tűzvészekkel, viharokkal és rovarkárokkal szembeni 
nagyobb ellenállás érdekében, szem előtt tartva az északi boreális erdőknek a dél-európai 
erdőkéhez képest eltérő természetes feltételeit; felhívja a Bizottságot, hogy sürgesse a 
tagállamokat arra, hogy fogadjanak el szankciókkal kísért jogi rendelkezéseket a 
gyújtogatók polgári jogi és büntetőjogi felelősségéről, valamint hogy a spekulatív 
tevékenységek megakadályozása érdekében állítsanak fel olyan értékelő csoportokat, 
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amelyekkel az érintett területek helyreállítása kérdésében konzultálnak; 

26. támogatja egy valós, az erdőgazdálkodás és az erdővédelem fejlesztésére irányuló erdészeti 
politika létrehozását tekintettel arra a kulcsfontosságú szerepre, amelyet azok az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben töltenek be, ami egyre jelentősebb mértékben 
befolyásolja a természeti katasztrófákat;

27.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az agrár-környezetvédelmi támogatások 
kiszámításába építsék bele a mezőgazdasági termelőknél a balesetmegelőzésre (például 
tűzvédelmi pászták megtisztítása, az elhalt fás növényzet eltávolítása, a parcellák teljes 
kiterjedésében folytatott földművelés stb.), valamint a csatornahálózatra (a csurgalékvíz-
csatornák és a csatornák megtisztítása) irányuló beavatkozások alkalmazása miatt felmerült 
többletköltségeket;

28. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék elő a jó mezőgazdasági gyakorlatok 
alkalmazását, amelyekkel néhány tagállamban sikerült felére csökkenteni a nitrogénalapú 
műtrágya bevitelét anélkül, hogy a terméshozam csökkent volna;

29.  emlékeztet arra, hogy a víz gyakori szereplője a természeti katasztrófáknak, nem csupán –
gyakran a nem megfelelő tervezés miatti – árvizek, jégeső és folyómeder-szennyeződés 
formájában, hanem szűkössége miatt is, ami jelentős változásokat okozhat, például Dél- és 
Délkelet-Európa nagy területeinek elsivatagosodását;

30.  felkéri a Bizottságot, hogy tegyen jelentést a kockázatbiztosítással és a kölcsönös 
alapokkal kapcsolatos állapotfelmérési rendelkezések 70. és 71. cikkének a tagállamok 
általi végrehajtásáról; sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a mezőgazdasági 
termelők természeti és ember okozta katasztrófákkal kapcsolatos kockázatainak és 
jövedelmi bizonytalanságának jobb kezelését szolgáló közös európai rendszerről; 
hangsúlyozza, hogy ennek a rendszernek ambiciózusabbnak kell lennie a jelenlegi 
modellnél a különböző biztosítási rendszerek EU-n belüli sokféleségének megakadályozása 
érdekében, hiszen az nagy eltéréseket okoz a termelők jövedelme között;

31. úgy véli, hogy a természeti csapások vagy az ember által okozott katasztrófákkal 
kapcsolatos minimális kártalanítási rendszert sürgősen elérhetővé kell tenni minden európai 
mezőgazdasági termelő számára, egyúttal felhívja a figyelmet arra, hogy tekintettel az 
egyes tagállamokban lévő biztosítási rendszerek eltéréseire, az 1857/2006/EK bizottsági 
rendelet1 11. cikk (8) bekezdése nem hajtható végre, továbbá javasolja, hogy a megelőzési 
intézkedéseket értékelő elemet kiemelten vegyék figyelembe a mezőgazdasági biztosítások 
kiszámítása során;

32.  emlékeztet arra, hogy a biztosítási rendszerekről a WTO ún. „sárga doboza” keretében 
gondoskodnak, valamint hogy kereskedelmi partnereink – például az USA (anticiklikus 
program és katasztrófaelhárítási programok) – ezeket szisztematikusan felhasználják a 
mezőgazdasági és erdészeti vállalkozások jövedelmének biztosítására természeti 
katasztrófák következményei és piaci instabilitásból adódó jövedelemkiesés miatti 
kompenzációként; 

                                               
1 HL L 358, 2006.12.16., 3. o.
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33. felhívja a figyelmet a vállalati szinten már létező kockázatcsökkentési cselekvési 
stratégiákra, mint például a vállalaton belüli vagy piacorientált stratégiákra; hangsúlyozza, 
hogy az előtérben a diverzifikációra, a kiigazított termelésre, a vetésforgó 
megváltoztatására, a talajkímélő és víztakarékos művelési módokra, a határidős piacokra, 
biztosításokra és szerződésekre irányuló hasonló stratégiáknak kell állniuk, és azokat 
nyomon követési eszközökkel kell kiegészíteni;

34. felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze az ember okozta katasztrófák megelőzésével 
kapcsolatos helyes gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét, valamint felszólítja a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a regionális hatóságok katasztrófakezelési 
képzésben vegyenek részt; 

35.  úgy véli, hogy a katasztrófákra reagáló megfelelő pénzügyi keretrendszert inkább a 
Szolidaritási Alapon, a vidékfejlesztési politikán, a regionális politikán, a hetedik kutatási 
keretprogramon, az állami támogatásokon, a Forest Focus programon és a Life+ programon 
keresztül kell biztosítani és ezeken keresztül felhasználásuk is célzottabb lehet; kéri, hogy a 
KAP keretén kívül részben egyedi alapokat is fel lehessen használni magán megelőzési 
intézkedésekre, mint például az erdők éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának 
elősegítését célzó intézkedésekre, valamint a megfelelő kutatási tevékenységekre, 
újraerdősítésre, a vizes élőhelyek és a kapcsolódó ökoszisztémák megóvására, az erózió és 
a vízfolyásokban végbemenő üledékképződés figyelemmel kísérésére, valamint a különösen 
veszélyeztetett földterületek helyreállítására szolgáló alternatív intézkedésekre; felhív 
továbbá arra, hogy a katasztrófamegelőzés és -elhárítás és a lakosság tájékoztatása 
megfelelő módon bekerüljön a következő pénzügyi tervbe; 

36. hangsúlyozza – a természeti katasztrófák valamennyi típusának megakadályozása 
érdekében – a megelőzési intézkedések javításának szükségességét azáltal, hogy közös 
stratégiai irányelveket állapítanak meg a tagállamok közötti jobb koordináció biztosítása, 
valamint a különböző közösségi eszközök (strukturális alapok, Szolidaritási Alap, 
valamint a súlyos vészhelyzet esetén alkalmazott gyors intézkedési mechanizmus és 
felkészülési eszköz) közötti koordináció és azok működőképességének javítása érdekében;

37. felkéri a Bizottságot, hogy minél rugalmasabban és késlekedés nélkül mobilizálja az 
Európai Unió Szolidaritási Alapját, hogy támogatást nyújtson a természeti csapások 
áldozatainak és kéri átláthatóbb kritériumok elfogadását;

38. kéri a Bizottságot, hogy egyszerűsítse és gyorsítsa fel a folyamatot, figyelembe véve a 
katasztrófa sújtotta ország közvetlen kárának kezdeti becslését, hogy az EU Szolidaritási 
Alapja maximális hatékonyságot kínálhasson;

39. kéri az EU Szolidaritási Alapja hatókörének kiterjesztését oly módon, hogy a „katasztrófa” 
olyan jelentősebb pusztító eseményt jelentsen, amely súlyos károkat okoz a lakosságnak és 
a környezetnek, beleértve a lassan kialakuló katasztrófákat, például az aszályokat is; ilyen 
helyzetben a központi vagy regionális kormányzat által elrendelt vízelosztási 
vészintézkedések meghozatala után az EU Szociális Alapja is nyújtson segítséget;

40. kéri az EU Szolidaritási Alapja hatókörének kiterjesztését annak érdekében, hogy a hatálya 
alá tartozzanak a mezőgazdaság és az erdők által elszenvedett károk;
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41. úgy véli, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) 4. cikkében megfogalmazott 
támogatható tevékenységek kategóriája túlságosan szűkre szabott, nem vesznek figyelembe 
egyéb, az aszályhoz hasonló helyzeteket; ezzel összefüggésben, és akkor is, ha nem 
kivitelezhető, hogy a fő áldozatok (magánszemélyek és vállalkozások) közvetlen 
támogatásban részesüljenek, az EUSZA-t egy új, rugalmasabb záradékkal kell kiegészíteni, 
amely lehetővé teszi a közvetlen támogatások juttatását;

42. kéri egy új „az érintett lakosság és/vagy területek gazdasági és társadalmi életének 
helyreállítását célzó egyéb közérdekű műveletek” kategória felvételét az EU Szolidaritási 
Alapjába, így olyan eseményeket is figyelembe lehetne venni, amelyek következményei 
olyan magántulajdont érintenek, amelyeket közjavakként kell tekinteni, amennyiben 
fontosságuk az általános jólét szempontjából megkérdőjelezhetetlen;

43. véleménye szerint a jogosultsági küszöbértékek meghatározásakor alapvető fontosságú a 
regionális dimenzió figyelembevétele, mivel máskülönben a súlyos katasztrófák által 
sújtott régiók kirekesztődhetnének amiatt, hogy az egész tagállamra megállapított 
küszöbértéket még nem érték el; figyelembe kell venni továbbá a távoli és elszigetelt 
régiók, például a szigetek és legkülső régiók sajátos helyzetét is;

44. úgy véli, hogy a 15. bekezdés szerinti küszöbértékek meghatározásakor oly módon kell 
figyelembe venni minden sajátos természeti hátrányokkal rendelkező vidéki területet és a 
parlagon heverő területeket, hogy ösztönözzék a vidéki lakosság megtartását;

45. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy támogassa a súlyos károkat szenvedő mezőgazdasági 
területek helyreállítását, igyekezzen újraindítani a munkahelyteremtést és hozzon 
megfelelő intézkedéseket a munkahelyek és egyéb mezőgazdasági bevételi források 
elvesztése miatt felmerülő szociális kiadások ellensúlyozására.
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