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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi Komisijos komunikatu dėl stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos1; 
pritaria požiūriui, kad nelaimių prevencija neatskiriama nuo reagavimo; primena apie 
ankstesnį Parlamento darbą2 šiuo klausimu ir apgailestauja, kad Komisija dar nėra 
pateikusi teisėkūros pasiūlymo, atitinkančio Parlamento pasiūlymus; pabrėžia, kad būtina 
parengti išsamius teisės aktus ir gaires, kuriuose būtų pateikiami minimalūs standartai ir 
atsižvelgiama į visapusišką požiūrį siekiant veiksmingesnės ES nelaimių valdymo 
politikos; primena, kad tuo atveju, jei tai nebus padaryta, Lisabonos sutartyje leidžiama 
pasinaudoti tvirtesnio valstybių narių bendradarbiavimo galimybe, todėl šis klausimas taip 
pat gali būti svarstomas remiantis šiuo pagrindu;

2. prašo Europos Komisijos parengti stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių atvejams skirtą 
strategiją, kuri būtų glaudžiai susieta su visais etapais (prevencijos, išankstinio 
pasiruošimo, skubaus reagavimo ir padarinių įveikimo), kurie būtų grindžiami greito ir 
veiksmingo nelaimių valdymo politika; turėtų būti sustiprinti pajėgumai reaguoti į bet 
kokio pobūdžio nelaimes (ES ir už jos ribų, stichines ir žmogaus sukeltas nelaimes), 
pasitelkiant visas ES turimas priemones ir koordinuojant institucijų veiksmus;

3. pritaria bendrai ES lygmens strategijai, parengiant bendrą veiksmų planą, skirtą 
kiekvienos rūšies stichinei nelaimei, kad būtų užtikrintas visiškas šalių solidarumas 
kovojant su nelaimėmis; ragina, kad šioje strategijoje ypatingas dėmesys būtų skiriamas 
atokiausiems, rečiausiai apgyvendintiems, kalnų, pasienio ir ekonomiškai silpniausiems 
Europos regionams;

4. pritaria pagrindiniams Bendrijos strategijos elementams, tačiau mano, kad jų nepakanka 
žemės ūkio sektoriui; mano, kad žiniomis pagrįsta nelaimių prevencija būtina; pabrėžia, kad 
būtina sukurti su nelaimėmis susijusių ekonominių ir socialinių duomenų registrą siekiant 
veiksmingesnės stebėsenos, įskaitant padidintos rizikos sričių žemėlapį, taip pat būtina 
nustatyti priemones, tinkamas kiekvienam regionui gresiančioms konkrečioms didelėms 
nelaimėms; 

5. skatina nelaimių valdymo cikle susieti veikėjus ir nelaimių valdymą, pabrėžiant greito 
reagavimo pajėgų, kurios sustiprintų koordinavimą ir valstybių narių solidarumą, naudą, 
nes jokia šalis neturi pakankamai būtinų išteklių, kad viena galėtų kovoti su didelėmis 
stichinėmis nelaimėmis; remia iniciatyvą pradėti suinteresuotųjų šalių grupės veiklą ir 
ragina į siūlomą krizių valdymo sistemą įtraukti žemės ūkio atstovus siekiant, inter alia, 
kad daugiafunkciškumo principas būtų iš tiesų įgyvendintas;

6. pabrėžia, kad stichinių nelaimių padariniai peržengia teisines ir administracines regionų ir 
                                               
1 COM(2009)0082.
2 2006 m. gegužės 18 d. pranešimas dėl gaivalinių nelaimių (gaisrų, sausrų ir potvynių) įtakos žemės ūkiui 
(C 297 E, 2006 12 7, p. 363); 2006 m. vasario 16 d. rezoliucija dėl rizikos ir krizių valdymo žemės ūkyje 
(C 290 E, 2006 11 29, p. 407); 2008 m. birželio 19 d. rezoliucija dėl ES pajėgumo reaguoti į nelaimes gerinimo 
(C 286 E, 2008 8 14, p. 15).
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valstybių narių ribas, todėl rizikos sričių žemėlapiai turėtų būti sudaromi kartu kuriant 
bendrąsias teritorinio bendradarbiavimo strategijas, grindžiamas nepriklausomais nuo 
valstybių sienų ir regionų ribų veiksmais, vykdomais makroregionų lygmeniu, siekiant 
veiksmingiau kovoti su stichinėmis ar žmogaus sukeltomis nelaimėmis, kalbant ir apie 
prevenciją, ir apie reagavimo veiksmus;

7. ragina valstybes nares, kaimynines ES šalis ir besivystančias šalis bendradarbiauti vykdant 
tarpvalstybinio lygmens projektus, pagal kuriuos dalijamasi pažangiąja patirtimi ir 
skleidžiamos praktinės žinios vykdant ES kaimynystės programas ir vystymosi programas;

8. mano, kad iš nesenos ir pastarųjų metų patirties akivaizdžiai matyti, kad reikia toliau 
stiprinti Bendrijos civilinę saugą, prevencinę parengtį ir pajėgumus reaguoti įvykus 
stichinėms ar žmogaus sukeltoms nelaimėms, ir primygtinai ragina Komisiją imtis 
priemonių šioje srityje siekiant aiškiai parodyti Europos solidarumą su nuo didelių 
nelaimių nukentėjusiomis šalimis; remia veiklą, kuria siekiama pagerinti valstybių narių 
civilinės saugos parengtį, ypač vykdant specialistų mainus ir keičiantis pažangiąja 
patirtimi, bendrai vykdant pratybas ir pasiruošimo projektus;

9. labai apgailestauja dėl pastaruoju metu kai kurias valstybes nares sukrėtusių stichinių 
nelaimių padarytų didelių nuostolių ir didelio aukų skaičiaus ir mano, kad reikėtų kuo 
greičiau apsvarstyti prevencijos ir išankstinio pasiruošimo priemonių tinkamumą, kad 
būtų pasimokyta ir kad ateityje būtų galima užkirsti kelią pražūtingiems panašių nelaimių 
padariniams valstybėse narėse ir apriboti jų mastą; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
reikalauti, kad valstybės narės pateiktų informaciją apie kovai su stichinėmis nelaimėmis 
skirtas savo veiklos programas, siekiant keistis skubių priemonių taikymo, administracinių 
ir operatyvinių tarnybų darbo koordinavimo ir būtinų žmoniškųjų išteklių ir medžiagų 
prieinamumo patirtimi ir padaryti su tuo susijusias išvadas;

10. prašo valstybių narių ir vietos valdžios institucijų padėti informuoti apie nelaimių 
prevenciją, ypač mokyklose ir kaimo vietovėse;

11. primena, kad investuojant į tvarų ekosistemų valdymą arba pagrįstą aplinkosaugos vadybą 
gali būti rasti rentabilūs sprendimai, kaip sumažinti Bendrijos pažeidžiamumą dėl nelaimių; 
esant sveikai ekosistemai natūraliai švelninami nelaimių padariniai, kurti ir išsaugoti 
ekosistemas dažnai kainuoja pigiau ir jos dažnai veiksmingesnės už technines sistemas; 
remiantis Pasaulio banko duomenimis (2004 m.), investuoti į prevencines priemones, 
įskaitant investavimą į sveikų ekosistemų išsaugojimą, kainuoja septynis kartus pigiau nei 
padengti išlaidas, kurios patiriamos nelaimių atveju;

12. pabrėžia būtinybę į nelaimių valdymo ciklą įtraukti žemės ūkio atstovus, siekiant realiai 
įvertinti šį sektorių ir imtis veiksmų padėčiai pagerinti, veiksmingiau koordinuoti turimus 
išteklius ir taip stiprinti ES politiką, susijusią su skubaus reagavimo pajėgumais;

13. mano, kad žemės ūkio ir miškininkystės produkcija neapsaugota nuo klimato reiškinių, 
pvz., sausrų, šalnų, ledo, krušos, miško gaisrų, audrų, potvynių, liūčių ir viesulų, nuo 
sanitarinių pavojų, pvz., užkrato kenkėjais, gyvūnų ligų, epizootijų ir epidemijų, aukinių 
gyvūnų daromos žalos, taip pat nuo žmonių veiklos padarinių, pvz., klimato kaitos, taršos, 
rūgščiojo lietaus, netyčinio ar tyčinio genetinio užterštumo, nuo žemės nuošliaužų, 
atsirandančių dėl problemų, susijusių su miestų ir teritorijų planavimu, nuo technologinių 
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nelaimių ir nelaimių transporto srityje, kalnuotų vietovių dykumėjimo, miškų gaisrų, visų 
pirma kylančių dėl to, kad neprižiūrimi miškai, ir dėl nusikalstamo elgesio, nuo upių taršos, 
kurią sukelia cheminės nuotekos iš gamyklų, organinių medžiagų nuotekos ir miškų 
lankytojų neatsargumas; 

14. pabrėžia, kad stichinės ir žmogaus sukeltos nelaimės kelia pavojų ūkių ekonominiam 
perspektyvumui ir skatina kaimo demografinį smukimą, stiprina erozijos ir dykumėjimo 
problemas, pažeidžia ekosistemas, kelia grėsmę biologinei įvairovei ir daro didelį poveikį 
likusių kaimo gyventojų gyvenimo kokybei; mano, kad pasekmės itin pavojingos vietovėse, 
kuriose gamtinė aplinka nepalanki ir nėra galimybių įvairinti ekonomiką, kuriose vyrauja 
natūrinis ūkis arba žemės ūkis pagrindinis ir vienintelis ekonomikos sektorius, todėl šiose 
vietovėse trūksta maisto ir darbo vietų, o gyventojai išvyksta į miestų vietoves;

15. pabrėžia ūkininko, kaip Europos Sąjungos kraštovaizdžio saugotojo, vaidmenį, todėl mano, 
kad būtina skatinti išlaikyti gyvybingą žemės ūkio veiklą, siekiant sustabdyti gamybos 
apleidimą ir gyventojų skaičiaus mažėjimą kaimo vietovėse, nes šis reiškinys, be kita ko, 
sustiprina miškų gaisrų ir dykumėjimo pavojų;

16. primena, kad šiomis aplinkybėmis žemės ūkis itin svarbus, kadangi užtikrinamas ūkių 
gyvavimas kaimo vietovėse ir mažinama migracija į miestus, gerinamos ekologinės sąlygos 
vietovėse, mažinamas anglies dioksido išmetimas ir prisidedama prie jo sekvestracijos, 
gerinama dirvos priežiūra, upių ir pakrančių vandens sistemos grąžinamos į natūralią būklę 
ir skatinamas natūralių plotų atsikūrimas;

17. primena, kad fotosintezės būdu augalai iš aplinkos sugeria anglies dioksidą, o iš augalų 
gaminama biomasė, kurią galima perdirbti į biologines dujas, biologinį kurą ir pramonines 
prekes; taip pat primena, kad žemės ūkio produktus daugiau naudojant pramoninių gaminių, 
pvz., polimerų, tepalų, paviršinio aktyvumo medžiagų, tirpiklių ir pluoštų, gamyboje taip 
pat galima prisidėti prie priklausomybės nuo neatsinaujinančių energijos šaltinių mažinimo;

18. mano, kad visi žemės ūkio energetiniai augalai kartu su vėjo ir saulės energija gali labai 
padėti užtikrinti ES energetinį saugumą;

19. mano, kad dėl numatomų neigiamų klimato kaitos padarinių žemės ūkio pramonei padidės 
poreikis užtikrinti aprūpinimo maisto saugumą, dar labiau sustiprėsiantis dėl demografinio 
prieaugio (2050 m. gyventojų skaičius sieks 9 mlrd.), todėl reikės atitinkamai apie 70 proc. 
padidinti gamybos pajėgumą; visi šie aspektai rodo, kad aprūpinimo maistu saugumas, 
klimato kaitos sušvelninimas, stichinės nelaimės ir skurdo mažinimas yra glaudžiai 
tarpusavyje susiję;

20. atkreipia dėmesį į tai, kad ateityje būtina tinkamai finansuoti žemės ūkio politiką, kad 
prisitaikant prie klimato kaitos ir mažinant jos neigiamus padarinius, visų pirma vykdant 
stichinių nelaimių prevenciją, būtų galima toliau užtikrinti Europos gyventojų aprūpinimą 
maistu ir spręsti kitas galinčias iškilti problemas;

21. ragina Europos Komisiją išnagrinėti galimybę įkurti prisitaikymo prie klimato kaitos 
fondą atsižvelgiant į kitas finansines perspektyvas, siekiant prisidėti prie stichinių 
nelaimių prevencijos priemonių finansavimo įvairiuose ekonomikos sektoriuose;
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22. primena, kad miškai visų pirma svarbūs medienos gamybai, tačiau taip pat siekiant 
išlaikyti biologinę įvairovę, užtikrinti gaisrų, potvynių, griūčių ir erozijos prevenciją, 
valdyti gruntinio vandens išteklius, tvarkyti kraštovaizdį ir surinkti anglies dioksidą; taigi 
turi būti skubiai parengta griežta ES miškų politika, kurią vykdant būtų tinkamai 
atsižvelgiama į Europos miškų įvairovę ir remiantis mokslo žiniomis miškai prižiūrimi, 
saugomi ir pritaikomi kovai su kylančiomis grėsmėmis;

23. pabrėžia, kad pastaraisiais metais dėl nuolatinių sausrų Europoje padaugėjo miškų gaisrų, o 
tai paskatino daugelio regionų dykumėjimą;

24. ragina Europos Komisiją pagal jau esamą Potvynių direktyvą pateikti pasiūlymą dėl 
Kovos su sausra direktyvos, siekiant geriau koordinuoti valstybių narių politiką šioje 
srityje ir optimizuoti esamas Bendrijos priemones;

25. mano, kad miškų gaisrai yra rimta daugelio Europos vietų problema ir kad tose vietose 
reikėtų imtis priemonių siekiant vengti tankaus apželdinimo miškais ir koreguoti miško 
sudėtį; mano, kad reikėtų teikti pirmenybę vietinėms rūšims ir mišriems miškams siekiant 
didesnio atsparumo gaisrams, audroms ir vabzdžių daromai žalai, atsižvelgiant į tai, kad 
šiaurinių borealinių miškų gamtinės sąlygos skiriasi nuo pietinės Europos dalies miškų 
sąlygų; ragina Komisiją ir valstybes nares įtraukti teisines nuostatas numatant sankcijas dėl 
civilinės ir baudžiamosios padegėjų atsakomybės, taip pat koordinuoti įvertinimo 
komandas, su kuriomis turėtų būti konsultuojamasi dėl pažeistų plotų atkūrimo, siekiant 
išvengti spekuliacinės veiklos;

26. remia veiksmingos miškų politikos, skirtos gerinti miškų valdymą ir išsaugojimą, 
įgyvendinimą atsižvelgiant į jų svarbų vaidmenį kovojant su klimato kaita, kurios įtaka 
stichinėms nelaimėms vis didėja;

27. ragina Komisiją ir valstybes nares į žemės ūkio ir aplinkosaugos išmokų skaičiavimą 
įtraukti papildomas ūkininkų išlaidas imantis priemonių, skirtų gaisrų prevencijai (pvz., 
priešgaisrinių juostų valymas, nudžiūvusių medžių šalinimas, žemės darbai aplink sklypus 
ir kt.) ir nuotekų šalinimui (drenažo griovių ir kanalų valymas);

28. prašo Komisiją ir valstybes nares skatinti, kad būtų taikoma pažangioji žemdirbystės 
patirtis, nes kai kuriose ją taikančiose valstybėse narėse azotinių trąšų jau sunaudojama per 
pusę mažiau, o pasėlių derlius ne mažesnis;

29. primena, kad stichinės nelaimės dažnai susijusios su vandeniu ne tik kilus potvyniams 
(dažnai susijusiems su netinkamu planavimu), šalnoms, krušoms ir užteršus upių baseinus, 
bet dažnai ir kai jo trūksta ir dėl to gali kilti reikšmingų pokyčių, pvz., didelių Pietų ir 
Pietryčių Europos plotų dykumėjimas;

30. ragina Komisiją pateikti ataskaitą apie tai, kaip valstybėse narėse įgyvendinami nuostatų dėl 
būklės patikrinimo 70 ir 71 straipsniai, susiję su rizikos draudimu ir savitarpio pagalbos 
fondų programomis; ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl ES bendros sistemos, kad 
galima būtų geriau spręsti rizikos ir ūkininkų pajamų nestabilumo, susijusio su stichinėmis 
ir žmogaus sukeltomis nelaimėmis, problemas; pabrėžia, kad ši sistema turėtų būti 
ambicingesnė nei ankstesnė, siekiant išvengti daugybės įvairių draudimo sistemų ES, 
lemiančių didelius ūkininkų pajamų neatitikimus;
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31. mano, kad skubiai turi būti nustatyta minimalaus kompensavimo sistema, taikoma stichinių 
arba žmogaus sukeltų nelaimių atvejais, ir suteiktos galimybės vienodai ja naudotis visiems 
Europos ūkininkams, paskelbiant, kad Komisijos reglamento (EB) Nr. 1857/20061

11 straipsnio 8 dalis nevykdoma dėl įvairiose valstybėse narėse galiojančių draudimo 
sistemų skirtumų, taip pat rekomenduojant, kad prevencijos priemonės būtų skatinamos 
apskaičiuojant žemės ūkio draudimo išmokas;

32. primena, kad draudimo sistemos numatytos pagal PPO „Gintarinės dėžės“ programą ir kad 
mūsų prekybos partneriai, pvz., JAV (kovos su cikliškumu programa ir pagalbos kilus 
nelaimėms programos) jas sistemingai naudoja siekdamos užtikrinti žemės ir miškų ūkių 
pajamas, teikdamos kompensacijas dėl stichinių nelaimių padarinių, taip pat kompensacijas 
už dėl rinkos nestabilumo prarastas pajamas; 

33. nurodo jau esamas rizikos mažinimo veiksmų strategijas įmonių lygmeniu, pvz., įmonės 
vidaus strategijas arba į rinką orientuotas strategijas; patvirtina, kad tokios įvairinimo, 
atitinkamai pritaikytos gamybos, sėjomainos keitimo, dirvožemį tausojančių ir vandenį 
taupančių augalininkystės būdų, ateities sandorių rinkų, draudimo ir sutarčių strategijos yra 
labai svarbios ir turi būti papildomos papildančiomis priemonėmis;

34. ragina Komisiją skatinti valstybes nares keistis pažangiosios patirties pavyzdžiais siekiant 
užkirsti kelią žmogaus sukeltoms nelaimėms ir ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
regioninių valdžios institucijų atstovai dalyvautų nelaimių valdymo mokyme;

35. mano, kad tinkama finansinė programa, skirta reaguoti į nelaimes, turėtų būti numatyta ir 
geriau teikiama iš Solidarumo fondo, pagal kaimo plėtros politikos ir regioninės politikos 
programas, Septintąją pagrindų programą, teikiant valstybės pagalbą, taip pat pagal „Forest 
Focus“ programą ir „Life+“ programas; ragina įsteigti specialius fondus, nepriklausančius 
BŽŪP, kurie iš dalies galėtų būti naudojami privačioms prevencijos priemonėms, kaip antai 
miškų pritaikymo prie klimato kaitos priemonės ir atitinkami moksliniai tyrimai, miškų 
atsodinimui, pelkių ir susijusių ekosistemų apsaugai, erozijos ir nuosėdų kaupimosi upių 
vagose valdymui, alternatyviam naudojimui siekiant atkurti su didele rizika susijusias 
žemes; toliau ragina į būsimas finansines perspektyvas tinkamai įtraukti prevenciją, 
reagavimą ir gyventojų informavimą;

36. pabrėžia būtinybę konsoliduoti visų rūšių stichinių nelaimių prevencijos priemones, 
sukuriant bendras strategines gaires, kad būtų užtikrintas geresnis valstybių narių veiksmų 
koordinavimas ir geresnis įvairių Bendrijos priemonių (struktūrinių fondų, Solidarumo 
fondo, greito reagavimo mechanizmų ir pasirengimo didelio masto ekstremalioms 
situacijoms priemonių) veikimas ir koordinavimas;

37. ragina Komisiją nedelsiant ir kuo lanksčiau panaudoti ES solidarumo fondo lėšas, siekiant 
padėti stichinių nelaimių aukoms, ir prašo taikyti skaidresnius kriterijus;

38. prašo Komisijos supaprastinti ir paspartinti šį procesą, atsižvelgiant į pradinį nukentėjusiai 
šaliai padarytos tiesioginės žalos vertinimą, kad ES solidarumo fondo lėšos būtų 
panaudotos kuo veiksmingiau;

                                               
1 OL L 358, 2006 12 16, p. 3.
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39. ragina išplėsti ES solidarumo fondo lėšų panaudojimo sritį ir apibrėžti nelaimę kaip didelį 
griaunamąjį įvykį, kuris sukelia didelę žalą gyventojams ir aplinkai, įskaitant lėtai 
besivystančias nelaimes, pvz., sausras; šiomis sąlygomis centrinėms arba regioninėms 
valdžios institucijoms priėmus neatidėliotinas vandens normavimo priemones turėtų būti 
pradedami ES socialinio fondo veiksmai;

40. ragina išplėsti ES solidarumo fondo taikymo sritį, įtraukiant patirtus žemės ūkio ir miškų 
nuostolius;

41. mano, kad Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) reglamento 4 straipsnyje numatyti 
remiami veiksmai pernelyg riboti ir nustatyti neatsižvelgiant į kitus tokio pat pobūdžio 
atvejus, pvz., sausrą; šiomis aplinkybėmis nepaisant to, kad pagrindiniai nukentėjusieji 
(privatūs asmenys ir verslo įmonės) negali gauti tiesioginės paramos, turėtų būti priimtas 
naujas, lankstesnis, ESSF reglamento straipsnis, kuris leistų suteikti netiesioginę paramą;

42. ragina į Europos Sąjungos solidarumo fondo reglamentą įtraukti naują kategoriją, susijusią 
su „kitais visuomenei svarbiais veiksmais, skirtais atkurti gyventojų ir (arba) nukentėjusių 
vietovių socialinį ir ekonominį gyvybingumą“, kad būtų galima atsižvelgti į įvykius, dėl 
kurių padarinių daroma žala privačiam turtui, į kurį, kaip neginčijamai svarbų bendrai 
gerovei, žiūrima kaip į viešąjį turtą;

43. mano, kad nustatant atitikties finansavimo reikalavimams viršutines ribas, būtina 
atsižvelgti į regiono aspektą, nes priešingu atveju regionai, ištikti labai didelių nelaimių, 
galėtų nepatekti tarp gaunančių paramą dėl ribos, nustatytos visai valstybei narei, kai visa 
valstybė narė jos nepasiekia; reikėtų skirti ypatingą dėmesį specifinei atokiausių ir atskirtų 
regionų, pvz., salų ir labiausiai nutolusių regionų, padėčiai;

44. mano, kad nustatant 15 dalyje minimas viršutines ribas reikia atsižvelgti ir į visas kaimo 
vietoves, kurioms būdingos tam tikros gamtinės kliūtys, bei apleistas vietoves, kad būtų 
skatinama jų neapleisti;

45. primygtinai ragina Komisiją remti didelę žalą patyrusių žemės ūkio regionų atkūrimą, 
bandyti pagyvinti darbo vietų kūrimą ir imtis reikalingų priemonių, siekiant kompensuoti 
su darbo vietų ir kitų pajamų šaltinių žemės ūkyje praradimu susijusias socialines išlaidas.
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