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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršanu1; 
piekrīt uzskatam, ka katastrofu novēršana un intervence ir savstarpēji nešķiramas; atkārtoti 
apstiprina Parlamenta līdzšinējo veikumu2 saistībā ar šo jautājumu un pauž nožēlu, ka 
Komisija vēl nav iesniegusi Parlamenta priekšlikumiem atbilstošus likumdošanas 
priekšlikumus; uzsver — lai uzlabotu ES politikas efektivitāti katastrofu pārvaldības jomā, 
ir jāsagatavo tādi visaptveroši tiesību akti un pamatnostādnes par obligātajiem 
standartiem, kas atspoguļotu visaptverošu pieeju; atgādina — ja šādu tiesību aktu nav, 
saskaņā ar Lisabonas līgumu ir atļauts īstenot dalībvalstu ciešāku sadarbību, tādējādi šo 
jautājumu var risināt arī minētās sadarbības ietvaros;

2. mudina Eiropas Komisiju izstrādāt pieeju dabas katastrofām un cilvēka izraisītajām 
katastrofām, kas būtu cieši saistīta ar visiem posmiem: novēršanu, sagatavotību, tūlītēju 
reaģēšanu un glābšanu, cieši saistot visus šos posmus ar straujas un efektīvas pārvaldības 
politiku; palielinot reaģēšanas spēju, ir jāņem vērā visi katastrofu veidi (ES un ārpus tās, 
dabas katastrofas, kā arī cilvēka izraisītās katastrofas), visi ES instrumenti un iestāžu 
savstarpējā koordinācija;

3. atbalsta vienotu ES mēroga stratēģiju, attiecībā uz katru katastrofas veidu ieviešot vienotu 
rīcības plānu, lai nodrošinātu valstu pilnīgu solidaritāti ar katastrofām saistīto problēmu 
risināšanā; mudina saistībā ar stratēģiju īpašu uzmanību pievērst Eiropas visizolētākajiem, 
vismazāk apdzīvotajiem, kalnainajiem un pierobežas reģioniem, kā arī Eiropas reģioniem, 
kuros ir visnelabvēlīgākie ekonomiskie apstākļi;

4. atbalsta Kopienas pieejas galvenos elementus, bet uzskata, ka lauksaimniecības nozarē tie 
nav pietiekami; uzskata, ka ir būtiski, lai katastrofu novēršana būtu balstīta uz zināšanām; 
uzsver — lai īstenotu efektīvu uzraudzību, ir jāizveido datubāze katastrofu ekonomisko un 
sociālo datu reģistrēšanai, nodrošinot arī paaugstināta riska teritoriju kartēšanu, un ir 
jānosaka pasākumi, kas atbilstu galveno apdraudējumu specifikai katrā reģionā; 

5. atbalsta visa katastrofu pārvaldības cikla dalībnieku un politikas virzienu sasaisti un atzīst 
priekšrocības, ko sniedz ātras reaģēšanas spēki, kuri uzlabotu dalībvalstu savstarpējo 
koordināciju un solidaritāti, jo nevienai valstij nav pietiekamu vajadzīgo resursu, lai 
patstāvīgi novērstu lielo dabas katastrofu sekas; atbalsta iniciatīvu par ieinteresēto personu 
grupas izveidi un aicina ierosinātajā krīžu pārvaldības mehānismā iekļaut lauksaimniecības 
nozares pārstāvjus, lai cita starpā nodrošinātu daudzfunkcionalitātes principa īstenošanu 
praksē;

                                               
1 COM(2009)0082.
2 2006. gada 18. maija ziņojums par dabas katastrofām (ugunsgrēkiem, sausuma periodiem, plūdiem) —
lauksaimniecības aspekti (C 297 E, 7.12.2006., 363. lpp.); 2006. gada 16. februāra rezolūcija par risku un krīžu 
pārvaldību lauksaimniecības sektorā (C 290 E, 29.11.2006., 407. lpp.); 2008. gada 19. jūnija rezolūcija par 
Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu gadījumos (C 286 E, 14.8.2008., 15. lpp.).
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6. uzsver, ka dabas reģionu un dalībvalstu juridiskās un administratīvās robežas nespēj 
apturēt dabas katastrofu ietekmi, tāpēc, lai cīnītos pret dabas katastrofām vai cilvēka 
izraisītām katastrofām gan novēršanas, gan reaģēšanas ziņā, risku kartēšana ir jāpapildina 
ar plaša spektra teritoriālās sadarbības mehānismiem, kas darbojas neatkarīgi no šīm 
robežām;

7. aicina īstenot dalībvalstu, ES kaimiņvalstu, kā arī jaunattīstības valstu sadarbību pārrobežu 
projektos, lai apmainītos ar paraugpraksi un izplatītu praktiskās zināšanas, izmantojot ES 
kaimiņattiecību politikas programmas un attīstības programmas;

8. uzskata, ka nesenā un pēdējo gadu pieredze akcentē vajadzību turpināt Kopienas civilās 
aizsardzības, sagatavotības katastrofu novēršanai un reaģēšanas jaudas uzlabošanu gan 
dabas katastrofu, gan cilvēka izraisīto katastrofu ziņā, un tādēļ aicina Komisiju īstenot 
pasākumus, lai skaidri paustu Eiropas solidaritāti ar valstīm, kuras skārušas lielas 
ārkārtējas situācijas; atbalsta pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot dalībvalstu sagatavotību 
civilās aizsardzības nodrošināšanai, jo īpaši īstenojot speciālistu, labas prakses, mācību un 
sagatavotības projektu apmaiņu;

9. pauž dziļu nožēlu par to, ka nesenās dabas katastrofas dažās dalībvalstīs ir radījušas ļoti 
lielus un būtiskus zaudējumus, un tādēļ uzskata par nepieciešamu nekavējoties izvērtēt 
preventīvo un sagatavotības pasākumu atbilstību, tādējādi mācoties no pieredzes, lai 
turpmāk dalībvalstīs novērstu un ierobežotu līdzīgu katastrofu postošās sekas; saistībā ar 
minēto mudina Komisiju pieprasīt dalībvalstīm sniegt sīku informāciju par tajās 
ieviestajām rīcības programmām, kas paredzētas dabas katastrofu gadījumā, lai apmainītos 
ar pieredzi un izdarītu secinājumus par tūlītējiem pasākumiem, pārvaldes struktūru un 
operatīvo iestāžu koordinēšanu, kā arī cilvēkresursu un materiālās bāzes pieejamību;

10. prasa dalībvalstīm un vietējām iestādēm veicināt izpratnes veidošanu par katastrofu 
novēršanu, jo īpaši skolās un lauku kopienās; 

11. atgādina, ka ieguldījumi ilgtspējīgā ekosistēmas pārvaldībā vai stabilā vides pārvaldībā var 
sniegt tādus risinājumus kopienas neaizsargātības samazināšanai katastrofu gadījumā, kuru 
izmaksas nav augstas; draudu gadījumos veselīgas ekosistēmas darbojas kā dabiski buferi, 
un bieži tās izveidot vai uzturēt ir lētāk, turklāt tās bieži ir efektīvākas nekā fiziskās 
inženiertehniskās struktūras; saskaņā ar Pasaules Bankas atzinumu (2004. gads) izmaksas 
ieguldījumu veikšanai preventīvajos pasākumos, tostarp veselīgu ekosistēmu saglabāšanā, ir 
septiņas reizes mazākas par izdevumiem, kas rodas katastrofu rezultātā;

12. norāda uz vajadzību katastrofu pārvaldības mehānismā iesaistīt lauksaimniecības 
pārstāvjus, lai nodrošinātu šīs nozares specifikai atbilstošu novērtējumu un koriģējošas 
darbības, efektīvāk koordinētu pieejamos resursus un tādējādi konsolidētu ES politiku 
tūlītējas reaģēšanas spēju jomā;

13. uzskata, ka lauksaimniecību un mežsaimniecību apdraud: klimatiskie apstākļi, piemēram, 
sausuma periodi, sals, ledus, krusa, meža ugunsgrēki, vētras, plūdi, spēcīgas lietusgāzes un 
vētras; veselības apdraudējumi, piemēram, kaitēkļu uzbrukumi, dzīvnieku slimības, 
epidēmijas un sērgas, kā arī savvaļas dzīvnieku nodarītie un cilvēku darbības radītie 
kaitējumi, piemēram, klimata pārmaiņas, piesārņojums, skābie lieti, kā arī netīšs un tīšs 
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ģenētiskais piesārņojums; zemes nogruvumi, ko rada ar pilsētplānošanu un teritoriālo 
plānošanu saistītās problēmas; ar tehnoloģijām un transportu saistīti draudi; kalnu teritoriju 
pārtuksnešošanās, meža ugunsgrēki, kas galvenokārt rodas, ja netiek nodrošināta mežu 
apsaimniekošana un noziedzīgu darbību rezultātā; kā arī upju piesārņojums, ko rada 
rūpniecības uzņēmumu ķīmiskie atkritumi, barības vielu noplūde un cilvēku nolaidīga 
rīcība mežos; 

14. uzsver, ka dabas katastrofas un cilvēku izraisītas katastrofas apdraud lauku saimniecību 
ekonomisko dzīvotspēju un izraisa lauku iedzīvotāju skaita samazināšanos, pastiprina 
eroziju un pārtuksnešošanos, rada kaitējumu ekosistēmām, apdraud bioloģisko 
daudzveidību un būtiski ietekmē lauku reģionos vēl dzīvojošo iedzīvotāju dzīves līmeni; 
uzskata, ka minēto problēmu sekas vissmagāk skar reģionus, kuros ir nelabvēlīgi dabas 
faktori un nav saimnieciskās darbības daudzveidošanas iespēju un kuros lauksaimniecība 
nodrošina eksistenci vai arī ir nozīmīgākā vai pat vienīgā ekonomikas nozare, līdz ar to 
attiecīgajā reģionā rodas pārtikas nepietiekamība un darba vietu trūkums un iedzīvotāji 
pārceļas uz pilsētas teritorijām;

15. uzsver lauksaimnieku kā Eiropas Savienības lauku vides pārvaldītāju lomu; tādēļ uzskata 
par nepieciešamu veicināt lauksaimniecisko darbību saglabāšanu ekonomiski dzīvotspējīgā 
veidā ar mērķi apturēt ražošanas pārtraukšanu un iedzīvotāju skaita samazināšanos lauku 
apvidos — parādību, kas vēl vairāk palielina meža ugunsgrēku risku;

16. atgādina — lauksaimniecībai ir izšķiroša nozīme minētajos apstākļos, jo tā nodrošina lauku 
ekonomikas pastāvēšanu un kavē iedzīvotāju migrāciju uz pilsētu teritorijām, nodrošina 
zemei labus vides apstākļus, samazina oglekļa dioksīda emisiju un veicina tā piesaisti, 
uzlabo augsnes uzturēšanu, atjauno upju un piekrastes ūdeņu ekosistēmu dabisko līmeni un 
veicina dabas teritoriju atjaunošanu;

17. atgādina, ka fotosintēzes procesā augi no atmosfēras absorbē CO2 un rada biomasu, ko var 
pārveidot biogāzē, biodegvielā un rūpniecības precēs; turklāt, lauksaimniecības ražojumus 
arvien vairāk izmantojot tādu rūpniecības preču izgatavošanā kā polimēri, smērvielas, 
virsmas apstrādes līdzekļi, šķīdinātāji un šķiedras, arī var veicināt atkarības mazināšanos no 
neatjaunojamiem enerģijas avotiem;

18. uzskata, ka lauksaimniecībā ir vesela virkne enerģijas kultūru, kas kopā ar vēja un saules 
enerģiju var sniegt ievērojamu ieguldījumu drošā ES energoapgādē;

19. uzskata, ka klimata pārmaiņu paredzamā negatīvā ietekme uz lauksaimniecisko ražošanu 
radīs papildu spiedienu uz to, lai tiktu saglabāta vajadzīgā nodrošinātība ar pārtiku, un šo 
situāciju vēl vairāk saasinās iedzīvotāju skaita pieaugums par 9 miljardiem līdz 
2050. gadam, kā rezultātā ražošanas jaudu vajadzēs attiecīgi palielināt par aptuveni 70 %; 
visi minētie aspekti liecina par nodrošinātības ar pārtiku, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanas, dabas katastrofu un nabadzības samazināšanas sarežģīto saikni;

20. brīdina par to, ka turpmākajā kopējā lauksaimniecības politikā būs vajadzīgi finanšu 
līdzekļi, lai turpinātu apgādāt Eiropas iedzīvotājus ar pārtiku un reaģēt uz citām problēmām, 
ar kurām tie varētu saskarties saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un to negatīvo 
seku samazināšanu, jo īpaši, novēršot dabas katastrofu sekas;
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21. aicina Eiropas Komisiju, sagatavojot nākamo finanšu plānu, pārbaudīt iespēju izveidot ar 
klimata pārmaiņām saistītās pielāgošanās fondu, lai noteiktās ekonomikas nozarēs 
palīdzētu finansēt preventīvos pasākumus saistībā ar dabas katastrofām;

22. atgādina, ka mežiem vislielākā nozīme ir koksnes ražošanā, tomēr tie ir arī nozīmīgi 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, ugunsgrēku, plūdu, lavīnu un erozijas novēršanā, 
gruntsūdens resursu apsaimniekošanā, ainavu pārvaldībā un oglekļa uztveršanā; ES 
steidzami ir vajadzīga stingra mežsaimniecības politika, kurā tiek pienācīgi ņemta vērā 
Eiropas mežu daudzveidība un kura ir balstīta uz zinātnes atziņām, lai saglabātu, 
aizsargātu un pielāgotu mežus cīņai pret tos apdraudošajiem riskiem;

23. uzsver, ka pastāvīgais sausums pēdējos gados Eiropā ir veicinājis meža ugunsgrēku skaita 
palielināšanos, vienlaikus paātrinot daudzu reģionu pārtuksnešošanos;

24. aicina Eiropas Komisiju papildus pašreiz spēkā esošajai direktīvai par plūdiem iesniegt 
priekšlikumu direktīvai par cīņu pret sausumu, lai uzlabotu dalībvalstu politikas 
saskaņošanu šajā jautājumā un optimizētu pieejamos Kopienas instrumentus;

25.  uzskata, ka meža ugunsgrēki ir ievērojama problēma vairākos Eiropas reģionos un 
vajadzētu veikt pasākumus, lai novērstu pārmērīgi biezu mežu veidošanu un mainītu mežu 
struktūru; uzskata — lai uzlabotu aizsardzību pret ugunsgrēkiem, vētrām un insektu radīto 
kaitējumu, priekšroka būtu jādod vietējām sugām un jauktajiem mežiem, ievērojot dažādos 
dabas apstākļus boreālajos mežos, kas atrodas ziemeļos, salīdzinājumā ar mežiem Eiropas 
dienvidos; aicina Komisiju mudināt dalībvalstis noteikt ar sankcijām saistītas tiesību 
normas, kas paredz civiltiesisko atbildību un kriminālatbildību par tīšu dedzināšanu, un 
koordinēt novērtēšanas darba grupas, ar kurām jākonsultējas par katastrofas skartā apgabala 
atjaunošanas darbiem, lai novērstu spekulatīvas darbības; 

26. atbalsta īstenas mežu politikas izveidi, kas paredzēta, lai uzlabotu mežu apsaimniekošanu 
un saglabāšanu, ņemot vērā to svarīgo nozīmi cīņā pret klimata pārmaiņām, kuru ietekme 
saistībā ar dabas katastrofām arvien pieaug;

27. aicina Komisiju un dalībvalstis agrovides prēmiju aprēķinā iekļaut papildu izmaksas, kas 
lauksaimniekiem rodas, veicot pasākumus ugunsgrēku novēršanai (piemēram, 
ugunsdrošības joslu uzturēšana, nokaltušo kokveida augu novākšana, augsnes apstrāde gar 
zemes gabalu malām u.c.), kā arī veicot nosusināšanas pasākumus (novadgrāvju un kanālu 
tīrīšana);

28. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt lauksaimniecības paraugprakses īstenošanu, kas 
dažās dalībvalstīs ir ļāvusi uz pusi samazināt slāpekli saturošā mēslojuma izmantoto 
daudzumu, nesamazinot ražību;

29. atgādina, ka ūdens bieži ir saistīts ar dabas katastrofām — tie ir ne tikai plūdi, kas bieži 
rodas nepienācīgas plānošanas rezultātā, vai sals, krusa un upju baseinu piesārņojums, bet 
arī ūdens resursu nepietiekamība, kas var radīt ievērojamas izmaiņas, piemēram, lielu 
platību pārtuksnešošanos Eiropas dienvidos un dienvidaustrumos;

30. aicina Komisiju ziņot par to, kā dalībvalstīs tiek īstenots ar „veselības pārbaudi” saistīto 
noteikumu 70. un 71. pants attiecībā uz riska apdrošināšanu un kopieguldījumu fondu 
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shēmām; mudina Komisiju iesniegt priekšlikumu par vienotu Eiropas sistēmu, lai uzlabotu 
to jautājumu risināšanu, kas attiecas uz risku un lauksaimnieku ienākumu nestabilitāti 
saistībā ar dabas un cilvēku izraisītām katastrofām; uzsver, ka šai sistēmai ir jābūt 
vērienīgākai par pašreizējo modeli, lai novērstu to, ka ES pastāv daudz dažādu 
apdrošināšanas shēmu, radot milzīgas lauksaimnieku ienākumu atšķirības;

31. uzskata, ka ir steidzami jānodrošina, lai visiem Eiropas lauksaimniekiem būtu arī pieejama 
obligāta kompensēšanas shēma dabas vai cilvēka izraisītu katastrofu gadījumiem, tādējādi 
novēršot Komisijas Regulas (EK) Nr. 1857/20061 11. panta 8. punkta neefektivitāti, kas 
saistīta ar to, ka dažādās dalībvalstīs pastāv atšķirīgas pieejamās apdrošināšanas shēmas, un 
iesaka lauksaimniecības apdrošināšanas prēmiju aprēķināšanā dot priekšroku preventīvo 
pasākumu veicināšanas komponentam;

32. atgādina, ka PTO „dzintara kastes” ietvaros ir paredzētas apdrošināšanas shēmas un tās 
pastāvīgi izmanto mūsu tirdzniecības partneri, piemēram, ASV (pretcikliskā programma un 
programmas palīdzības sniegšanai pēc katastrofām), lai nodrošinātu lauksaimniecības un 
mežsaimniecības uzņēmumiem ienākumus kompensācijas veidā par dabas katastrofu 
radītajiem zaudējumiem, kā arī par peļņas zaudējumu, kas saistīts ar tirgus nestabilitāti; 

33. norāda uz jau pastāvošajām rīcības stratēģijām riska samazināšanai uzņēmumu līmenī, 
piemēram, uzņēmumu iekšējās vai uz tirgu orientētās stratēģijas; apstiprina, ka šādām 
dažādošanas, pielāgotas ražošanas, augsekas maiņas, augsni saudzējošu un ūdeni 
ietaupošu augsnes apstrādes tehnoloģiju, standartizētu nākotnes līgumu tirgu, 
apdrošināšanas un līgumu stratēģijām ir vislielākā nozīme un tās ir jāpapildina ar
uzraudzības instrumentiem;

34. mudina Komisiju veicināt dalībvalstu paraugprakses savstarpēju apmaiņu cilvēka radīto 
katastrofu novēršanas jomā un aicina dalībvalstis nodrošināt, ka reģionālo iestāžu 
darbinieki piedalās mācībās par katastrofu pārvaldību; 

35. uzskata, ka vajadzētu nodrošināt atbilstošu finanšu shēmu, lai reaģētu uz katastrofām, un to 
varētu labāk īstenot, izmantojot Solidaritātes fondu, lauku attīstības politiku, reģionālo 
politiku, Septīto pamatprogrammu, valsts atbalstus, Forest Focus programmu un Life+
programmas; prasa, lai īpašie fondi, kas nav saistīti ar KLP, tiktu daļēji izmantoti 
individuāliem preventīviem pasākumiem, piemēram, pasākumiem, kas paredzēti mežu 
pielāgošanai klimata pārmaiņām un atbilstošām pētniecības darbībām, mežu atjaunošanai, 
mitrāju un ar tiem saistīto ekosistēmu aizsardzībai, erozijas un nogulsnēšanās procesu 
uzraudzībai ūdenstecēs, paaugstināta riska zemesgabalu alternatīvai izmantošanai nolūkā 
tos atjaunot; turklāt aicina nākamajā finanšu plānā pienācīgi iekļaut katastrofu novēršanu, 
intervenci un iedzīvotāju informēšanu; 

36. uzsver vajadzību uzlabot visa veida dabas katastrofu novēršanai izstrādātus preventīvus 
pasākumus, izveidojot kopīgas stratēģiskās pamatnostādnes, lai uzlabotu dalībvalstu 
koordināciju, kā arī palielinātu dažādo Kopienas instrumentu (struktūrfondu, Solidaritātes 
fonda, kā arī tūlītējas reaģēšanas mehānisma un lielām ārkārtējām situācijām paredzētā 
sagatavotības instrumenta) funkcionalitāti un koordināciju;

                                               
1 OV L 358, 16.12.2006., 3. lpp.
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37. mudina Komisiju pēc iespējas elastīgāk un nekavējoties mobilizēt pašreizējo ES 
Solidaritātes fondu, lai palīdzētu dabas katastrofās cietušajiem, un aicina pieņemt 
pārredzamākus kritērijus;

38. aicina Komisiju vienkāršot un paātrināt minēto procesu, ņemot vērā sākotnējās aplēses par 
tiešajiem zaudējumiem, kas radušies valstij, kuru skārusi katastrofa, lai, izmantojot ES 
Solidaritātes fondu, varētu sniegt maksimāli efektīvu palīdzību;

39. aicina paplašināt ES Solidaritātes fonda darbības jomu, lai definētu jēdzienu „katastrofa” kā 
ievērojamu postošu notikumu, kas rada būtisku kaitējumu iedzīvotājiem un videi, iekļaujot 
šajā definīcijā arī tādas katastrofas, kas rodas pakāpeniski, piemēram, sausumu; šādā 
gadījumā, pamatojoties uz centrālo vai reģionālo valdību pieņemtajiem ārkārtas 
ūdensapgādes pasākumiem, vajadzētu uzsākt ES Sociālā fonda darbības;

40. iesaka paplašināt ES Solidaritātes fonda darbības jomu, izmantojot to arī lauksaimniecībai 
un mežiem radušos zaudējumu segšanai;

41. uzskata, ka Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) 4. pantā norādītie veicināšanai 
atbilstošie pasākumi ir pārāk ierobežojoši un citi līdzīgi apstākļi, piemēram, sausums, nav 
ņemti vērā; šajā saistībā, lai gan tiešais atbalsts visvairāk cietušajām personām 
(privātpersonām un uzņēmumiem) nav iespējams, ESSF vajadzētu ieviest jaunu, elastīgāku 
klauzulu, kas ļautu piešķirt netiešu atbalstu;

42. aicina Eiropas Savienības Solidaritātes fondā ieviest jaunu kategoriju „citi pasākumi 
sabiedrības interesēs katastrofas skarto iedzīvotāju un/vai apgabalu sociālās un 
ekonomiskās dzīves atjaunošanai”, lai varētu ņemt vērā notikumus, kuru sekas skar privāto 
īpašumu, kas darbojas kā sabiedriskais īpašums, jo tas neapstrīdami ir nozīmīgs vispārējai 
labklājībai;

43. uzskata, ka, nosakot atbilstības sliekšņus, ir ļoti būtiski ņemt vērā reģionālo dimensiju, 
citādi reģioni, kuros notiek ļoti smagas katastrofas, varētu tikt izslēgti, jo nespētu sasniegt 
visai attiecīgajai dalībvalstij noteikto slieksni; turklāt vajadzētu apsvērt arī nomaļo un 
izolēto reģionu, piemēram, salu un attālāko reģionu, īpašo stāvokli;

44. uzskata — nosakot 15. punktā norādītos sliekšņus, jāņem vērā arī visas lauku teritorijas ar 
īpašiem nelabvēlīgiem dabas faktoriem, kā arī pamestās teritorijas, lai mudinātu 
iedzīvotājus nepamest šīs teritorijas;

45. mudina Komisiju atbalstīt to lauksaimniecības reģionu atjaunošanu, kas cietuši 
dramatiskus zaudējumus, no jauna censties radīt darba vietas un veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai kompensētu sociālās izmaksas, kas saistītas ar darba vietu un citu 
ienākumu avotu zaudēšanu lauksaimniecības nozarē.
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