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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par risku un krīžu pārvaldību lauksaimniecībā
(2005/2053(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei par riska un krīzes pārvaldību 
lauksaimniecībā (KOM(2005)0074),

– ņemot vērā Komisijas 2005. gada 6. septembra memorandu (MEMO/05/302), ar ko uzsāk 
piecu punktu rīcības plānu, lai reaģētu uz naftas cenu pieaugumu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta pasūtīto pētījumu „Risku un krīžu pārvaldība 
lauksaimniecībā”,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6-0014/2006),

A. tā kā ar lauksaimniecisko ražošanu saistītie riski pastāv dažādos līmeņos un tāpēc, lai tos 
novērtētu un reaģētu uz tiem, tie ir jānošķir:

– no vienas puses, riski saimniecības līmenī, t.i., individuālie riski saistībā ar 
ieguldījumiem un finansējumu, noteiktu ražošanas metožu izmantošanu, ražotāja cenu 
novērtēšanu un tirgvedību;

– no otras puses, riski ārējo dabisko un ekonomikas nosacījumu līmenī, piemēram, 
saistībā ar klimata un nokrišņu pārmaiņām, biežākām dabas katastrofām, 
lauksaimniecības produktu tirdzniecības liberalizāciju un ārējās tirdzniecības 
izraisītiem tirgus traucējumiem;

B. tā kā saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) mērķiem risku pārvaldībai 
lauksaimniecībā vispirms jādarbojas vispārēju interešu labā, nodrošinot iedzīvotājiem 
veselīgas pārtikas un lauksaimniecības izejvielu piegādi, kā arī vides saglabāšanu;

C. tā kā kopš KLP pēdējās reformas 2003. gada jūnijā tirgu un cenu stabilizācijas 
instrumentus pakāpeniski likvidēja un aizstāja ar atsaistītiem tiešiem maksājumiem 
lauksaimniekiem, kas, no vienas puses, lauksaimniekiem liek vairāk orientēties uz tirgu 
bet, no otras puses, viņus var pakļaut lielākam ar ražošanu saistītam riskam;

D. tā kā šī reforma paredz arī nosacītības principa piemērošanu, kas lauksaimniekiem uzliek 
pienākumus vides un dzīvnieku aizsardzības jomā;

E. tā kā, konjunktūrai pakāpeniski radot vairāk risku nekā nesenā pagātnē, jo jārēķinās ar to, 
ka riski lauksaimniecībā kļūst ievērojamāki gan daudzveidības, gan apmēra, gan biežuma 
ziņā, to novērtēšanā jāņem vērā dabas parādību apmērs un biežums, ekonomikas 
konjunktūra un ar to saistītie apdraudējumi, tehnoloģiskie riski, vides sociālā izpratne, 
pārtikas nekaitīgums un patērētāju uzvedība;
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F. tā kā riski, ko lauksaimnieciskajai ražošanai rada klimata pārmaiņas, augsnes 
nolietošanās, ūdens trūkums, ģenētisko resursu erozija un citi faktori, palielināsies vēl 
vairāk;

G. tā kā jaunās metodes, piemēram, gēnu inženierijas izmantošana lauksaimniecībā, kuras 
iespējamā ietekme uz dzīvām būtnēm un vidi pagaidām vēl nav izpētīta, radīs īpašus 
riskus, uz ko jāreaģē saskaņā ar piesardzības un „piesārņotājs maksā” principu;

H. tā kā Eiropas lauksaimniecības būtiskā atkarība no fosilās enerģijas avotiem, kuru 
izmanto mēslošanai, fitosanitāriem produktiem un iekārtu darbināšanai, ietver riskus, kas 
saistīti ar naftas cenu svārstībām un naftas trūkumu, kuri jānovērš, taupīgāk izmantojot 
enerģiju un vairāk izmantojot atjaunīgās enerģijas veidus;

I. atgādinot, ka lauksaimnieciskā apdrošināšana ir viens no Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas (PTO) akceptētajiem valsts atbalsta veidiem un ka tādi tirdzniecības partneri 
kā Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda sistemātiski izmanto gan iekšējo atbalstu 
lauksaimniecības ienākumu garantijas mehānismiem, lai kompensētu dabas katastrofu 
sekas un veiktu neatliekamus ārkārtas maksājumus nolūkā segt kaitējumu un ienākumu 
zaudējumu tirgus cenu attīstības dēļ (2. pielikuma 7. un 8. punkts PTO nolīgumā par 
lauksaimniecību), kas savukārt dod ieguldījumu „drošības tīkla” izveidē, kurš garantē 
lauksaimniekiem labvēlīgu ienākumu politiku, ko Eiropas Savienībai nevajadzētu ignorēt;

J. tā kā Komisijas izskatītie trīs varianti risku un krīžu pārvaldībai (apdrošināšana pret 
dabas katastrofām, savstarpējās apdrošināšanas fondi un ienākumu garantēšana) patiesībā 
ir nevis piesardzības pasākumi, lai samazinātu riskus vai kaitējumus, bet gan kaitējuma 
atlīdzināšanas finansējuma modeļi;

K. tā kā Komisija ierosina minētos pasākumus finansēt, izmantojot procentpunktus no 
modulācijas vai ar dalībvalstu lauku attīstības programmu palīdzību, ar ko, pēc ekspertu 
domām, būs stipri vien par maz, lai nodrošinātu šiem pasākumiem vajadzīgo apropriāciju 
summu;

L. tā kā jaunie lauksaimnieki ir īpaši pakļauti krīzēm un katastrofām, ņemot vērā to, ka pēc 
saimniecības iegādāšanās viņus nospiež liela parādu nasta;

M. tā kā jaunās dalībvalstis nepiedalīsies modulācijas mehānismā līdz 2013. gadam, tā kā 
šajās valstīs maksājumi ir tieši pakļauti pakāpeniskas palielināšanas (phasing-in) 
mehānismam un tā kā tāpēc jānodrošina tām pieeja cita veida finansējumam saistībā ar 
KLP;

Ierosinājumi

Kopumā:

1. atzinīgi vērtē Komisijas pieņemto pieeju, kas paredz risku un krīžu pārvaldības dažādu 
variantu izskatīšanu, tomēr iebilstot pret tiem ierosinājumiem, kuri paredz tikai 
kompensēšanu un atlīdzināšanu; prasa Komisijai veltīt lielāku uzmanību preventīviem 
pasākumiem tādiem kā vakcinēšana un nelikumīga importa uzraudzības uzlabošana, lai 
samazinātu riskus un izvairītos no krīzēm;
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2. uzskata, ka nolūkā risku un krīžu politiku padarīt saskaņotāku, jāraugās, lai:

- apdrošināšanas kompānijas, gan valsts, gan privātās, kā arī savstarpējās 
apdrošināšanas sabiedrības veic savu tiešās apdrošināšanas darbību, sedzot 
apdrošināmos riskus, vai nu autonomi, vai kādas lauksaimnieciskās apdrošināšanas 
shēmas ietvaros;

- dalībvalstis aprobežojas ar to risku segšanu, kuri saistīti ar neapdrošināmām dabas 
katastrofām, un dalībvalstu finansējums šādām darbībām tiek atļauts ar noteiktiem 
nosacījumiem;

- valsts atbalsts apdrošināšanas prēmiju izmaksai un valsts finansējums apdrošināšanas 
kompānijām tiktu atļauts ar nosacījumu, kas tas atbilst Kopienas sistēmai;

- apdrošinātāju un apdrošināto lauksaimnieku dalība būtu brīvprātīga;

3. uzskata, ka gadījumā, ja jāpieņem kopēji noteikumi attiecībā uz lauksaimnieciskās 
apdrošināšanas un kompensēšanas politiku, jāparedz šādi Kopienas finansējuma scenāriji:

- tiek paredzēts Kopienas finansējums, lai segtu daļu no lauksaimnieku ienākumu 
aizsardzības sistēmu izveides un darbības izdevumiem;

- valsts un Kopienas finansējums atbilst noteikumiem, kas ir spēkā attiecīgajā brīdī vai 
stāsies spēkā vēlāk saskaņā ar attiecīgo PTO nolīgumu;

- finansē tikai tās sistēmas, kuras atbilst prasību minimumam saistībā ar kopējo 
politiku vai ir saskaņā ar vajadzīgo pielāgojumu grafiku;

4. šajā kontekstā norāda uz pieaugošajiem postījumiem, ko izraisījušas klimata pārmaiņas un 
dabas katastrofas, piemēram, plūdi, sausums un ugunsgrēki, kā arī uz postījumiem, ko 
rada dzīvnieku slimības, kuru izplatību pasaulē paātrina dzīvnieku transportēšana un 
nelikumīgs imports;

5. uzskata, ka Komisijas ierosinājumos nav pietiekami ņemti vērā riski un iespējamās krīzes, 
kas var rasties lauksaimniecības produktu tirgus liberalizācijas dēļ saistībā ar PTO 
sarunām; tāpēc prasa Komisijai ļoti rūpīgi izvērtēt instrumentus un pasākumus, kuri ļautu 
izvairīties no cenu straujas samazināšanās, tirgus krīzēm, lauksaimnieku ienākumu daļējas 
zaudēšanas un visiem tiem šķēršļiem, kuri kavē viņu darbību, un prasa tai efektīvi reaģēt, 
kā arī analizēt pašizmaksas palielināšanas pasākumu nozīmi dzīvnieku labturības un vides 
jomā; 

6. uzskata, ka Komisijas ierosinājumos jāņem vērā Kopienas ražotājiem ļoti kaitīgās krīzes 
situācijas, kas rodas to eksporta ierobežojumu dēļ, kurus trešās valstis nosaka Eiropas 
Savienības lauksaimniecības produktiem; tāpēc aicina Komisiju papildināt krīzes 
situācijas definīciju;

7. stingri iebilst pret jebkādu atteikšanos no Kopienas preferencēm; uzskata, ka noteikti 
rūpīgāk jāizvērtē tie Eiropas Savienības un dalībvalstu instrumenti un pasākumi, kurus tās 
izmanto, lai novērstu riskus un reaģētu krīzes situācijās; šajā kontekstā it īpaši vērš 
uzmanību uz iespēju regulēt piedāvājumu tā, lai izvairītos no pārprodukcijas un cenu 
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straujas pazemināšanās, kā arī uz jaunām lauku attīstības programmām; uzskata, ka 
kopīgo tirgus organizāciju (KTO) paredzēto pasākumu izmantošana ir pamatota īpaši 
jūtīgās nozarēs, piemēram, augļu un dārzeņu ražošanā, un ka tā jāturpina saistībā ar augļu 
un dārzeņu KTO gaidāmo pārskatīšanu;

8. aicina Komisiju ieviest drošības tīkla mehānismu, ko varētu izmantot ne tikai krīzes 
situācijās, kuras skar liellopu gaļas KTO, bet arī citās nozarēs, piemēram, augļu un 
dārzeņu, vīna, cūkgaļas un putnu gaļas ražošanas nozarēs;

9. aicina Komisiju izvērtēt šādu īpašu pasākumu efektivitāti:

- atbalsts uzglabāšanai straujas cenu pazemināšanās gadījumā;

- atbalsts pārstrādei nolūkā atslogot tirgu gadījumos, kad šāds risinājums ir iespējams;

- tādu veicināšanas pasākumu pieņemšana, kuru mērķis ir mīkstināt iespējamo 
negatīvo rezonansi uz sabiedrisko domu un samazināt līdz minimumam šīs 
rezonanses ietekmi (kā tas bija, piemēram, liellopu gaļas patēriņa gadījumā pēc govju 
sūkļveida encefalopātijas krīzes);

- atbalsts brīvprātīgai ražošanas samazināšanai, ja ir paredzamas grūtības saistībā ar 
noieta tirgu; 

10. ņemot vērā lauksaimniecības produktu tarifu likvidēšanas, par ko nolēma PTO, tālejošās 
sekas, iesaka kā piesardzības pasākumu noteikt nosacījumus attiecībā uz pieeju tirgum, lai 
novērstu ekonomikas, vides un sociālo dempingu; uzskata, ka lauksaimniecības produktu 
importa nodevas joprojām ir pamatotas, ja ražošanas apstākļi ir pretrunā ar cilvēktiesībām, 
kā arī starptautiskiem nolīgumiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem par vides un 
dzīvnieku aizsardzību; ierosina ieņēmumus no minētajām nodevām izmantot pārtikas 
nekaitīguma nodrošināšanai un krīžu novēršanai attiecīgajās jaunattīstības valstīs;

11. uzskata, ka Komisijai vajadzētu ierosināt iespējamos finansēšanas avotus jaunajām 
dalībvalstīm paredzētajām apropriācijām; uzskata, ka šai nolūkā izmantotajiem 
finansēšanas līdzekļiem nevajadzētu izraisīt tā atbalsta samazināšanos, kuru jaunās 
dalībvalstis saņem kā tiešos maksājumus un atbalstu lauku zonu attīstībai;

12. uzskata par pieņemamu Komisijas, dalībvalstu, lauksaimnieciskas izcelsmes pārtikas 
produktu ražotāju un zemnieku saimniecību līdzfinansējumu risku un krīžu novēršanas 
pasākumiem ar nosacījumu, ka to var noteikt kā obligātu un tas nerada nevienlīdzību 
dalībvalstu un lauksaimnieku grupu starpā; 

13. ņemot vērā to, ka lauku attīstības pasākumi ir nepieciešami un ļauj novērst riskus, noraida 
Komisijas ierosinājumu finansēt risku un krīžu pārvaldību, izmantojot tikai vienu 
procentpunktu no modulācijas; uzskata, ka, ņemot vērā attiecīgos uzdevumus, jāpalielina 
krīžu novēršanai paredzētās, tai skaitā rezervē iekļautās, apropriācijas; šajā kontekstā 
ierosina izdarīt izņēmumu no budžeta gada pārskata principa, lai reaģētu uz vajadzību 
svārstībām krīzes situācijās;

14. aicina Komisiju, ņemot vērā to, ka modulācijas līdzekļu apjoms dažādās dalībvalstīs ir 
atšķirīgs, paredzēt līdzekļu aizstāšanas avotus dalībvalstu brīvai izvēlei atstātu pasākumu 
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finansēšanai, piemēram, fiksētu īpatsvaru, ko nosaka, pamatojoties uz to lauksaimniecības 
produkcijas bruto vērtību;

15. aicina Komisiju veikt kvantitatīvu analīzi, kas ļautu rūpīgi izvērtēt naftas trūkuma, kas jau 
kļūst aktuāls, ietekmi, kā arī izstrādāt iespējamos rīcības scenārijus šīs problēmas 
risināšanai, paredzot iespēju piešķirt atbalstu degvielas iepirkumam tās cenas īpaši straujas 
palielināšanās gadījumā; uzskata, ka vienlaicīgi enerģijas kultūru audzēšanu vajadzētu 
padarīt pievilcīgāku ražotājiem, ievērojami palielinot atbalstu ražošanai uz vienu hektāru 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003;

16. prasa Komisijai izskatīt līdzekļus, kā saistībā ar tiešajiem maksājumiem un lauku 
attīstības programmām mudināt lauksaimniekus izmantot pārvaldības veidus un citas 
metodes, kas ierobežo riskus;

17. prasa Komisijai visās tās darbībās risku un krīžu pārvaldības jomā īpašu uzmanību veltīt 
jauno lauksaimnieku situācijai;

18. uzskata, ka krīžu pārvaldības politikai lauksaimniecībā jābalstās uz elastību un 
plurālistisku pieeju, jo tikai viens krīžu pārvaldības modelis nav dzīvotspējīgs, ņemot 
vērā daudzās apdrošināšanas shēmas un atšķirības valstu starpā;

Attiecībā uz 1. variantu:  privāto apdrošināšanas shēmu līdzfinansējums dabas katastrofu 
gadījumā

19. uzskata, ka, ņemot vērā pieejamo apdrošināšanas shēmu daudzveidību, apdrošināšanai ir 
īpaši būtiska nozīme, jo:

a) tā ir visvairāk pārbaudītais, no institucionālā viedokļa visintegrētākais, vispazīstamākais 
un visvairāk izmantotais tirgus instruments;

b) šī paša iemesla dēļ tas ir piemērotāks starptautiskajam lauksaimniecības produktu 
tirgum nekā citi instrumenti;

c) atbalsts apdrošināšanas prēmijām ir viens no PTO skaidri akceptētiem atbalsta veidiem;

d) apdrošināšanas tirgus var balstīties uz savu ievērojamo pieredzi šajā jomā, tas jau ir 
ļāvis atrisināt ļoti sarežģītas situācijas, un tajā pašā laikā tas ļauj izmantot arī novatoriskus 
apdrošināšanas instrumentus;

20. atzinīgi vērtē Komisijas apsvērumus par līdzfinansējumu apdrošināšanas prēmijām, ko 
lauksaimnieki maksā, lai apdrošinātos pret dabas katastrofu sekām, un atbalstam 
pārapdrošināšanas shēmām; uzskata, ka šis risinājums paredz vairāk līdzekļu gan no 
Kopienas, gan dalībvalstu budžeta, nekā to var nodrošināt ierosinātais viens procentpunkts 
no modulācijas; turklāt uzskata, ka ir ļoti precīzi jānosaka pieejas nosacījumi un ka 
jāparedz arī iespēja atbalstīt šo risinājumu no dalībvalstu budžeta;

21. uzskata, ka dažās dalībvalstīs šī sistēma jau devusi pozitīvus rezultātus un prasa Komisijai 
iesniegt privāto apdrošināšanas kompāniju, kas apdrošina pret dabas katastrofām un 
dzīvnieku slimībām, piedāvāto pakalpojumu, to izmaksu un konkurences stāvokļa 
precīzāku analīzi — pēc risku veida (piemēram, krusa, sausums, vētras) un pēc kultūras 
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(piemēram, labība, kukurūza, soja), un salīdzināt tos ar dalībvalstu un Eiropas attiecīgo 
iestāžu pašreizējiem izdevumiem un pakalpojumiem;

22. prasa Komisijai izveidot Eiropas Savienības finansētu valsts apdrošināšanas sistēmu 
dažādām nozarēm un ražošanas veidiem, lai noteiktu precīzāku rīcības programmu risku 
pārvaldībai un krīžu novēršanai;

23. aicina Komisiju saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku izveidot saskaņotu un visām 
dalībvalstīm pieejamu pārapdrošināšanas sistēmu;

Attiecībā uz 2. variantu: savstarpējās apdrošināšanas fondi

24. atzinīgi vērtē to, ka Komisija plāno mudināt ražotājus veidot savstarpējās apdrošināšanas 
fondus; šajā kontekstā vērš uzmanību uz ražotāju organizāciju lielo nozīmi, ar kuru 
palīdzību var pat iegūt labākas garantijas, pateicoties risku sadalījumam un interešu 
apvienošanai, nekā tās, ko sniedz finanšu tirgi un privātā apdrošināšana;

25. uzsver kolektīvās atbildības priekšrocības nozaru un starpnozaru fondu gadījumā, kuri, 
ņemot vērā infrastruktūras kopīgu izmantošanu, ar valsts atbalsta un ražotāju rezervju 
palīdzību ļauj rēķināties ar līdzekļu stiprāku mobilizāciju, tostarp preventīvo pasākumu 
jomā;

26. prasa Komisijai izskatīt iespējas, kā ar preču nākotnes darījumu tirgus un cenu garantiju 
palīdzību lauksaimniekus aizsargāt pret cenu strauju pazemināšanos un ar privātās 
apdrošināšanas shēmu palīdzību — pret preču zaudējumiem;

27. uzskata, ka valstīm un Kopienai jāveic papildu pasākumi, lai ar nodokļu atvieglojumu un 
kredīta pakalpojumu palīdzību veicinātu privātā sektora ieguldījumu un tādējādi atvieglotu 
ražotāju dalību paredzētajos savstarpējās apdrošināšanas fondos; vērš īpašu uzmanību uz 
prasību un ierosinājumu piemēriem, kas formulēti Eiropas Parlamenta 2000. gada 
15. novembra rezolūcijā1 par kopīgo tirgus organizāciju cūkgaļas ražošanas nozarē;

28. prasa Komisijai attiecībā uz 1. un 2. variantu izskatīt iespēju nošķirt sociālo risku 
pārvaldību un privātā sektora risku pārvaldību un vajadzības gadījumā piešķiramo 
palīdzību pielāgot atkarībā no saimniecības lieluma un īstenotajiem krīžu novēršanas 
pasākumiem;

Attiecībā uz 3. variantu: pamatnodrošinājums ienākumu krīzes gadījumā

29. pieņem zināšanai Komisijas ierosinājumus par pamatnodrošinājumu pret ienākumu 
krīzēm un uzskata, ka šis jautājums jāizskata saistībā ar KLP gaidāmo pārskatīšanu;

30. vērš uzmanību uz grūtībām, ar kurām jau nākas saskarties dalībvalstu līmenī zaudējumu 
un ienākumu zudumu noteikšanā un atzīšanā; uzskata, ka šāda sistēma būtu saistīta ar 
sarežģītām administratīvām formalitātēm un radītu lielas izmaksas;

  
1 OV C 223, 8.8.2001., 176. lpp.
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31. prasa Komisijai neparedzēt tādu valsts atbalstu ienākumu krīzes gadījumā, kuram būtu 
jākonkurē ar privātās apdrošināšanās shēmām, bet gan, gluži pretēji, padarīt šīs shēmas 
uzticamākas un efektīvākas, izmantojot atbilstīgas kontroles sistēmas, kas veicina to 
atbildību;

32. uzsver, ka Komisijai par būtisku uzdevumu sev jānosaka ātra un elastīga intervences 
paņēmiena izstrāde, kurš atbilstu visām krīzes situācijām un būtu piemērots birokrātisko 
procedūru maksimālai vienkāršošanai, jo tās aizņem daudz laika un apdraud pasākumu 
efektivitāti;

*

*       *

33. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

La production agricole, qui dépend des conditions naturelles et climatiques, est exposée à des 
risques particuliers, c'est pourquoi les prix et l'offre des produits agricoles sont également 
sujets à de fortes fluctuations. Associées à des problèmes économiques, à des catastrophes 
naturelles et à une pénurie d'énergie, ces fluctuations peuvent susciter des problèmes 
d'approvisionnement en denrées alimentaires et en matières premières agricoles, même dans 
l'UE.

Jusqu'à présent, la politique agricole commune de l'UE tenait compte de ces spécificités par la 
voie d'une réglementation et d'une stabilisation des prix et des marchés, principalement sous 
la forme d'interventions sur les marchés et de soutien des prix.

Dans certains cas, la politique agricole commune a également contribué à l'essor de modes de 
production qui ne sont pas viables à long terme et sont fortement tributaires des ressources en 
eau et en énergie et, dans certaines régions, a favorisé un type d'agriculture auquel elles ne se 
prêtent pas. Qui plus est, l'élevage industriel et l'expansion prise par les transports d'animaux 
ont accru les risques de propagation des épizooties.

Lors des dernières réformes de la politique agricole commune, ces instruments de gestion des 
risques et des crises ont été progressivement démantelés et remplacés par des aides directes au 
revenu allouées aux agriculteurs; du fait du découplage des paiements pour certains produits 
et certaines quantités et de la conditionnalité, les pouvoirs publics interviennent moins 
directement pour les prix et les marchés et fixent en revanche les conditions générales qui 
régissent l'octroi d'aides publiques, en ce qui concerne notamment les modes de production, 
l'environnement et la protection des animaux.

Il en résulte que la responsabilité de la prévention et de la gestion des crises et des risques des 
points de vue de l'orientation de la production, des méthodes utilisées, de la 
commercialisation et de la garantie des revenus incombe de plus en plus aux exploitations 
agricoles. Elles doivent de plus en plus s'orienter en fonction des marchés. Le deuxième pilier 
de la politique agricole, à savoir le développement rural, doit favoriser cette évolution et aider 
les agriculteurs à s'engager dans de nouvelles voies.

De nouveaux instruments de réduction des risques et de prévention des crises doivent établir 
un juste équilibre entre les régions productrices. Ils doivent créer des conditions telles qu'il 
soit avantageux pour les agriculteurs d'avoir une production qui réponde aux besoins du 
marché, qui soit adaptée aux spécificités locales et qui soit viable. Les efforts consentis par 
ceux-ci pour réduire les risques, comme la diversification de la production, la réduction de 
leur cheptel,  une moindre consommation d'énergie, d'engrais et de produits phytosanitaires, 
une production adaptée à la région et le recours à la diversité génétique doivent être 
récompensés dans le cadre des instruments, existants ou à créer, de la politique agricole 
commune.
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Les agriculteurs, pris isolément, ne sont pas en mesure d'éviter certains risques ou crises 
auxquels ils sont exposés ni de compenser les préjudices qu'ils peuvent subir. Les effets des 
changements climatiques, la propagation des épizooties1 de même que les conséquences des 
fluctuations des prix résultant de la libéralisation croissante du commerce des produits 
agricoles figurent au nombre de ces difficultés.

Afin que la survie des exploitations agricoles ne soit pas menacée par de tels événements 
imprévus, il est nécessaire de mettre au point des systèmes qui permettent de compenser les 
pertes de revenus en cas de dommages.

À l'heure actuelle, les aléas de la production auxquels les agriculteurs de l'UE sont exposés 
sont couverts par divers régimes d'assurance au niveau national. L'Union européenne ne leur 
accorde une indemnisation que dans le cas d'épizooties.

L'apparition à plus long terme de nouveaux risques pour les producteurs agricoles est 
prévisible. Ainsi, du fait de l'érosion des ressources génétiques, les maladies pourraient se 
propager plus rapidement et avoir des conséquences plus graves, étant donné que des espèces 
et des races ayant des propriétés de résistance très différentes et encore inconnues aujourd'hui 
disparaissent. La pénurie croissante d'eau douce salubre peut renchérir considérablement la 
production animale et végétale dans les régions les plus chaudes d'Europe; ainsi, le 
gouvernement espagnol prévoit l'installation, coûteuse, d'usines de dessalement de l'eau de 
mer dans les régions méridionales du pays.

Il existe d'ores et déjà des signes d'une évolution du climat, qui pourrait toucher à l'avenir des 
zones climatiques entières, ce qui rendrait indispensable une restructuration de l'agriculture.
L'épuisement des réserves de pétrole est également un danger prévisible. Avec l'utilisation 
d'engrais, de produits phytosanitaires et de machines, l'agriculture européenne est, au cours de 
ces dernières années, devenue fortement dépendante de sources d'énergie fossiles bon marché 
dont l'offre semblait illimitée. L'ampleur des risques que comportent la poursuite du 
renchérissement du pétrole et le déclin de la production dépendra des mesures que 
l'agriculture européenne adoptera pour ne plus être dépendante des énergies fossiles et du 
délai dans lequel elle agira. D'après certains experts, la production de pétrole culminera dans 
un proche avenir, aussi la reconversion économique doit-elle être entamée dans les plus brefs 
délais.

Par suite d'une concentration croissante et de la formation d'oligopoles, les agriculteurs 
tombent de plus en plus sous la coupe de grands groupes, tant en amont qu'en aval.
L'utilisation de nouvelles techniques dans l'agriculture, telles que le génie génétique, en 
particulier la technologie Terminator, accroît la dépendance économique des sous-traitants, 
notamment lorsque le cahier des charges exige que l'achat de semences s'accompagne de 
l'achat des produits phytosanitaires correspondants. Si cette tendance se poursuit, l'agriculture 
deviendra de plus en plus spécialisée et intensive et, dès lors, encore plus exposée aux crises.

  
1 Selon les estimations de la Commission, la crise de l'ESB aurait coûté 5 milliards d'euros pour la période 
comprise entre 1986 et 2000; pour l'épidémie de peste porcine, l'Union européenne et ses États membres ont 
dépensé au total 349 213 846 euros entre 1997 et 2004; en ce qui concerne la sécheresse en Espagne, le 
gouvernement de ce pays a chiffré à 1,7 milliard d'euros le montant du préjudice subi par l'agriculture.
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Par voie de conséquence, il faut établir dans l'Union européenne des instruments de gestion 
des risques et des crises pour l'agriculture, qui permettent de compenser de fortes pertes de 
revenus afin d'assurer la survie des exploitations agricoles, même en période de crise. Surtout, 
il y a lieu de créer, dans un cadre tout à fait nouveau et dans celui des instruments actuels de 
la politique agricole commune, des incitations à l'adoption de mesures préventives pour 
limiter ces risques et éviter les crises ainsi que pour réduire au minimum leurs conséquences.

Selon l'accord de l'OMC sur l'agriculture, les systèmes d'assurance ne sont admissibles que 
lorsqu'ils n'ont pas pour effet de soutenir les prix, qu'ils n'ont pas d'incidence sur la production 
et qu'ils ne créent pas de distorsions de concurrence, ou, du moins, les réduisent au minimum;
le montant de l'indemnisation se rapporte aux revenus obtenus au cours d'une période de 
référence et ne compense pas plus de 70 % de la perte de revenus. Pour que l'assurance entre 
en jeu, les pertes doivent dépasser 30 % des revenus obtenus au cours de la période de 
référence.



RR\600079LV.doc 13/13 PE 357.677v03-00

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Risku un krīžu pārvaldība lauksaimniecībā
Procedūras numurs 2005/2053(INI)
Atsauce uz Reglamentu 45. pants
Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē par 
atļauju

AGRI
12.5.2005

Referents
Iecelšanas datums

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
16.3.2005

Izskatīšana komitejā 30.6.2005 22.11.2005 26.1.2006
Pieņemšanas datums 26.1.2006
Galīgā balsojuma rezultāti par:

pret:
atturas:

29
-
-

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā Peter Baco, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, 
Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Bogdan 
Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, María Esther 
Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Albert Jan 
Maat, Jean-Claude Martinez, Mairead McGuinness, Neil Parish, 
Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Marc 
Tarabella, Witold Tomczak, Kyösti Tapio Virrankoski, Janusz 
Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā Hynek Fajmon, Wiesław Stefan Kuc, Markus Pieper, Zdzisław 
Zbigniew Podkański, Karin Resetarits, 

Iesniegšanas datums - A[6] 30.1.2006 A6-0014/2006


