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Gaivalinės nelaimės – žemės ūkio aspektai
Europos Parlamento rezoliucija dėl gaivalinių nelaimių (gaisrų, sausrų ir potvynių) įtakos 
žemės ūkiui (2005/2195(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2002 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl katastrofinių potvynių 
Centrinėje Europoje1, 2005 m. sausio 13 d. rezoliuciją dėl Buenos Airių konferencijos dėl 
klimato kaitos rezultatų2, 2005 m. balandžio 14 d. rezoliuciją dėl sausros Portugalijoje3, 
2005 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl sausros Ispanijoje4 ir 2005 m. rugsėjo 8 d. 
rezoliuciją dėl tą vasarą Europą ištikusių gaivalinių nelaimių (gaisrų ir potvynių)5,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. vasario 16 d. rezoliucijas dėl Europos Sąjungos 
miškininkystės strategijos įgyvendinimo6 bei dėl rizikos ir krizių valdymo žemės ūkyje7,

– atsižvelgdamas į 1997 m. gruodžio 11 d. Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos
konvencijos Kioto protokolą, kurį Europos bendrija ratifikavo 2002 m. blandžio 25 d.,

– atsižvelgdamas į Tarptautinio darnaus vystymosi instituto mokslinį pranešimą ir 
Komisijos Jungtinio tyrimų centro klimato kaitos ir vandens Europoje tyrimą8,

– atsižvelgdamas į potvynių pavojaus valdymo mokslinių tyrimų projektą, parengtą pagal 
Europos Komisijos 6-ąją bendrąją mokslinių tyrimų, techninės plėtros ir demonstracinės 
veiklos programą (2002–2006 m.),

– atsižvelgdamas į Europos aplinkos politikos instituto pranešimą apie klimato kaitą ir 
gaivalines nelaimes9,

– atsižvelgdamas į 1998 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 994/98 dėl Europos 
bendrijos steigimo sutarties 92 ir 93 straipsnių taikymą kai kurioms horizontalios 
valstybės pagalbos rūšims10, papildytą 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentu Nr. 
1/2004 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir 
vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimu ir 
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prekyba1 bei Bendrijos gairėmis dėl valstybės pagalbos žemės ūkio sektoriuje2,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, 
įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą3, kurio tekstas šiuo metu peržiūrimas,

– atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 2152/2003 dėl miškų ir aplinkos sąveikos monitoringo Bendrijoje (Forest Focus)4,

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai5,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, nustatančio Bendrijos civilinės 
saugos mechanizmą (KOM(2006)0029), kuriuo nauja redakcija išdėstomas 2001 m. 
spalio 23 d. Tarybos sprendimas 2001/792/EB, Euratomas, nustatantį Bendrijos 
mechanizmą sustiprintam bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos pagalbą 
palengvinti6,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatus dėl Europos miškininkystės strategijos 
(KOM(1998)0649), dėl aplinkos ir saugos visuotinės kontrolės programos (GMES)
(KOM(2004)0065), rizikos ir krizių valdymo žemės ūkyje (KOM(2005)0074), pasiūlymą 
dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento įsteigiančio Europos Sąjungos 
Solidarumo fondą (KOM(2005)0108), pasiūlymą dėl tarybos reglamento, kuriuo 
įkuriama Greitojo reagavimo ir pasirengimo didelio masto ekstremalioms situacijoms 
priemonė (KOM (2005)0113), pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos 
strateginių gairių kaimo plėtrai (KOM(2005)0304), pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl potvynių vertinimo ir rizikos valdymo (KOM(2006)0015), 2006 
m. vasario 8 d. Komisijos reglamento projektą dėl valstybės paramos, skiriamos mažoms 
ir vidutinėms įmonėms žemės ūkio sektoriuje, ribojimo išimčių, Komisijos komunikatą 
dėl biomasės naudojimo veiksmų plano (KOM(2005)0628) ir būsimąjį ES tvaraus miškų 
valdymo veiksmų planą, kurį Komisija pristatys 2006 m. birželio mėn.,

– atsižvelgdamas į darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros (A6-0152/2006) pranešimą,

A. kadangi žemės ūkio ir miško pramonės produkcijos gamyba yra ekonominė veiklos rūšis, 
glaudžiai susijusi su gamta ir dėl tos priežasties priklausoma nuo klimato reiškinių 
(sausros, šalnų, krušos, gaisrų, potvynių), sanitarinio pavojaus (nelaimių, epizootijų) ir 
užterštumo (rūgščiojo lietaus, nesąmoningo genetinio perdavimo),

B. kadangi sausra – vienas labiausiai miškų gaisrus lemiančių veiksnių – yra periodiškai 
pasikartojanti gaivalinė nelaimė ir viena didžiausių problemų Europos Viduržemio jūros 
regiono ir Pirėnų pusiasalio šalims,

  
1 OL L 1, 2004 1 3, p. 1.
2 OL C 28, 2000 2 1, p. 2 ir OL C 232, 2000 8 12, p. 19.
3 OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
4 OL L 324, 2003 12 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 

788/2004 (OL L 138, 2004 4 30, p. 17).
5 OL L 277, 2005 10 21, p. 1.
6 OL L 297, 2001 11 15, p. 7.



C. kadangi dažnėjantys nenumatyti gamtos reiškiniai gali kelti pavojų ūkiams ir paskatinti 
atsisakyti ūkininkavimo, ypač labai mažuose ūkiuose ir neišvystytos struktūros zonose, 
kurios susiduria su ekonomine, socialine ir aplinkos rizika,

D. kadangi struktūrinės miško gaisrų priežastys yra tiesiogiai susijusios su gyventojų 
išsikėlimu iš kaimo vietovių Pietų Europos valstybėse, kuris tikėtinai paspartės pradėjus 
įgyvendinti „vieno mokėjimo vienam ūkiui“ sistemą; kadangi dėl to šios priežastys yra 
socioekonominio pobūdžio,

E. kadangi gaivalinės nelaimės neigiamai veikia tvarią plėtrą, skatina kaimo demografinį 
smukimą, stiprina erozijos ir dykumėjimo problemas, pažeidžia ekosistemas ir kelia 
pavojų biologinei įvairovei bei kaimo bendruomenių gyvenimo kokybei,

F. atsižvelgdamas į ypatingų aplinkybių visumą, pagal kurias Pirėnų pusiasalio ir Pietų 
Europos miškai apibūdinami kaip labiau saugotini, ir skiriasi nuo Vidurio ir Šiaurės 
Europos miškų, kurie yra daugiau paskirtini gamybai, savybių,

G. atsižvelgdamas į pakartotinius Bendrijos institucijų pareiškimus, kuriuose palankiai 
vertinanama įvairialypė žemės ūkio veiklos plėtra visoje Sąjungos teritorijoje,

H. kadangi klimato kaitos sukeltą gamtinį pavojų papildo kitos grėsmės Europos kaimo 
išlikimui, pavyzdžiui, padidėjęs trečiųjų šalių importo konkurencingumas, su kuriuo 
susiduria Europos gamintojai, kurių gamybos išlaidos ir taip yra išaugusios dėl 
griežtėjančių Europos Sąjungos kokybės ir maisto saugumo reikalavimų,

I. kadangi pastarosios bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos, susijusios su 
žemės ūkio produktų rinkos laipsnišku atvėrimu, palaipsniu reguliavimo priemonių 
silpninimu ir žemės ūkio globalizacija, didina Europos rinkų nestabilumą ir kadangi 
pastarosioms reikalingi nauji krizių valdymo mechanizmai,

J. kadangi žamės ūkis, dėl jo daugiafunkcinės prigimites, ir miškininkystė padeda išlaikyti 
gyventojus kaimo vietovėse, taip prisidėdamos prie gaivalinių nelaimių prevencijos ir 
apsisaugojimo nuo šių nelaimių,

K. kadangi nepakanka Bendrijos lygio mechanizmų, galinčių padėti įveikti vis dažnesnes 
gaivalines nelaimes bei sveikatos ir rinkų krizes, o geriausias to pavyzdys – tai, kad 
Europos Sąjungos Solidarumo fondas (ESSF) neapima sausros ir šalnos nuostolių
padengimo,

L. kadangi miško gaisrų problema taip pat tapo aštresnė dėl didėjančio išsikėlimo iš kaimo, 
ūkininkavimo ir tradicinių veiklų atsisakymo, nesugebėjimo tinkamai prižiūrėti miškų, 
didelių miško plotų, kuriuose dominuoja monokultūros ir sodinami netinkamos rūšies 
medžiai, efektyvios apsaugos politikos, tinkamų priemonių ir finansavimo ES lygiu 
nebuvimo,

M. kadangi ES turi pripažinti specifines gaivalines nelaimes Viduržemio jūros regione, 
pavyzdžiui, sausras ir gaisrus, ir pritaikyti esamas prevencijos, tyrimų, rizikos valdymo, 
civilinės saugos ir solidarumo priemones, taip pat specialią Bendrijos miškų apsaugos 
programą, kuriai būtų numatyta pakankamai finansinių išteklių ir kuri būtų skirta rizikos 



prevencijai ir miško gaisrų valdymui,

N. kadangi konstatuotą Bendrijos veiksmų nepakankamumą dar labiau padidina valstybių 
narių kovos su gaivalinėmis nelaimėmis mechanizmų įvairovė ir netolygi jų raida, 
prieštaraujanti sanglaudos ir solidarumo principams, kuriais remiantis kuriami Europos 
socialinis modelis ir viršnacionalinis integracijos procesas,

O. kadangi dirbamos žemės apleidimas, mažas mišku apsodintos žemės pelningumas ir 
didelės jos išlaikymo sąnaudos savininkų neskatina ją tinkamai valdyti, o tai sąlygoja 
pomiškio tankėjimą, medienos ir kitų degių elementų susikaupimą; kadangi tose 
vietovėse, kur miškai yra socioekonomiškai pelningi, gaisrų žymiai mažiau,

P. kadangi kyla daug rimtų problemų siekiant išlaikyti priešgaisrinių priemonių efektyvumą, 
nes dėl darbo sezoniškumo sunku rasti nuolatinių darbuotojų ir vesti tinkamus mokymus, 
be to, įrangos galimybės nėra išnaudojamos ir itin sudėtinga rasti pakankamų oro pajėgų 
išteklių,

Q. kadangi kai kurių nelaimių prevencija ir padariniai nėra nacionalinio pobūdžio, todėl 
valstybės narės turi bendradarbiauti tarpusavyje ir su trečiosiomis šalimis, turinčiomis 
bendras sienas su Europos Sąjunga,

1. džiaugiasi pastarojo meto Komisijos pranešimais ir pasiūlymais dėl gebėjimo reaguoti į 
nelaimes bei krizes gerinimo, potvynių vertinimo ir valdymo, ESSF reformos, civilinės 
saugos mechanizmo gerinimo, naujų kaimo plėtros krypčių 2007–2013 m., valstybės 
pagalbos žemės ūkiui ribojimo išimčių, rizikos ir krizių žemės ūkio srityje valdymo;

2. tikisi, kad bus tinkamai reaguojama į didesnes nei vietinio masto gaivalines, sanitarines ar 
technologines katastrofas, panaudojant ESSF, Veterinarijos fondą, Kaimo plėtros 
politiką, Regionų politiką, valstybės pagalbos žemės ūkiui priemones ir priešgaisrines 
priemones, numatytas programoje „Forest Focus“ ir naujoje programoje „Life +“; vis 
dėlto mano, kad kuriant tikrą Bendrijos gaivalinių nelaimių valdymo strategiją, šios 
priemonės turi būti lankstesnės, tinkamumo gauti paramą iš ESSF kriterijus turi būti 
geriau pritaikytas prie gaivalinių nelaimių, ypač šalnų ir sausrų, pobūdžio, kad šios 
priemonės turi būti labiau finansiškai sustiprintos ir kad ypatingą dėmesį reikia skirti 
labiausiai pažeidžiamiems gamintojams ir geografinėms sritims;

3. mano, kad ESSF parama ir toliau turi būti skiriama nelaimių, kurių žala yra mažesnė už 
nustatytą dydį, tačiau kurių pasekmės atitinkamo regiono gyventojų gyvenimo sąlygoms 
yra sunkios ir ilgalaikės, suteikiant galimybę tokiais atvejais skirti specialią pagalbą;

4. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, kuriame būtų numatyta nuostata dėl 
lankstumo, sudaranti sąlygas dotuoti politikos priemones, skirtas spręsti gaivalinių 
nelaimių problemą žemės ūkio sektoriuje, ypač – ESSF, naudojant BŽŪP išlaidų 
kategorijas, kurių lėšos nėra panaudojamos kiekvienais metais;

5. pažymi, kad tarptautinis bendradarbiavimas yra būtina sąlyga siekiant išvengti tam tikrų 
gaivalinių nelaimių ir su jomis kovoti; pabrėžia, ypač tais atvejais, kai upės teka per 
įvairias šalis, būtinybę rengti, finansuoti ir prižiūrėti bendradarbiavimo abipus sienos 
programas;



6. mano, kad nors gaivalinių nelaimių atvejais Komisijos taikomos nukrypstančios nuo 
BŽŪP priemonės (pavyzdžiui, išankstiniai mokėjimai, grūdinių kultūrų išteklių 
panaudojimas, leidimas panaudoti pūdymui paliktas žemes gyvuliams maitinti) yra 
teigiamos, vis dėlto jos toli gražu neatitinka poreikių, susijusių su šių katastrofų padarytų 
nuostolių padengimu, ir ne visuomet taikomos pakankamai skubiai;

7. pabrėžia, kad platus MVĮ žemės ūkio srityje tinklas ir tvaresnius gamybos metodus, visų 
pirma susijusius su vandens ir dirvos naudojimu, skatinanti žemės ūkio politika yra 
būtina sąlyga siekiant kovoti su sausros ir miško gaisrų padariniais;

8. mano, kad kaimo plėtros politika galėtų atlikti svarbų vaidmenį siekiant užkirsti kelią 
gaivalinėms nelaimėms; pabrėžia, kad labai sumažinus kaimo plėtros lėšas kyla grėsmė 
rengiamiems veiksmų planams, skirtiems išvengti gaivalinių nelaimių daromos žalos ir ją 
atitaisyti; tačiau pataria valstybių ar regionų kaimo plėtros lygmeniu pirmenybę teikti 
priemonėms, šalinančioms katastrofų priežastis (pavyzdžiui, kovai su erozija, miškų 
atsodinimui, panaudojant tinkamas augalų rūšis, priešgaisrinių juostų priežiūrai, 
hidrotechnikos darbams, miškų valymui, žemės ūkio ir aplinkosaugos sričių veiksmams, 
susijusiems su vandens taupymu);

9. ragina Komisiją suteikti finansinę ir teisinę pagalbą priemonėms, skirtoms sumažinti 
miškų degumą, pavyzdžiui, skatinančioms miškų pelningumą ir jų tvarų valdymą, 
naudojant miškų biomasę, kaip atsinaujinančios energijos šaltinį, skatinančioms 
savininkų asociacijas burtis į gyvybingus administracinius vienetus, ir vystančioms miškų 
potencialą siekiant išsaugoti ir kurti darbo vietas kaimo vietovėse;

10. ragina valstybes nares ir Komisiją įgyvendinti programą, skirtą keistis patirtimi apie 
naujų technologijų taikymą miško gaisrų rizikos ir poveikio valdymui ir priežiūrai, taip 
pat parengti techninio personalo kvalifikacijos patvirtinimo Europos lygiu procedūras;

11. ragina būsimuoju finansinio programavimo laikotarpiu toliau ūkininkams teikti paramą, 
skirtą formuoti ir išlaikyti priešgaisrines juostas, kurios yra geriausia kaimo vietovių 
apsaugos garantija;

12. mano, jog įgyvendinant kaimo plėtros planus būtina atsižvelgti į kaimo struktūrines 
problemas (pavyzdžiui, gyventojų mažėjimą, dirbamos žemės apleidimą, kaimo teritorijų 
apsaugą intensyvios urbanizacijos sąlygomis, miškų nykimo procesą, per didelį miškų 
nuosavybės suskaidymą), kadangi neskiriant tam dėmesio, didėja pavojaus galimybė 
ateityje;

13. mano, kad naujoje 2007–2013 m. finansinėje perspektyvoje būtina parengti Bendrijos 
programą, skirtą apsaugai nuo miškų gaisrų, siekiant skatinti sąmoningumo ugdymo 
kampanijas ir miškų gaisrų rizikos prevencijos ir valdymo priemones, kuri būtų tinkamai 
finansuojama ir papildytų žemės ūkio ir struktūrinę politiką; ragina, kad vadovaujantis šia 
programa, priėmus specialius teisės aktus su numatytu atitinkamu finansavimu, arba 
sudarius specialiai tam skirtą biudžeto skirsnį šioms priemonėms, kurias apima EŽŪFKP
reglamentas ir LIFE+ reglamento projektas, būtų galima aiškiai nustatyti, koks 
finansavimas skiriamas atitinkamoms priemonėms, kuriomis siekiama išvengti miško 
gaisrų; pabrėžia, kad tokioje programoje turi būti atsižvelgta į specifinį Viduržemio jūros 
regiono miškų pobūdį;



14 prašo, kad būtų padidinta kaimo plėtros 2007–2013 m. strateginių gairių miškininkystės, 
kovos su erozija, hidrotechninių infrastruktūrų kūrimo ir „Natura 2000“ srityje taikomų 
specialiųjų priemonių bendro finansavimo procentinė dalis;

15. yra įsitikinęs, kad didelės rinkos krizės yra nenumatyti ir išskirtiniai įvykiai, ūkininkams 
keliantys maždaug tokį pat pavojų, kaip ir gamtos katastrofos, tad šiai problemai spręsti 
Sąjunga turi skirti specialią paramą;

16. dar kartą patvirtina savo sprendimą, pagrįstą primiau minėta rezoliucija dėl žemės ūkio 
rizikos ir krizių valdymo, prašyti Komisiją:

– sukurti ūkininkų, Valstybių narių ir Europos Sąjungos bendrai finansuojamą 
visuomeninio draudimo fondą, siekiant sudaryti geresnes rizikos valdymo ir krizių 
prevencijos sąlygas, ir

– sukurti tinkamą ir prieinamą perdraudimo sistemą visoms valstybėms narėms pagal 
BŽŪP;

17. mano, kad ši nauja rizikos valdymo priemonė turėtų apimti specialų miškų draudimą, 
kuris padengtų bent jau miškų atsodinimo ir ekologinės reabilitacijos nuo gaisrų 
nukentėjusiose teritorijose išlaidas ir kad vadovaujantis Komisijos pasiūlytąja 
moduliacija, bus sunku gauti reikalingos visuomenės paramos, siekiant, kad ši priemonė 
būtų veiksminga;

18. ragina Komisiją pateikti pasiūlymus dėl krizių valdymo žemės ūkio srityje, į juos
įtraukiant racionalius metodus ir realius finansavimo šaltinius, kurie paskatintų ūkininkus 
jais naudotis ir taptų lanksčia priemone reguliuoti rinką nekeliant konkurencijos 
iškraipymo grėsmės ir nedarant žalos sklandžiam vidaus rinkos funkcionavimui;

19. mano, kad dera skubiai pradėti įgyvendinti pirmiau minėtame Komisijos pranešime dėl 
rizikos ir krizių valdymo žemės ūkio srityje išreikštą ketinimą atlikti išsamesnius tyrimus, 
būtinus sukurti kainų ar pajamų stabilizavimo sistemai, atsižvelgiant į tai, ar liks galioti 
dabartinės bendro mokėjimo tvarkos nuostatos, ar bus panaikintos, siekiant užtikrinti 
Europos ūkininkams apsaugos sistemą, panašią į tą, kuri taikoma pagrindiniams jos 
prekybos partneriams;

20. kartoja, kad tikra kovos su žemės ūkį ištinkančių katastrofų pasekmėmis strategija 
negalės apsiriboti skubiomis vienkartinėmis priemonėmis ir kad reikės imtis mokymo, 
informavimo, prevencijos ir sąmoningumo ugdymo veiksmų, finansuojamų iš civilinės 
saugos mechanizmo, programos „Forest Focus“, kaimo plėtros politikos ir Europos 
socialinio fondo lėšų; pabrėžia, kad miškų gaisrų atžvilgiu būtina sustiprinti aktyvią 
miškų gaisrų prevenciją, gerinti gesinimo sistemas bei metodus ir jų koordinavimą, 
skatinti visuomenės dalyvavimą, gerinti gaisrų priežasčių tyrimus ir kovą su nusikalstama 
veikla;

21. pabrėžia, kad būtina parengti miškininkystės politiką, į kurią būtų įtrauktos tvaraus 
valdymo ir kovos su gaivalinėmis nelaimėmis priemonės; ragina sukurti kovos su gaisrais 
tinklą, kad būtų lengviau gauti veiksmų plano įgyvendinimo finansavimą ir reikalingus 
išteklius, šį tinklą tinkamai koordinuojant ne tik Europos lygiu, tačiau ir tarp atskirų 
valstybių; pažymi būtinybę patvirtinti taisykles dėl patikimo miškų valdymo ir privalomo 



miškų apželdinimo gaivalinių nelaimių atveju;

22. ragina Komisiją būsimajame tvaraus miškų valdymo veiksmų plane numatyti konkrečias 
įgyvendinimo priemones programoms, skirtoms aktyviai prevencijai ir kaimo gyventojų 
švietimui apie aplinką, siekiant jiems paaiškinti naujus miško aplinkos tvarkymo būdus ir 
suteikti daugiau žinių apie miškų vaidmenį ateityje jų teritorijoje ir jų išsaugojimo naudą;

23. ragina sąmoningumo ugdymo kampanijas ES lygiu orientuoti į kaimo visuomenę, miškų 
savininkus ir miesto gyventojus, ypatingą dėmesį skiriant moksleiviams ir jaunimui, 
savanorių organizacijoms ir žiniasklaidai, siekiant pakeisti požiūrį į ugnies naudojimą;

24. mano, kad dabartiniame rizikos žemėlapių ir valdymo planų kūrimas neturėtų būti 
apribotas vien potvyniais, kaip nurodyta pirmiau minėtame pasiūlyme dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos, o turėtų apimti sausrą ir miško gaisrus, parengiant ES 
teritorijų, kuriose didelė gaisrų ir sausros grėsmė, žemėlapius ir atitinkamus jų valdymo 
planus;

25. pakartoja raginimą įkurti Europos sausrų priežiūros centrą, kuris būtų atsakingas už 
sausros padarinių studijas, sušvelninimą ir stebėseną ir į kurio veiklą būtų įtrauktas 
nuolatinis keitimasis informacija, kuris padėtų išvengti gaisrų visoje Europos Sąjungos 
teritorijoje;

26. ragina į būsimą veiksmų planą dėl tvaraus miškų valdymo įtraukti konkrečias rizikos 
prevencijos priemones, kurios leistų prižiūrėti ir planuoti degias miško dalis ir miško 
teritorijų valdymą; taip pat ragina šiame plane toliau įvertinti šalutinį poveikį miško 
teritorijoms, apsvarstyti jų socialinę ir ekonominę vertę, stengtis rasti naujų sektoriui 
tinkančių paramos priemonių;

27. ragina Komisiją parengti pasiūlymą dėl direktyvos, skirtos kovai su gaisrais ir jų išvengti, 
kad įvairios Bendrijos esamos priemonės, įskaitant Europos žemės ūkio fondą kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP), būtų optimaliai naudojamos, siekiant išspręsti problemą ir pagerinti 
koordinavimą tarp regionų ir valstybių narių;

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


