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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přírodních katastrofách (požáry, sucha a povodně) – zemědělské aspekty
(2005/2195 (INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 5. září 2005 o povodních v Evropě1, ze dne 13. ledna 
2005 o výsledcích konference v Buenos Aires o změně klimatu2, ze dne 14. dubna 2005 o 
suchu v Portugalsku3, ze dne 12. května 2005 o suchu ve Španělsku4 a ze dne 8. září 2005 
o přírodních katastrofách (požárech a záplavách) tohoto léta v Evropě5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2006 o provádění strategie Evropské unie v 
oblasti lesního hospodářství6 a o řízení rizik a krizí v odvětví zemědělství7, 

– s ohledem na Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (CCNUCC) ze 
dne 11. prosince 1997 a na ratifikaci Kjótského protokolu ES dne 31. května 2002,

– s ohledem na vědeckou zprávu Institutu pro udržitelný rozvoj a výzkum Společného 
výzkumného střediska Komise o klimatické změně a evropské vodní dimenzi8,

– s ohledem na výzkumný projekt o řízení rizik povodní v rámci šestého rámcového 
programu Evropské komise (2002–2006)9, 

– s ohledem na zprávu Institutu pro evropskou politiku životního prostředí o změně klimatu 
a přírodních katastrofách10,

– s ohledem na platné právní předpisy o státní podpoře v odvětví zemědělství11,

– s ohledem na nařízení, kterým se zřizuje Fond solidarity Evropské unie12,

  
1 Úř. věst. C 272 E, 13.11.2003, s. 471.
2 Úř. věst. C 247 E, 6.10.2005, s. 144..
3 Úř. věst. C 33 E, 9.2.2006, s. 599.
4 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2005)0187.
5 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2005)0334.
6 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA (2006)0068.
7 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA (2006)0067.
8http://ies.jrc.cec.eu.int/fileadmin/Documentation/Reports/Inland_and_Marine_Waters/Climate_Change_and_the

_European_Water_Dimension_2005.pdf.
9 www.floodsite.net
10 Institut pro evropskou politiku životního prostředí (2006): Změna klimatu a přírodní katastrofy: vědecký důkaz 
možných souvislostí mezi nedávnými přírodními katastrofami a změnou klimatu (Climate change and natural 
disasters: Scientific evidence of a possible relation between recent natural disasters and climate change),  
zpráva pro Výbor pro životní prostředí EP (IP/A/ENVI/FWC/2005-35), 25. ledna 2006.
11 Nařízení Rady (ES) č. 994/98 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité 
kategorie horizontální státní podpory (Úř. věst. 142, 14.5.1998, s. 1), doplněné nařízením Komise č. 1/2004 o 
použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, 
zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh (Úř. věst. 1, 31.1.2004) a pokyny Společenství ke státním 
podporám v odvětví zemědělství (Úř. věst. C 28 , 1.2.2000 a Úř. věst  232, 12.8.2000, s. 19).
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– s ohledem na nařízení „Forest Focus“ 13,

– s ohledem na nařízení, kterým se zřizuje Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
(EZFRV)14,

– s ohledem na rozhodnutí o vytvoření mechanismu Společenství na podporu zesílené 
spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany15,

– s ohledem na sdělení a návrhy Komise týkající se strategie v oblasti lesního hospodářství 
(KOM (1998)0649), vesmírného programu Global Monitoring for Environment and 
Security (GMES) (KOM(2004)0065), řízení rizik a řešení krizí v zemědělství
(KOM(2005)0074), reformy Fondu solidarity (KOM (2005)0108), nástroje pro rychlou 
reakci a připravenost na mimořádně vážné události (KOM (2005)0113), strategických 
pokynů pro rozvoj venkova (KOM(2005)0304), vyhodnocování povodní a 
protipovodňových opatřeních (KOM(2006)0015), a uvolnění státních podpor v odvětví 
zemědělství ze dne 8. února 2006,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0000/2006),

A. vzhledem k tomu, že zemědělská a lesnická výroba je činnost, která je úzce spjata s 
přírodou, a proto je vystavena klimatickým rizikům (sucho, mrazy, kroupy, požáry, 
povodně), hygienickým rizikům (přírodní pohromy, hromadné nákazy zvířat) a zamoření
(kyselé deště, nechtěný genetický přenos),

B. vzhledem k tomu, že častý výskyt nečekaných přírodních jevů může ohrozit 
životaschopnost zemědělských podniků a vést k jejich opuštění, což se týká zejména 
nejmenších podniků i strukturálně postižených oblastí, 

C. vzhledem k tomu, že přírodní katastrofy ohrožují trvale udržitelný rozvoj tím, prohlubují 
demografický úpadek venkova, zvyšují problémy spojené s erozí půdy a dezertifikací, 
poškozují ekosystémy a ohrožují biologickou rozmanitost, 

D. vzhledem k opakovaným prohlášením orgánů Společenství na podporu multifunkčního 
zemědělství na celém území Evropské unie, 

E. vzhledem k tomu, že přírodní rizika způsobená změnami klimatu přinášejí další 

    
12 Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (Úř. věst.  
311, 14.11.2002, s.3).
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o monitorování lesů a 
environmentálních interakcí ve Společenství (Forest Focus) (Úř. věst. č. 324,  11.12.2003, s. 3), pozměněné 
nařízením (ES) č. 788/2004 (Úř. věst. 138, 30.4.2004).
14 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. 277, 21.10.2005, s.. 1).
15 Rozhodnutí Rady 2001/792/CE ze dne 23. října 2001 o vytvoření mechanismu Společenství na podporu 
zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany (Úř. věst. 297, 15.11.2001).
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nebezpečí pro zemědělství, např. rozšíření nových genetických technologií nebo upevnění
procesu globalizace, přispívají k přenášení nemocí a hromadným nákazám zvířat nebo 
nechtěnému zamoření geneticky modifikovanými organismy, 

F. vzhledem k tomu, že poslední reformy společné zemědělské politiky spojené s 
postupným otvíráním zemědělství a jeho globalizací zvyšují nestabilitu evropských trhů, 
které nutně potřebují nové mechanismy pro řízení krizí, 

G. vzhledem k tomu, že na úrovni Společenství neexistují dostatečné mechanismy pro řešení 
stále častějších přírodních katastrof a krizí spojených se zdravotními riziky a krizí trhu, a 
že nejvýmluvnějších příkladem toho je skutečnost, že problémy sucha nespadají do 
Fondu solidarity,

H. vzhledem k tomu, že nedostatky v zásacích na úrovni Společenství ještě zhoršuje 
různorodost mechanismů určených pro boj s přírodními pohromami na úrovni 
jednotlivých zemí, i jejich nerovnoměrný vývoj, který odporuje zásadám soudržnosti a 
solidarity uplatňovaných za účelem vytvoření evropského sociálního modelu a budování 
nadnárodních struktur, 

1. vítá sdělení a návrhy, které nedávno předložila Komise (zlepšení možnosti řešit 
katastrofy a a krize, vyhodnocování povodní a protipovodňová opatření, reforma Fondu 
solidarity, zlepšení mechanimu civilní ochrany, nové směry rozvoje venkova na období 
2007–2013, uvolnění státních podpor v odvětví zemědělství, řízení rizik a řešení krizí v 
zemědělství);

2. je toho mínění, že přírodní, zdravotní nebo technologické pohromy, které přesáhnou 
místní úroveň, mají být řešeny odpovídajícím způsobem prostřednictvím Fondu 
solidarity, Veterinárního fondu, opatření proti požárům v rámci programu Forest Focus 
nebo systémy státní podpory zeměděství; tyto mechanismy by však měly být pružnější, 
aby mohly urychlit vytvoření skutečné strategie Společenství pro boj s katastrofami, a 
měla by být rozšířena i jejich oblast působnosti, zejména prostřednictvím začlenění 
problematiky sucha do působnosti Fondu solidarity, který by měl disponovat většími 
finančními prostředky a soustředit se na nejohroženější výrobce a oblasti;

3. domnívá se, že odchylky od Společné zemědělské politiky uplatňované Komisí v případě 
přírodních katastrof (mj. předčasné platby, intervenční uvolnění zásob obilovin, povolení 
využívat půdu ležící ladem pro krmení zvířat), jsou sice pozitivní, ale zdaleka 
nepokrývají způsobené ztráty a ne vždy se o nich rozhoduje dostatečně rychle; 

4. je toho názoru, že politika rozvoje venkova může hrát významnou roli v prevenci 
přírodních katastrof; doporučuje, aby v národních nebo regionálních plánech rozvoje 
venkova byla upřednostněna opatření zaměřená na příčiny katastrof (mj. boj proti erozi, 
zalesňování přiměřenými druhy, vodohospodářská díla, čištění lesa, šetření s vodou v 
rámci aktivit v oblasti zemědělství a životního prostředí);

5. domnívá se, že v rámci plánů rozvoje venkova je nezbytné určit vzít v úvahu strukturální 
problémy venkova (mj. demografický úpadek, opouštění pozemků, ochrana zemědělské 
půdy před intenzivní urbanizací, proces odlesňování, přílišné rozdělování lesních 
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pozemků) a pokud se tak nestane, zvyšuje se možnost nebezpečí v budoucnosti; 

6. žádá, aby byl v souvislosti se strategickými směry rozvoje venkova na období 2007–2013 
zvýšen procentuální podíl spolufinancování specifických opatření v oblasti lesů, boje 
proti erozi a v oblasti vodohospodářských děl; 

7. vyjadřuje přesvědčení, že vážné krize trhu jsou nečekané a výjimečné a pro zemědělské 
podniky představují větší nebezpečí, než přírodní katastrofy; odtud vyplývá nutnost 
specifické podpory ze strany Unie;

8. potvrzuje svoje rozhodnutí požádat Komis v souvislosti se zprávou o řízení rizik a krizí v 
odvětví zemědělství o: 

– vytvoření systému veřejného pojištění financovaného Evropskou unií, aby mohly být 
vytvořeny lepší podmínky pro řízení rizik a prevenci krizí,

– vytvoření systému zajištění jednotného charakteru, který bude v rámci společné 
zemědělské politiky přístupný všem členským státům;

9. je toho mínění, že v souladu se stávajícími zkušenostmi, aby byl tento nový nástroj řízení 
rizik účinný, bude vyžadovat silnou podporu veřejnosti, čehož lze v té podobě, kterou 
navrhla Komise, obtížně dosáhnout;

10. navrhuje, aby se pro doplnění totoho nového systému řízení rizik připravilo rozšíření 
programů restrukturalizace obdobných jako stávající programy pro společnou organizaci 
trhů s tabákem, bavlnou, vinnou révou a cukrovou řepou;

11. domnívá se, že je nezbytně nutné, aby v souvislosti s obavami, které vyjádřila Komise ve 
sdělení o řízení rizik a krizí v zemědělství, Komise hlouběji propracovata studie 
zabývající se systémem stabilizace cen nebo výnosů, v závislosti na tom, zda se udrží 
nebo neudrží hodnoty jednotného platebního režimu, které jsou v současné době platné, 
tak, aby byl pro evropské zemědělce zaručen systém obdobný systému jejich hlavních 
obchodních partnerů;

12. opakuje, že skutečná strategie boje proti katastrofám v zemědělství se nemůže omezit na 
nárazová opatření a že bude třeba zohledňovat školení, zajišťování informovanosti a 
prevence, financovaných v rámci mechanismu civilní ochrany, programu Forst Focus, 
politiky rozvoje venkova a Evropského sociálního fondu; 

13. domnívá se, že vypracování map rizik a plánů řízení by se nemělo omezovat pouze na 
povodně, jak uvádí současný návrh směrnice Komise, ale mělo by zahrnovat i sucha a 
požáry;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Zřírodní katastrofy ze zemědělského hlediska

Přírodní katastrofy, ke kterým došlo v roce 2005 a jež zasáhly celé Společenství, vedly 
Evropský parlament k přesvědčení, že přišel čas provést kvalitativní skok ve prospěch 
nadnárodní strategie pro boj s těmito katastrofami; na základě toho přijal usnesení z 8. září 
2005 (P6_TA(2005)0334).

V této souvislosti vznikla tato zpráva z vlastní iniciativy týkající se zemědělských aspektů 
přírodních katastrof, jež stejně jako zprávy vypracované jinými výbory – pro životní prostředí 
a rozvoj venkova – má za cíl pokročit v úvahách o zlepšení činnosti Společenství vedené proti 
katastrofám a podpořit činnosti, které provádí Komise16.

Je pochopitelně obtížné oddělit problematiku zemědělství, územních otázek a životního 
prostředí, a proto Parlament přijal celkový přístup s větším důrazem na zemědělský pohled, jež 
má za cíl konsolidaci trvalého rozvoje zemědělství a venkova v Unii, který bude v souladu
s evropským zemědělským a sociálním modelem a který zachová multifunkčnost zemědělské 
činnosti.

2.  Zemědělské a lesní hospodářství, odvětví vystavené přírodním rizikům

Zemědělská a lesnická výroba je zvláštní hospodářskou činností, která je úzce spjata
s přírodou, a proto je výrazným způsobem vystavena klimatickým rizikům, biologicko-
hygienickým rizikům a rizikům znečištění životního prostředí.

V určitých případech tato rizika ohrožují samotnou životaschopnost zemědělských podniků, 
zejména těch nejmenších, což je okolnost, která je ze zkušenosti v rozporu s opakovanými 
prohlášeními orgánů Společenství ve prospěch multifunkčního zemědělství na celém území 
Unie.

3. Nedostatečná schopnost státních politik čelit biologickým, přírodním a 
technologickým rizikům 

Veřejné orgány se tradičně snaží zmírňovat neočekávaná rizika, buď pomocí mechanismů 
regulace trhů při konjunkturálních krizích, nebo prostřednictvím výjimečných podpůrných
opatření pro případ rozsáhlých přírodních katastrof, včetně hygienických krizí.

Postupná liberalizace a otevírání zemědělských trhů a zvyšující se rozpočtové restrikce, jež 
dopadají na finance jednotlivých států i Unie, však snižují schopnost nástrojů zemědělské 
politiky pomáhat zemědělským podnikům v dobách tržních krizí, hygienických problémů 
nebo katastrof.

  
16 Návrhy na zřízení Fondu solidarity (KOM(2005)0108), vyhodnocování podvodní a protipovodňových opatření 
(KOM(2004)0472 a KOM(2006)015), nástrojů pro rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události 
(KOM (2005)0113), na zlepšení mechanismu civilní ochrany (KOM(2005)0137), strategické pokyny pro rozvoj 
venkova na období 2007–13 (KOM(2005)0304), řešení krizí v zemědělství (KOM (2005)074) a na změnu 
režimu státních podpor pro zemědělství (8. února 2006, zatím nezveřejněn).
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- a) Mechanismy nadnárodní reakce

Zemědělská opatření, jež se používají v případě velkých přírodních katastrof17, jsou vždy 
zaměřena na konkrétní cíl, a ne vždy jsou přijímána s požadovanou rychlostí. Totéž se týká i 
Veterinárního fondu v případě hromadných nákaz u zvířat.

Akce týkající se ochrany a zlepšení řízení lesního hospodářství v rámci programu Forest 
Focus, jež představují větší omezení než předcházející nařízení18, navíc zdaleka nejsou 
katalyzátorem umožňujícím vytvořit skutečnou společnou strategii ve prospěch lesních 
ekosystémů, jak dokazuje rozhodnutí Evropského soudního dvora, ve kterém se přímo říká, že 
„účinky zrušených nařízení platí do doby, než Rada přijme v rozumné lhůtě nová nařízení 
týkající se stejného tématu“19, což se do nynějška zřejmě neuplatňuje.

Rovněž účinnost Fondu solidarity v odvětví zemědělství není zdaleka uspokojivá, zejména 
proto, že se nevztahuje na případy extrémního sucha.

- b) Mechanismy reakce na interní úrovni

Nedostatky na úrovni Společenství zhoršuje i různorodost mechanismů určených pro 
prevence a boj s přírodními katastrofami na úrovni jednotlivých zemí, jež existuje na národní 
úrovni, i jejich nerovnoměrný vývoj20, takže je jednotliví výrobci využívají různým způsobem 
i v závislosti na území, kde žijí, což neodráží zásady soudržnosti a solidarity, po kterých volá 
výstavba Evropy.

- c) Závěr: nedostatečná operativnost při reakci na zvyšující se rizika

Je paradoxem, že se tento negativní vývoj národních politik časově shoduje s jasným 
nárůstem nepředvídaných událostí, které zemědělským podnikům způsobují finanční ztráty. 
Stručně řečeno se rizika rozšiřují z důvodu souběhu různých faktorů, kterými jsou zejména 
nepopiratelný proces klimatických změn, rozvoj nových genetických technologií a konečně 
upevnění procesu globalizace.

Globalizace přináší postupný příchod nemocí a hromadných nákaz u zvířat nebo nechtěné 
zamoření geneticky modifikovanými organismy a usnadňuje jeho rychlé rozšíření. Pokud se 
k tomu přidá nestabilita vyplývající z rostoucího otevírání trhů, musíme dojít k závěru, že 
intervenční opatření Unie nejsou na úrovni situace a vyžadují nové mechanismy, umožňující 
čelit velkým kalamitám, které pravidelně devastují lesní a zemědělské hospodářství.

  
17 Mimo jiné: podpora přímých plateb, intervenční uvolnění zásob obilovin za výhodné ceny, povolení využívat 
půdu ležící ladem pro krmení zvířat, flexibilita při uplatňování pravidel týkajících se hustoty zvířat na plochu 
nebo zachování zvířat. 
18 Nařízení (EHS) 2158/92 Rady z 23. července 1992 o ochraně lesů Společenství před požáry.
19 Rozsudek ESD z 25. února 1999, Recueil C-164/97 a C-165/97, Evropský parlament v. Rada Evropské unie.
20 Fond na odškodnění, venkovské úvěry, pojištění, daňové režimy, opatření civilní ochrany, existující 
preventivní opatření na boj s požáry, politika zalesnění a vyčištění lesů, stav investic do vodohospodářských děl, 
úroveň vyžadování a dodržování urbanistických norem atd.
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4. Ponaučení z nedávné zkušenosti: přírodní katastrofy roku 2005

Předchozí tvrzení se bohužel potvrdila při přírodních katastrofách, které nastaly v roce 2005 
v mnoha zemích Unie i v kandidátských zemích, z nichž do šesti (Španělsko, Portugalsko, 
Německo, Rakousko, Francie a Itálie) zavítaly delegace Evropského parlamentu, které zde 
navázaly velice užitečné kontakty s národními, regionálními a místními orgány a zástupci 
občanů, jejichž připravenost a spolupráce si zaslouží být vyzdviženy.

- a) Prudké lijáky, přívaly vody a záplavy postihly Švédsko, pobaltské státy, jih Německa, 
Rakousko, Českou republiku, Chorvatsko, Slovinsko, Francii, Maďarsko, Itálii, Polsko a 
Rumunsko. 

- b) Sucho výjimečného rozsahu a délky zasáhlo jih Evropy, zejména Portugalsko, Španělsko, 
Itálii a Francii. Nedostatek vody ukázal na klimatickou zranitelnost zemědělství na 
nezavlažovaných půdách a půdách využívaných k pastvě. Zdůraznilo rovněž nutnost 
dlouhodobé politiky hospodaření s tak vzácným majetkem, jako je voda, a politiky podpory 
úsporných opatření. Srážkové hodnoty se rovněž negativně odrazily i na fauně a flóře, což 
ještě zhoršilo již tak znepokojivý problém, jakým jsou požáry lesů ve středomořských 
oblastech.

- c) Požáry zničily tisíce hektarů lesních porostů a podrostů na jihozápadě Unie. V roce 2005 
bylo zaznamenáno 484 000 ha spálených lesů, které je nutné připočíst k 345 000 ha z roku 
2004 a 740 000 ha v roce 2003, nepočítaje v některých případech ztrátu na lidských životech. 
Je zřejmé, že spouštěcím faktorem byly vysoké letní teploty a nedostatek srážek. K nim je 
však nutné přidat i jiné faktory, jež oslabují opatření, které v oblasti rozvoje venkova zavádějí 
místní úřady: vylidňování venkova, což znamená postupné opouštění zemědělských činností, 
které tradičně chrání lesy, nedostatek podnětů k využití biomasy, přílišné rozdělení lesních 
pozemků, zalesnění pomocí druhů, které nejsou přizpůsobené středomořskému klimatu, 
nedostatek technických a lidských zdrojů na boj proti požárům, nedostatečná kontrola chování 
lidí v období a v oblastech s vysokým rizikem požáru nebo tolerování výstavby domů na 
zemědělských nebo lesních pozemcích.

5. Návrhy zpravodaje 

Zpravodaj se domnívá, že pro přijetí skutečné strategie Společenství proti neočekávaným 
událostem, které mají dopad na zemědělské podniky a venkov, je nutné, aby došlo k vytvoření 
nového modelu opírajícího se o tři pilíře, jenž bude zemědělce chránit před přírodními 
katastrofami nebo riskantními faktory, které mají stejné důsledky. Tento model bude 
uceleným souhrnem existujících nebo právě se zdokonalujících nástrojů Společenství, 
nástrojů na úrovni členských států a nových nástrojů, které je třeba vytvořit:

I. Systém řízení katastrof

II. Systém řízení rizik

III. Stabilizační systém se dvěma možnými scénáři

I. Systém řízení katastrof
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Systém řízení katastrof určený pro odvětví zemědělství se musí skládat ze dvou částí. V prvé 
řadě jde o složku na národní úrovni, týkající se menších katastrof, jež bude podporovat 
preventivní akce a bude schopna čelit škodám a napomáhat zemědělcům pokračovat 
v činnosti. V druhé řadě půjde o složku na úrovni Společenství, která umožní spustit 
mechanismy pomoci, jež významným způsobem pomohou zemědělcům postiženým 
katastrofami velkých rozměrů. 

První, národní složka bude moci rychleji využít mechanismy existující v rámci strukturálních 
fondů, zejména současného fondu EZOZF nebo budoucího EZFRV. Tyto fondy díky 
národním programům rozvoje venkova počítají s pomocí pro obnovu potenciálu zemědělské a 
lesnické výroby, který postihly přírodní katastrofy. Jde především o rekonstrukci nebo novou 
výstavbu zemědělské nebo lesnické infrastruktury kolektivního charakteru či fixní kapitál pro 
zemědělské podniky poškozené přírodními katastrofami klimatického nebo jiného původu. 

Druhou složku budou tvořit státní pomoci i vhodné nástroje Společenství, zejména Fond 
solidarity s rozšířenou působností, který je v této době revidován a jeho působnost je 
rozšiřována, aby obsáhl i jiné katastrofy, zejména extrémní sucho.

II. Systém řízení rizik

Základní složkou navrhovaného vzoru bude efektivní systém řízení rizik obecného dosahu, 
který bude spravován na úrovni každého členského státu. Tento systém vytvoří preventivní síť 
proti hlavním rizikům, která se pravidelně týkají celého evropského zemědělského odvětví.

Použité nástroje budou muset být velice flexibilní a důraz bude kladen na zemědělské 
pojištění a zajištění, družstevní fondy a případně další nové nástroje, jako jsou termínové trhy, 
trhy s deriváty a opcemi.

Financování by mohlo být zajištěno v rámci Osy 1 národních programů rozvoje venkova, 
v souladu s předpisy fondu EZFRV, a to zejména prostřednictvím regulačních bodů.

III. Stabilizační systém

Probíhající změny na úrovni podpory a složení společné zemědělské politiky ospravedlňují
vytvoření třetího systému, který probíhá napříč ostatními, což přímo i nepřímo přispívá ke 
stabilizaci zemědělských příjmů.

Pokud bychom byli v důsledku závazků přijatých při probíhajících jednáních s WTO svědky 
významného snížení současných úrovní celní ochrany, byly by ceny zemědělských výrobků 
na úrovni Společenství mnohem více vystaveny kolísání odpovídajících světových cen a bylo 
by nutné přijmout opatření umožňující zajistit ve výjimečných podmínkách stabilizaci 
zemědělských cen ve Společenství, a nepřímo tak přispět ke stabilizaci příjmů zemědělských 
výrobců EU.

Tento typ opatření bude muset být dostatečně silný, aby zajistil stabilizaci zemědělských 
příjmů v EU, budou-li zachovány vlastnosti a akční možnosti vyplývající ze 
stávajícího jednotného platebního režimu (RPU).

Připustíme-li, že i RPU projde v příštích letech transformací, kvůli níž se sníží současné 
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pokrytí, bude zavedení systému přímé stabilizace příjmů s širším polem záběru, než je prostá 
stabilizace zemědělských cen, odůvodněné.

V této souvislosti je nutné, aby Evropská komise co nejrychleji vypracovala studie nutné 
k prohloubení této problematiky a mohla fundovaně rozhodnout o obou typech možných 
scénářů.

Analýza by měla jako referenční odkaz vzít v úvahu různé typy nástrojů, jež se v současnosti 
používají v mezinárodním měřítku:

- systém proticyklických plateb, který v současnosti platí ve Spojených státech, sloužící jako 
základ koncepce budoucího stabilizačního systému zemědělských cen Společenství,

- systém CAIS (Canadian Agriculture Income Stabilization), sloužící jako základ koncepce 
budoucího stabilizačního systému příjmů zemědělských výrobců EU.

V obou případech je nezbytně nutné, aby bylo zajištěno rozsáhlé zabezpečení příslušných 
systémů, pokud jde o výrobky, nebo o územní pokrytí.

Financování tohoto typu systémů musí být stanoveno v souvislosti s úsporami spojenými se 
snížením výdajů, ke kterému dojde současně s vývozními intervencemi a náhradami 
v budoucnu. 

Unie musí konečně vedle svých pohotovostních nástrojů klást důraz i na vzdělávání, 
informování a prevenci. Tato opatření by měla být v každém případě financována mimo 
Společnou zemědělskou politiku: tedy v rámci civilní ochrany, programu Forest Focus a 
programů na rozvoj venkova. V tomto posledním případě by měla být zjevnější preventivní 
opatření (jako je boj proti erozi, zalesňování, čištění lesů, práce na vodních tocích nebo 
zemědělsko-ekologické akce vedoucí k lepšímu hospodaření s vodou) povinná a/nebo by měla 
být v národních nebo regionálních programech zahrnuta alespoň v určitém minimu, aby bylo 
s evropskými zemědělci ve stejných podmínkách jednáno podobným způsobem. V této 
souvislosti by se nemělo vytváření map rizik a plánů řízení omezit jen na záplavy, ale mělo by 
se týkat i extrémního sucha a požárů. Náklady na vzdělávání a informování by měl nést 
Evropský sociální fond.
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