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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

luonnonkatastrofeista (tulipalot ja tulvat) – maataloutta koskevat näkökohdat
(2005/2195(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 5. syyskuuta 2002 antamansa päätöslauselman Keski-Euroopan 
tulvakatastrofeista1, 13. tammikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Buenos Airesin 
ilmastonmuutoskonferenssin tuloksista2, 14. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman 
Portugalia koettelevasta kuivuudesta3, 12. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman 
kuivuudesta Espanjassa4 ja 8. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman tämän kesän 
luonnononnettomuuksista (tulipaloista ja tulvista) Euroopassa5,

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
metsästrategian toteuttamisesta6 ja päätöslauselman riskin- ja kriisinhallinnasta 
maatalouden alalla7, 

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 1997 tehdyn ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) ja sen, että EU on ratifioinut
puitesopimuksen 31. toukokuuta 2002,

– ottaa huomioon komission yhteisen tutkimuskeskuksen kestävän kehityksen 
tutkimuslaitoksen julkaiseman tieteellisen raportin "Climate change and European water 
dimension"8,

– ottaa huomioon komission kuudennen puiteohjelman (2002–2006) tutkimushankkeen 
tulvariskien hallinnasta9, 

– ottaa huomioon Euroopan ympäristöpolitiikan instituutin raportin ilmastonmuutoksesta ja 
luonnonkatastrofeista10,

– ottaa huomioon voimassa olevan lainsäädännön valtiontuista maatalouden alalla11,

  
1 EUVL C 272 E, 13.11.2003, s. 471.
2 EUVL C 247 E, 6.10.2005, s. 144.
3 EUVL C 33 E, 9.2.2006, s. 599.
4 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0187.
5 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0334.
6 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA (2006)0068.
7 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, 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 Institute for European Environmental Policy (2006): Climate change and natural disasters: Scientific evidence 
of a possible relation between recent natural disasters and climate change, Raportti EP:n 
ympäristövaliokunnalle (IP/A/ENVI/FWC/2005-35) 25. tammikuuta 2006.
11 Neuvoston asetus (EY) N:o 994/98, annettu 7 päivänä toukokuuta 1998, Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin (EYVL 
142, 14.5.1998, s. 1), komission asetus (EY) N:o 1/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2003, EY:n 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan 
pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen (EUVL L 1, 



PE 365.041v02-00 4/13 PR\605161FI.doc

FI

– ottaa huomioon asetuksen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta1,

– ottaa huomioon asetuksen metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta yhteisössä 
(Forest Focus)2,

– ottaa huomioon asetuksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen3,

– ottaa huomioon 23 päivänä lokakuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen (2001/792/EY) 
yhteisön mekanismin perustamisesta tiiviimmän yhteistyön edistämiseksi 
pelastuspalvelualan avustustoimissa4,

– ottaa huomioon komission tiedonannot ja ehdotukset Euroopan unionin metsästrategiasta 
(KOM(1998)0649), ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuisesta seurannasta
(GMES) (KOM(2004)0065), riskin- ja kriisinhallinnasta maatalouden alalla 
(KOM(2005)0074), Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta (KOM(2005)0108),
valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien rahoitusvälineen perustamisesta vakavia 
hätätilanteita varten (KOM(2005)0113), maaseudun kehittämistä koskevista yhteisön 
strategisista suuntaviivoista (KOM(2005)0304), tulvien arvioinnista ja hallinnasta 
(KOM(2006)0015) sekä maatalousalan valtiontukia koskevan poikkeuksen 
myöntämisestä 8. helmikuuta 2006,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2006),

A. ottaa huomioon, että maa- ja metsätalous ovat läheisesti luontoon sidoksissa olevia 
taloudellisen toiminnan aloja ja siten alttiita säiden armottomuudelle (kuivuus, halla, 
rakeet, tulipalot, tulvat), terveysvaaroille (epidemiat, epitsootiat) ja saastumiselle 
(happosateet, muuntogeenisten organismien tahaton leviäminen),

B. katsoo, että ennakoimattomat luonnonilmiöt voivat vaarantaa erityisesti pienten ja 
epäsuotuisten alueiden maa- tai metsätilojen toiminnan kannattavuuden ja johtaa niiden 
hylkäämiseen,

     
31.1.2004) ja yhteisön suuntaviivat maatalousalan valtiontuesta (EYVL C 28, 1.2.2000 ja EYVL C, 232, 
12.8.2000, s. 19).
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston perustamisesta (EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2152/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, metsien 
ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta yhteisössä (Forest Focus) (EUVL L 324, 11.12.2003, s. 3), muutettuna 
asetuksella (EY) N:o 788/2004 (EUVL L 138, 30.4.2004).
3 Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1).
4 Neuvoston päätös (2001/792/EY), tehty 23 päivänä lokakuuta 2001, yhteisön mekanismin perustamisesta 
tiiviimmän yhteistyön edistämiseksi pelastuspalvelualan avustustoimissa (EYVL L 297, 15.11.2001).
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C. katsoo, että luonnonkatastrofit vaikeuttavat kestävää kehitystä, koska ne edistävät 
maaltapakoa, pahentavat eroosiota ja aavikoitumista, vahingoittavat ekosysteemejä ja 
vaarantavat luonnon monimuotoisuuden,

D. ottaa huomioon yhteisöjen toimielinten useaan otteeseen esittämät julkilausumat 
monitoiminnallisen maatalouden edistämisestä koko unionin alueella,

E. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen aiheuttaman luonnonmullistusten vaaran lisäksi 
maataloudella on uusia uhkia, kuten uuden geeniteknologian leviäminen ja 
globalisoitumisprosessin lujittuminen, jotka edistävät epidemioiden ja epitsootioiden
leviämistä ja tahatonta muuntogeenisten organismien aiheuttamaa saastumista, 

F. katsoo, että viimeaikaiset YMP:n uudistukset, jotka liittyvät maatalouden asteittaiseen 
vapautumiseen ja globalistumiseen, ovat lisänneet Euroopan markkinoiden epävakautta ja 
että uusia kriisinhallintamekanismeja tarvitaan kiireellisesti,

G. katsoo, ettei yhteisöllä ole riittävästi keinoja vastata yhä useammin esiintyviin 
luonnonkatastrofeihin sekä terveys- ja markkinakriiseihin, mistä oivana esimerkkinä on 
se, että solidaarisuusrahastoa ei voitu käyttää kuivuuden aiheuttamien vahinkojen 
korjaamiseen,

H. katsoo, että yhteisön toimien riittämättömyyttä pahentaa luonnonkatastrofien torjumista 
koskevien kansallisten toimien kirjavuus ja niiden väliset tasoerot, mikä on ristiriidassa
eurooppalaiseen sosiaaliseen malliin ja rajat ylittävään rakentamiseen liittyvien 
yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta koskevien periaatteiden kanssa, 

1. on tyytyväinen komission äskettäin esittämiin tiedonantoihin ja ehdotuksiin (valmiuksien 
parantamisesta hätä- ja kriisitilanteisiin varautumiseksi, tulvien arvioinnista ja 
hallinnasta, solidaarisuusrahaston uudistamisesta, maaseudun kehittämistä koskevista 
yhteisön strategisista suuntaviivoista vuosiksi 2007–2013, maatalousalan valtiontukia 
koskevista poikkeuksista sekä riskin- ja kriisinhallinnasta maatalouden alalla;

2. katsoo, että luonnon-, terveys- ja teknologisiin katastrofeihin olisi vastattava 
asianmukaisesti solidaarisuusrahaston, eläinlääkintärahaston, Forest Focus -ohjelman 
metsäpalojen torjuntakeinojen ja maatalouden valtiontukijärjestelmän avulla, mutta sen 
lisäksi, että edistetään todellista katastrofeihin varautumista koskevaa yhteisön strategiaa, 
asianomaisten mekanismien pitäisi olla joustavampia siten, että niiden soveltamisalaa
laajennetaan erityisesti niin, että solidaarisuusrahasto kattaisi myös kuivuutta koskevat 
toimet, ja että käytettävissä olevia varoja lisättäisiin ja keskityttäisiin heikosti toimeen 
tulevien tuottajien ja alueiden tukemiseen;

3. katsoo, että vaikka komission luonnonkatastrofien yhteydessä käyttöön ottamat YMP:n 
poikkeustoimet (muun muassa maksujen aikaistaminen, viljavarastojen käytön salliminen 
interventiotoimiin, kesantomaiden käytön salliminen karjan laiduntamiseen) ovat 
myönteisiä, ne eivät ole lainkaan riittäviä aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen eikä 
niistä aina päätetä riittävän nopeasti; 

4. on sitä mieltä, että maaseudun kehityksellä saattaa olla merkittävä osuus 
luonnonkatastrofien ehkäisemisessä; suosittaa, että maaseudun kehittämistä koskevissa 
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kansallisissa ja alueellisissa suunnitelmissa annetaan etusija katastrofien syihin liittyville 
toimille (muun muassa eroosion torjuminen, uudelleenmetsitys sopivilla lajeilla, 
vesirakennushankkeet, metsien raivaaminen, veden säästämistä koskevat maatalouden 
ympäristötoimet);

5. pitää välttämättömänä maaseudun kehittämistä ajatellen maaseudun rakenneongelmien 
huomioon ottamista (muun muassa väestön väheneminen, maaltapako, maaseudun 
säilyttämisen puolustaminen voimaperäistä kaupunkirakentamista, aavikoitumista, 
liiallista metsäomaisuuden pirstomista vastaan), sillä jos ne jätetään huomioon ottamatta, 
riskit moninkertaistuvat tulevaisuudessa; 

6. pyytää, että maaseudun kehittämistä koskevissa strategisissa suuntaviivoissa vuosiksi 
2007–2013 lisätään metsiä, eroosion torjumista ja vesiperusrakenteita koskevien 
erityistoimien yhteisrahoitusosuutta; 

7. on vakuuttunut siitä, että vakavat markkinakriisit ovat ennakoimattomia ja 
poikkeuksellisia ilmiöitä, jotka ovat ainakin yhtä vaarallisia maatalousyrityksille kuin 
luonnonkatastrofit ja joihin varautumiseksi unionin erityistuki on välttämätön;

8. vetoaa komission riskin- ja kriisinhallintaa maatalouden alalla koskevassa 
tiedonannossaan ilmaisemaan aikomukseen ja kehottaa komissiota 
– luomaan Euroopan unionin rahoittaman julkisen vakuutusjärjestelmän, jonka avulla 

voidaan luoda paremmat riskinhallinta- ja kriisinehkäisymahdollisuudet,
– luomaan yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvän johdonmukaisen ja kaikkien 

jäsenvaltioiden käytettävissä olevan jälleenvakuutusjärjestelmän;

9. katsoo, että saatujen kokemusten mukaan kyseisellä uudella riskinhallintavälineellä ei ole 
vahvaa kansalaisten kannatusta, jotta se voisi olla tehokas, ja että tätä kannatusta voi olla 
vaikea saada komission ehdottaman mukauttamisjärjestelmän avulla;

10. ehdottaa, että uuden riskinhallintajärjestelmän perustamisen lisäksi myös muiden 
yhteisten markkinajärjestelyjen rakenteita uudistetaan samalla tavoin kuin on tehty 
esimerkiksi tupakan, puuvillan, viinin ja punajuuren yhteisissä markkinajärjestelyissä;

11. katsoo, että komission olisi tiedonannossaan riskin- ja kriisinhallinnasta maatalouden 
alalla esittämiensä huolenaiheiden mukaisesti toteutettava kiireellisesti tarvittavat
tarkemmat tutkimukset hintojen tai tulojen vakautusjärjestelmän luomisesta siltä 
kannalta, säilytetäänkö voimassa olevan tilatukijärjestelmän erityispiirteet vai ei, jotta 
EU:n maanviljelijöille voidaan taata samanlainen suojajärjestelmä kuin niiden 
tärkeimmillä kauppakumppaneilla on;

12. toteaa, että todellinen maatalouden katastrofien torjuntastrategia ei voi rajoittua 
hätätoimiin vaan siihen on kuuluttava myös koulutus-, tiedotus ja ennalta ehkäiseviä 
toimia, jotka rahoitetaan pelastuspalvelumekanismeista, Forest Focus -ohjelmasta, 
maaseudunkehityspolitiikan avulla ja Euroopan sosiaalirahastosta; 

13. katsoo, että riskikarttojen ja riskinhallintasuunnitelmien laatimisen ei pitäisi rajoittua 
tulviin, kuten on tehty nykyisessä komission ehdotuksessa direktiiviksi, vaan niiden olisi 
koskettava myös kuivuutta ja metsäpaloja;
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14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

1. Luonnonkatastrofit maatalouden kannalta

Yhteisön kirjaama luonnonkatastrofien määrä vuonna 2005 vakuutti Euroopan parlamentin 
siitä, että oli aika laatia ylikansallinen strategia niiden torjumiseksi, ja tämä johti parlamentin 
8. syyskuuta 2005 antamaan päätöslauselmaan (P6_TA(2005)0334).

Tällä oma-aloitteisella mietinnöllä samoin kuin ympäristövaliokunnan ja maaseudun 
kehittämisen valiokuntien laatimilla mietinnöillä, jotka liittyvät luonnonkatastrofien 
maataloutta koskeviin vaikutuksiin, pyritään edistämään ajatustenvaihtoa siitä, miten yhteisön 
katastrofien torjuntaa koskevia yhteisön toimia voidaan tehostaa ja miten komission1 jo 
aloittamaa toimintaa voidaan tukea.

Koska on ilmeisen vaikeaa erottaa maatalous-, alue- ja ympäristökysymyksiä toisistaan, 
kaikkia näitä kysymyksiä tarkastellaan maatalouden näkökulmasta, ja tavoitteena on 
Euroopan unionin maatalouden ja maaseudun kestävän kehityksen vahvistaminen 
johdonmukaisesti eurooppalaisen maatalous- ja yhteiskuntamallin pohjalta siten, että 
säilytetään maatalouden monitoiminnallisuus. 

2. Maa- ja metsätalous – luonnonuhille altis elinkeino

Maa- ja metsätalous on omalaatuinen, läheisesti luontoon sidoksissa oleva taloudellisen 
toiminnan ala ja siksi erityisen altis säiden armottomuudelle, biologisille ja terveysvaaroille 
sekä saastumiselle.

Tietyissä tapauksissa edellä mainitut riskit vaarantavat maatalousyritysten, eritoten pienten 
maatilojen, kannattavuuden. Tämä olisi myöhemmin ristiriidassa niiden yhteisöjen 
toimielinten toistuvasti esittämien julkilausumien kanssa, joissa puolustetaan 
monitoiminnallisen maatalouden säilyttämistä koko unionin alueella. 

  
1 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta 
(KOM(2005)0108), Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Tulviin liittyvä riskienhallinta Tulvien ehkäisy, torjunta ja 
lieventäminen (KOM(2004)0472 ja KOM(2006)015), Ehdotus: neuvoston asetukseksi valmiustoimien ja 
nopeiden avustustoimien rahoitusvälineen perustamisesta vakavia hätätilanteita varten (KOM(2005)0113), 
Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle: Yhteisön pelastuspalvelumekanismin kehittäminen (KOM(2005)0137), Ehdotus neuvoston 
päätökseksi maaseudun kehittämistä koskevista yhteisön strategisista suuntaviivoista (Ohjelmakausi 2007–2013) 
(KOM(2005)0304), Komission tiedonanto neuvostolle riskin- ja kriisinhallinnasta maatalouden alalla 
(KOM(2005)0074), maatalouden valtiontukijärjestelmän muuttamisesta (8. helmikuuta 2006, ei vielä julkaistu).
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3. Julkisen politiikan kykenemättömyys vastata biologisiin, luonnon ja teknologisiin 
uhkiin 

Ennakoimattomia uhkia pyritään tavanomaisesti lievittämään viranomaistoimin markkinoiden 
sääntelykeinoilla suhdannekriiseissä, erityistukitoimilla mittavissa luonnonkatastrofeissa sekä 
terveyttä uhkaavissa kriiseissä.

Maatalousmarkkinoiden asteittainen vapauttaminen ja avaaminen sekä niin kansallisia kuin 
unionin talousarviovaroja koskevat suuremmat rajoitukset vähentävät kuitenkin 
maatalouspolitiikan välineiden mahdollisuuksia tukea maatalousyrityksiä markkina- ja 
terveyskriiseissä ja katastrofitilanteissa.

a) Ylikansalliset ratkaisukeinot

Mittavissa luonnonkatastrofeissa käytetyt maataloustoimet1 ovat luonteeltaan täsmätoimia 
eikä niihin aina ryhdytä niin nopeasti kuin tilanne vaatisi. Saman voi todeta 
eläinlääkintärahaston toiminnasta epitsootioiden puhjetessa.

Metsien suojelua ja metsänhoidon parantamista koskevia Forest Focus -ohjelmaan liittyviä 
toimia on typistetty aikaisemmin voimassa olleessa asetuksessa2 säädettyihin toimiin nähden, 
eikä niillä edistetä lainkaan metsien ekosysteemien suojelemista edistävän todellisen yhteisen 
strategian luomista, mikä ilmenee yhteisöjen tuomioistuimen tuomiosta, jossa todetaan 
yksiselitteisesti, että "kumottujen asetusten vaikutukset pidetään voimassa, kunnes neuvosto 
antaa kohtuullisessa ajassa samasta asiasta uudet asetukset"3, mitä neuvosto ei vielä ole 
tehnyt.

Solidaarisuusrahaston tehokkuudessa maatalousalalla on yhtä lailla paljon parantamisen 
varaa, nimenomaan koska se ei kata kuivuuden aiheuttamia vahinkoja.

b) Kansalliset ratkaisukeinot

Yhteisön toimien puutteita pahentaa olemassa olevien kansallisten ennaltaehkäisy- ja 
torjuntamekanismien kirjavuus ja eritasoisuus4, mikä johtaa tuottajien ja alueiden erilaiseen 
kohteluun ja estää niiden yhteenkuuluvuuden ja yhteisvastuun periaatteiden toteutumisen, 
joihin Euroopan rakentamisessa on vedottu.

  
1 Muun muassa suorien maksujen aikaistaminen, interventioviljan antaminen tuottajien käyttöön edullisin 
hinnoin, kesantomaiden käytön salliminen karjan laiduntamiseen, joustaminen eläintiheyttä ja eläinten pitoa 
koskevien sääntöjen soveltamisessa.
2 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2158/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, metsäpalojen torjunnasta 
yhteisössä.
3 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 25 päivänä helmikuuta 1999. Euroopan parlamentti vastaan 
Euroopan unionin neuvosto. Metsien suojelusta ilmansaasteilta ja metsäpaloilta annetut asetukset –
Oikeudellinen perusta – EY:n perustamissopimuksen 43 artikla – EY:n perustamissopimuksen 310 s artikla –
Parlamentin oikeudet. Yhdistetyt asiat C-164/97 ja C-165/97.
4 Korvausrahastot, kausiluonteiset lainat, vakuutukset, verojärjestelmät, pelastuspalvelutoimet, olemassa olevat 
tulipalojen ehkäisy- ja torjuntatoimet, uudelleenmetsittämis- ja metsien raivaustoimet, 
vesirakentamisinvestointien kartoitus, rakentamissääntöjen vaatimustaso ja niiden noudattaminen jne. 
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c) Yhteenveto: toimien riittämättömyys lisääntyvien uhkien edessä

Paradoksaalista kyllä julkisten toimien puutteet esiintyvät samaan aikaan kun 
maatalousyrityksille taloudellisia vahinkoja aiheuttaneiden ennakoimattomien tapahtumien 
määrä kasvaa. Lyhyesti sanottuna riskit kasvavat useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta, 
kuten kiistämättömästä ilmastonmuutosprosessista, uuden geenitekniikan leviämisestä ja 
globalisaation vahvistumisesta. 

Globalisaatio helpottaa epidemioiden ja epitsootioiden asteittaista leviämistä ja tahatonta 
muuntogeenisten organismien aiheuttamaa saastumista ja sen leviämistä. Jos tähän lisätään 
markkinoiden lisääntyvästä vapauttamisesta aiheutuva epävakaus, voidaan todeta, että unionin 
toimet eivät ole tilanteen tasalla ja tarvitaan uusia mekanismeja mittavien luonnonmullistusten 
maa- ja metsätaloudelle aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen.

4. Viimeaikaisten kokemusten opetukset: luonnonkatastrofit vuonna 2005

Edellä olevien väitteiden paikkansapitävyys voitiin valitettavasti todeta vuonna 2005 useissa 
unionin jäsenvaltioissa ja ehdokasvaltioissa sattuneiden luonnonmullistusten yhteydessä. 
Euroopan parlamentin valtuuskunnat vierailivat kuudessa luonnonkatastrofien koettelemassa 
jäsenvaltiossa (Espanja, Portugali, Tanska, Itävalta, Ranska ja Italia) ja loivat siten erittäin 
hyödylliset yhteydet kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin sekä 
kansalaisyhteiskunnan edustajiin, joiden osallistumis- ja yhteistyöhalukkuus oli kiitettävää. 

a) Rankkasateet, mutavyöryt ja tulvat koettelivat Ruotsia, Alankomaita, Etelä-Saksaa, 
Itävaltaa, Tšekin tasavaltaa, Kroatiaa, Sloveniaa, Ranskaa, Unkaria, Italiaa, Puolaa ja
Romaniaa.

b) Etelä-Eurooppaa, erityisesti Portugalia, Espanjaa, Italiaa ja Ranskaa koetellut kuivuus oli 
poikkeuksellisen voimakas ja kesti tavallista kauemmin. Veden puute osoitti kastelemattoman 
maanviljelysmaan ja laiduntamismaan ilmastollisen haavoittuvuuden. Se osoitti myös 
kauaskantoisen politiikan välttämättömyyden vähäisten vesivarojen hallinnoimisessa ja niiden 
säästämisen edistämisessä. Sademäärän vähäisyys haittasi kasveja ja eläimiä ja pahensi 
entisestäänkin huolestuttavaa Välimeren alueiden metsäpalo-ongelmaa.

c) Tulipalot tuhosivat tuhansia hehtaareja metsää ja aluskasvillisuutta unionin lounaisosassa. 
Vuonna 2005 paloi 484 000 hehtaaria, vuonna 2004 345 000 hehtaaria ja vuonna 2003
740 000 hehtaaria metsää. Metsäpaloissa menetettiin valitettavasti myös ihmishenkiä. 
Epäilemättä korkeat kesälämpötilat ja sateiden puute olivat palojen syy. Näiden tekijöiden 
lisäksi on kuitenkin olemassa muita tekijöitä, kuten maaltapako, johon liittyy asteittainen 
luopuminen perinteisen metsien säilyttämistä edistävän maatalouden harjoittamisesta, 
biomassan keräämistä koskevien kannustimien puute, metsäomaisuuden liiallinen 
pirstominen, uudelleenmetsitys Välimeren ilmastoon sopimattomilla lajeilla, teknisten ja 
henkilöresurssien puute tulipalojen torjunnassa, ihmisten toimien riittämätön valvonta erittäin 
paloherkkinä aikoina ja erittäin paloherkillä alueilla sekä kaupunkirakentamisen salliminen 
maanviljelykseen ja metsänhoitoon tarkoitetuilla alueilla, jotka hankaloittavat kansallisten 
viranomaisten toimien soveltamista.
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5. Esittelijän ehdotus

Jotta voidaan luoda todellinen yhteisön strategia sellaisten ennakoimattomien tapausten 
varalta, jotka vaikuttavat maatiloihin ja maaseutuun, esittelijä ehdottaa sellaisen uuden mallin 
luomista, joka perustuu kolmeen pilariin, joiden avulla maanviljelijöitä voidaan suojella 
luonnonkatastrofien vaikutuksilta tai sellaisilta ennakoimattomilta tekijöiltä, joilla on 
samanlaiset vaikutukset ja joka muodostuu jo olemassa olevien tai uudistettavien yhteisön 
välineiden ja jäsenvaltioiden välineiden sekä perustettavien uusien välineiden 
johdonmukaisesta yhteensovittamisesta. Nämä kolme pilaria ovat

I katastrofien hallintajärjestelmä
II riskinhallintajärjestelmä
III vakautusjärjestelmä, jossa on kaksi vaihtoehtoa

I Katastrofien hallintajärjestelmä

Maataloutta uhkaavien luonnonkatastrofien hallintajärjestelmässä on oltava kaksi osatekijää. 
Toisen täytyy olla järjestelmän kansallinen osa, joka on tarkoitettu pienempiä katastrofeja 
varten ja jolla edistetään ehkäiseviä toimia ja korjataan syntyneitä vahinkoja sekä autetaan 
maanviljelijöitä aloittamaan uudelleen toimintansa. Toisen osan on oltava yhteisön 
järjestelmä, jonka avulla on mahdollista käynnistää avustusmekanismit, joilla tuetaan 
merkittävästi mittavien katastrofien aiheuttamista vahingoista kärsineitä maanviljelijöitä. 

Ensin mainittua järjestelmän osaa hyödynnetään parhaiten käyttämällä olemassa olevia 
rakennerahastojen mekanismeja, kuten nykyistä Euroopan maatalouden ohjaus- ja 
tukirahastoa (EMOTR) ja tulevaa maaseuturahastoa. Näistä rahastoista tuetaan kansallisten 
maaseudun kehittämisohjelmien kautta luonnonkatastrofien vahingoittaman maa- ja 
metsätalouden tuotantokapasiteetin elvyttämistä, etenkin säistä tai muista syistä aiheutuneiden 
luonnonkatastrofien vahingoittamien maatilojen yhteisten tai kiinteää omaisuutta olevien 
maa- ja metsätalouden perusrakenteiden uudistamiseksi ja korjaamiseksi.

Toiseksi mainittua järjestelmän osaan kuuluvat valtiontuet ja asianmukaisiksi katsottavat 
yhteisön välineet, kuten solidaarisuusrahasto, jonka kattavuutta laajennetaan ja jota 
parhaillaan uudistetaan niin, että sitä voidaan käyttää tulevaisuudessa myös muiden 
katastrofien, kuten kuivuuden, aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen. 

II Riskinhallintajärjestelmä

Ehdotetun mallin olennainen osa on jäsenvaltioiden hallinnoima tehokas ja yleinen 
riskinhallintajärjestelmä. Järjestelmä toimii verkostona, jonka avulla torjutaan EU:n 
maatalousalan suurimpia, toistuvia riskejä.

Käytettävien välineiden pitäisi olla hyvin joustavia, niin että avainasemassa olisivat 
maatalousalan vakuutukset ja jälleenvakuutukset, investointirahastot ja mahdollisesti vielä 
edistyksellisemmät välineet, kuten futuuri- johdannais- ja optiomarkkinat.

Järjestelmä voidaan rahoittaa kansallisten maaseudun kehittämisohjelmien toimintalinjan 1
nojalla maaseuturahasto-asetuksen mukaisesti, erityisesti jonkin mukauttamistoimen avulla.
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III Vakautusjärjestelmä

Parhaillaan käynnissä olevat eri tukimuotoja ja YMP:n kokonaisuutta koskevat muutokset 
oikeuttavat sellaisen kolmannen, poikittaisen järjestelmän luomisen, jolla myötävaikutetaan 
suorasti tai välillisesti maataloustulojen vakauttamiseen.

Jos meneillään olevien WTO-neuvottelujen tuloksena sitoudutaan alentamaan huomattavasti 
tullisuojan tasoa sen nykytasosta, yhteisön maataloushinnat tulevat entistä herkemmiksi 
vastaavien maailmanmarkkinahintojen vaihteluille, minkä vuoksi on välttämätöntä ottaa 
käyttöön toimia, joilla on mahdollista varmistaa poikkeustilanteissa yhteisön 
maataloushintojen vakaus ja siten myötävaikuttaa välillisesti EU:n maataloustuottajien tulojen 
vakauttamiseen.

Tällaisten toimien pitäisi riittää varmistamaan EU:n maataloustuottajien tulojen 
vakauttaminen, jos nykyisin voimassa olevan tilatukijärjestelmän ominaispiirteet ja sen 
suomat toimintamahdollisuudet säilytetään.

Myös tilatukijärjestelmää ja sen soveltamisalaa aiotaan muuttaa tulevina vuosina siten, että 
otetaan käyttöön välitön tulojen vakautusjärjestelmä, joka ei koske pelkästään 
maataloushintojen vakauttamista.

Komission pitäisi siksi viipymättä toteuttaa tarvittavat tutkimukset tämän ongelma-alueen 
tarkastelemiseksi näitä kahta vaihtoehtoa koskevien asianmukaisten päätösten 
pohjustamiseksi.

Nykyisin käytettävissä olevien kansainvälisten välineiden arvioinnin lähtökohtina olisi oltava

– nykyisin USA:ssa käytössä oleva suhdanteita tasoittava maksujärjestelmä, johon tulevan
yhteisön maataloushintojen vakautusjärjestelmän luominen voisi pohjautua,

– CAIS-järjestelmä (Canadian Agriculture Income Stabilization), johon tulevan EU:n 
maataloustuottajien tulojen vakautusjärjestelmän luominen voisi pohjautua.

Kummassakin vaihtoehdossa on olennaista varmistaa järjestelmän laaja soveltamisala, olipa 
sitten kyse tuotteista tai maantieteellisestä kattavuudesta.

Tällaisen järjestelmän rahoittamisessa on otettava huomioon tulevaisuudessa interventioita ja 
vientitukia koskevien menojen vähentymisen ansioista syntyvät säästöt.

Euroopan unionin olisi hätätoimien ohella korostettava koulutus-, tiedotus- ja ehkäisevien 
toimien merkitystä. Nämä toimet olisi kuitenkin rahoitettava muutoin kuin YMP:n avulla, 
joko pelastuspalvelumekanismeista, Forest Focus -ohjelmasta tai maaseudun 
kehittämisohjelmista. Tärkeimpien ehkäisevien toimien (kuten eroosion torjunta, 
uudelleenmetsittäminen, metsien raivaaminen, vesirakentaminen sekä vesivarojen 
hallinnointia edistävät maatalous- ja ympäristötoimet) olisi oltava pakollisia ja/tai niiden 
vähimmäistaso olisi taattava kansallisissa tai alueellisissa ohjelmissa, jotta EU:n 
maanviljelijöille varmistetaan yhtäläinen kohtelu samankaltaisissa olosuhteissa. Riskikarttojen 
ja hallintasuunnitelmien laatimisen ei pitäisi näin ollen rajoittua pelkästään tulviin, kuten 
äskettäisessä komission direktiiviehdotuksessa on esitetty, vaan niiden olisi koskettava myös 
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kuivuutta ja tulipaloja. Koulutus- ja tiedotustoimet olisi rahoitettava Euroopan 
sosiaalirahastosta.


