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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a természeti katasztrófákról (tüzek, aszályok és áradások) – mezőgazdasági nézőpont
(2005/2195(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az európai áradásokról szóló, 2002. szeptember 5-i állásfoglalására (1), az
éghajlatváltozásról szóló Buenos Aires-i konferencia eredményéről szóló, 2005. január
13-i állásfoglalására (2), a portugáliai aszályról szóló 2005. április 14-i állásfoglalására (3), 
a Spanyolországot sújtó aszályról szóló, 2005. május 12-i állásfoglalására (4), és az idei 
nyár európai természeti katasztrófáiról (tüzek és áradások) szóló, 2005. szeptember 8-i 
állásfoglalására (5),

– tekintettel az Európai Unió erdészeti stratégiájának végrehajtásáról (6) szóló, és a 
mezőgazdaságban a kockázat- és válságkezelésről szóló, 2006. február 16-i 
állásfoglalásaira (7),

– tekintettel az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményéhez fűzött 1997. 
december 11-i Kyotói Jegyzőkönyvre, és a Kyotói Jegyzőkönyv EK általi, 2002. május 
31-i megerősítésére,

– tekintettel a Bizottság Közös Kutatóközpontjának fenntarthatósággal és kutatással 
foglalkozó intézete által kiadott, éghajlatváltozásról és az európai vizek állapotáról szóló 
jelentésre (8),

– tekintettel az áradások kockázatkezeléséről az Európai Bizottság hatodik 
keretprogramjába (2002-2006) foglalt kutatási projektre (9),

– tekintettel az európai környezetvédelmi politikai intézmény éghajlatváltozásról és 
természeti katasztrófákról szóló jelentésére (10),

– tekintettel az agrárszektor állami támogatásáról szóló hatályos jogszabályokra (11),

  
1 HL C 272. E, 2003.11.13., 471. o.
2 HL C 247. E, 2005.10.6., 144. o.
3 HL C 33. E, 2006.2.9., 599. o.
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0187.
5 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0334.
6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0068.
7 Elfogadott szövegek, 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, Jelentés az EP környzetvédelmi 
bizottságának (IP/A/ENVI/FWC/2005-35), 2006. január 25.
11 A Tanács 1998. május 7-i 994/98/EK rendelete az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. 
cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról (HL 142., 1998.5.14., 1. o.), 
kiegészítve a Bizottság 1/2004/EK rendeletével az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek 
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– tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló rendeletre (12),

– tekintettel a „Forest Focus” rendeletre (13),

– tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot (EMVA) létrehozó 
rendeletre (14),

– tekintettel a polgári védelem területén együttműködési eljárás kialakításáról szóló 
határozatra (15),

– tekintettel a Bizottságnak egy európai erdészeti stratégiáról (COM (1998)0649), a 
globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelésről (GMES) szóló űrprogramról 
(COM(2004)0065), a mezőgazdaságban a kockázat- és válságkezelésről 
(COM(2005)0074), a Szolidaritási Alap reformjáról (COM (2005)0108), a gyors 
intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére történő létrehozásáról 
(COM (2005)0113), a vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról 
(COM(2005)0304), az árvizek értékeléséről és kezeléséről (COM(2006)0015), és a 2006. 
február 8-i, az agrárszektorban az állami támogatásokra vonatkozó mentességről szóló  
közleményeire és javaslataira,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0000/2006),

A. mivel a mezőgazdasági és erdőgazdasági termelés olyan gazdasági tevékenység, amely
szorosan kapcsolódik a természethez és következésképpen az éghajlati változékonyságnak 
(aszály, fagyok, jégeső, tüzek, áradások), az egészségügyi kockázatoknak (betegségek, 
járványok) és a környezetszennyezésnek (savas esők, véletlenszerű genetikai átörökítések) 
van kitéve,

B. mivel az előre nem látható természeti jelenségek gyakorisága veszélyeztetheti a 
gazdaságok művelhetőségét és előmozdíthatja azok elhagyását, különösen a legkisebb 
gazdaságok és a strukturális hátrányban levő térségek esetében, 

C. mivel a természeti katasztrófák hátrányosan érintik a fenntartható fejlődést azáltal, hogy 
fokozzák a vidéki demográfiai hanyatlást, súlyosbítják az erózió és az elsivatagosodás 
problémáját, károsítják az ökoszisztémát és veszélyeztetik a biodiverzitást,   

    
előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami 
támogatásokra történő alkalmazásáról (HL 1., 2004.1.3.) és az agrárszektorban nyújtott állami támogatásokról 
szóló közösségi iránymutatásokkal (HL C 28., 2000.2.1., és HL C 232., 2000.812., 19. o.)
12 A Tanács 2002. november 11-i 2012/2002/EK rendelete az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 
létrehozásáról (HL 311., 2002.11.14., 3. o.).
13 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 17-i 2152/2003/EK rendelete a Közösségen belüli
erdők és környezeti kölcsönhatások megfigyeléséről (Forest Focus) (HL L 324., 2003.12.11., 1. o.).
A 788/2004/EK rendelettel (HL L 138. E, 2004.4.30., 17. o.) módosított rendelet. 
14 A Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról (HL 277., 2005.10.21., 1. o.).
15 A Tanács 2001. október 23-i 2001/792/EK határozata polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozások terén a 
fokozott együttműködés előmozdítását segítő közösségi eljárás kialakításáról (HL L 297., 2001.11.15.).
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D. figyelembe véve a közösségi intézmények ismételt nyilatkozatait az Unió egész területén 
megvalósítandó többfunkciós mezőgazdaságról,

E. mivel az éghajlatváltozással bekövetkező természeti kockázatok hozzájárulnak újabb 
mezőgazdasági kockázatok kialakulásához, mint például az új géntechnológiák elterjedése 
vagy a globalizációs folyamat megerősödése, ami megkönnyíti a betegségek és a 
járványok importálását vagy a géntechnológiával módosított szervezetekkel történő 
véletlen szennyeződést, 

F. mivel a KAP-nak a mezőgazdaság fokozatos megnyitásához és globalizálódásához 
kapcsolódó legutóbbi reformjai növelik az európai piacok instabilitását, ami új 
kockázatkezelési mechanizmusokat kíván,

G. mivel közösségi szinten nincsenek kielégítő mechanizmusok a természeti katasztrófák, 
valamint az egészségügyi és piaci kockázatok egyre gyakoribb megjelenésének 
kezelésére, aminek legmeggyőzőbb példája, hogy a Szolidaritási Alap nem terjed ki az 
aszályra,

H. mivel a közösségi intézkedésekben fellelt hiányosságokat súlyosbítja a természeti 
csapások elleni nemzeti szintű mechanizmusok sokfélesége, valamint ezek különböző 
fejlődése, ami sérti az európai szociális modell és a szupranacionalitás érdekében 
alkalmazott kohéziós és szolidaritási alapelveket,

1. üdvözli a Bizottság által közelmúltban előterjesztett közleményeket és javaslatokat (a 
katasztrófákkal és kockázatokkal szembeni reakcióképesség javítása, árvizek értékelése és
kezelése, a Szolidaritási Alap reformja, a polgári védelmi eljárás javítása, a 
vidékfejlesztésre vonatkozó új iránymutatások a 2007/13-as évekre, az állami 
támogatásokra vonatkozó mentesség az agrárszektorban, a mezőgazdasági kockázat- és 
válságkezelés terén);

2. reméli, hogy a helyi szintet meghaladó természeti, egészségügyi és technológiai 
csapásokra megfelelő válasz adható a Szolidaritási Alapon, az Állat-egészségügyi Alapon, 
a „Forest Focus” programon belül a tüzek elleni intézkedéseken vagy a mezőgazdaságnak 
nyújtott állami támogatások rendszerén keresztül; ugyanakkor a katasztrófákkal szembeni 
tényleges közösségi stratégia katalizálása révén ezeknek a mechanizmusoknak 
rugalmasabbakká kell válniuk, sőt ki kell bővíteni a tevékenységi területüket, különösen 
az aszálynak a Szolidaritási Alap alkalmazási területébe való felvételével, kiterjesztett 
pénzügyi eszközökkel való támogatással és a legsebezhetőbb termelőkre és térségekre 
történő összpontosítással;

3. úgy ítéli meg, hogy a Bizottság által a KAP vonatkozásában természeti katasztrófák esetén 
alkalmazott mentességek (többek között előrehozott fizetés, az intervenciós 
gabonakészletek felszabadítása, a parlagon levő földek használatának engedélyezése a 
jószágok élelmezése céljából) bár pozitívak, mégsem elegendőek a bekövetkezett 
veszteség pótlására és sokszor nem a megkívánt gyorsasággal kerülnek eldöntésre;

4. úgy véli, hogy a vidékfejlesztési politika fontos szerepet játszhat a természeti katasztrófák 
megelőzésében; ezért azt javasolja, hogy a nemzeti vagy regionális vidékfejlesztési 
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tervekben kapjanak elsőbbséget a katasztrófák okaira vonatkozó intézkedések (többek 
között az erózió elleni küzdelem, a megfelelő fajokkal történő erdőtelepítés, 
vízgazdálkodási munkák, az erdők tisztasága, a vízgazdálkodás agrár-környezetvédelmi 
akciói);

5. úgy véli, hogy a vidékfejlesztési tervek keretében nélkülözhetetlen a vidéki élet 
strukturális problémáinak figyelembe vétele (többek között demográfiai csökkenés, a 
földek elhagyása, a vidéki termőföldek megvédése az intenzív városiasodástól, az 
erdőirtás folyamata, az erdőtulajdon nagymértékű elaprózódása), amelyek – ha nem 
fékezik meg őket – a jövőbeli kockázatok lehetőségeit növelik;

6. kéri, hogy a 2007/13-as vidékfejlesztési stratégiai irányok összefüggéseiben az egyedi 
intézkedések társfinanszírozási százalékai az erdők, az erózió elleni küzdelem és a 
vízgazdálkodási beruházások területén kerüljenek megerősítésre;

7. meggyőződve arról, hogy a súlyos piaci válságok olyan előreláthatatlan és kivételes 
eseményeket jelentenek, amelyek a mezőgazdasági termelés számára többé-kevésbé 
ugyanolyan súlyos kockázatot hordoznak magukban, mint a természeti katasztrófák által 
okozott kockázatok, ahol az Unió sajátos segítsége szükséges;

8. újólag megerősíti a mezőgazdasági kockázat- és válságkezelésről szóló jelentésében tett 
határozatát abban a tekintetben, hogy kéri a Bizottságot, hogy:

- hozzon létre egy olyan, az Európai Unió által finanszírozott közös biztosítást, amely
megteremti a szabályozás legjobb feltételeit a kockázatkezelést és a válságok megelőzését 
illetően,

- hozzon létre egy egységes és minden tagállam számára hozzáférhető viszontbiztosítási 
rendszert a közös agrárpolitika keretében;

9. kéri, hogy a meglévő tapasztalatoknak megfelelően a kockázatkezelésnek ez az új eszköze 
erős állami támogatást élvezzen a hatékonyság érdekében, mert ezt nehezen lehetne elérni 
egy olyan eszközzel, mint a bizottsági javaslat;

10. javasolja, hogy a kockázatkezelés ezen új eszköze létrehozását kiegészítése érdekében 
helyezzék kilátásba olyan szerkezetátalakítási programok kiterjesztését más KPSZ 
területekre, mint amilyenek a dohány, a gyapot, a bor és a cukorrépa területén vannak 
hatályban; 

11. úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak a mezőgazdasági kockázat- és válságkezelésről szóló 
közleményében kifejtett aggodalmakra való reagáláshoz a Bizottságnak sürgősen el kell 
végeznie az árak és a bevételek stabilizálási rendszerének megalkotását célzó szükséges 
vizsgálatokat, aszerint, hogy a jelenleg hatályos egységes támogatási rendszer jellemzői 
megmaradnak-e vagy sem, oly módon, hogy az európai mezőgazdasági termelőknek a 
főbb kereskedelmi partnereik védelmi rendszeréhez hasonló védelmet tudjon biztosítani;

12. megismétli, hogy a mezőgazdasági katasztrófák elleni valós stratégia nem korlátozódhat 
sokkintézkedésekre, és figyelemmel kell lenni a polgári védelmi eljárás keretében 
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finanszírozott képzési, tájékoztatási és megelőző tevékenységekre, a „Forest Focus” 
programra, a vidékfejlesztési politikára és az Európai Szociális Alapra;

13. úgy véli, hogy a kockázati térképek és kezelési tervek kidolgozása nem korlátozódhat 
kizárólag az áradásokra, amint az a Bizottság jelenlegi irányelvjavaslatában szerepel, 
hanem azokat ki kell terjeszteni az aszályra és a tüzekre is;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.



PE 365.041v02-00 8/13 PR\605161HU.doc

külső fordítás

HU

INDOKOLÁS

1. Mezőgazdasági nézőpont a természeti katasztrófákról

A természeti katasztrófák 2005-ben regisztrált közösségi méretű kiterjedése meggyőzte az 
Európai Parlamentet arról, hogy elérkezett az idő a katasztrófák ellen küzdő közösségi 
stratégia érdekében egy minőségi lépés megtételéhez, aminek következtében sor került a 
2005. szeptember 8-i állásfoglalás elfogadására (P6_TA(2005)0334).

Ebben az összefüggésben készült a természeti katasztrófák mezőgazdasági vonatkozásáról 
szóló jelen kezdeményezési jelentés, amelynek a más – környezetvédelmi és vidékfejlesztési 
– bizottságok által kidolgozottakhoz hasonlóan az a célja, hogy előmozdítsa a katasztrófák 
elleni közösségi lépésekről való gondolkodást és támogassa a Bizottság által elvégzett 
munkákat (16).

Egyértelmű, hogy nehéz a mezőgazdasági, területi és környezetvédelmi témák elkülönítése, és 
következésképpen összességében egy olyan megközelítést kell elfogadni, ami inkább 
mezőgazdasági szempontot tartalmaz a mezőgazdaság és a vidéki élet Unión belüli 
fenntartható fejlődésének megerősítése céljából, ami összefügg az európai szociális és 
agrármodellel, és ami megőrzi a mezőgazdasági tevékenység multifunkcionalitását.

2. Mező- és erdőgazdálkodás, egy a természeti kockázatoknak kitett ágazat 

A mező- és erdőgazdasági termelés önálló gazdasági tevékenység, amely szorosan kötődik a 
természethez és ennek következtében különösen ki van téve az éghajlati változékonyságnak, a 
biológiai-egészségügyi kockázatoknak és a környezetszennyezésnek.  

Bizonyos esetekben ezek veszélyeztetik a gazdaságok, különösen a legkisebbek 
művelhetőségét, amely körülmény utólag ellentmond az Unió egész területén megvalósítandó 
többfunkciós mezőgazdaság érdekében a közösségi intézmények részéről többször kifejtett 
nyilatkozatoknak.

3. A biológiai, természeti és technológiai kockázatok kihívásaival szembeni közös 
politikák hiánya 

Hagyományosan a hatóságok járnak el az előre nem látott kockázatok enyhítése során, vagy a 
konjunkturális kockázatok piacszabályozó eszközei segítségével, vagy a nagymértékű 
természeti csapásokra, ideértve az egészségügyi válságokra alkalmazott kivételes támogatási 
intézkedések útján.

Eközben a folyamatos liberalizáció és a mezőgazdasági piacok megnyitása, valamint a 
  

16 Javaslat a Szolidaritási Alap reformjáról (COM(2005)0108), az árvizek értékeléséről és kezeléséről 
(COM(2004)0472 és COM(2006)015), gyors intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére 
történő létrehozásáról (COM (2005)0113), a polgári védelmi mechanizmus fejlesztéséről (COM(2005)0137), a 
2007/2013-as időszakra szóló vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról
(COM(2005)0304), a mezőgazdaságban a kockázat- és válságkezelésről (COM (2005)074), és az 
agrárszektorban az állami támogatások módosításáról (2006. február 8., még nem tették közzé).
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növekvő uniós és nemzeti szintű költségvetési megszorítások csökkentik az agrárpolitikai 
eszközök gazdálkodástámogatási kapacitását piaci és egészségügyi válságok vagy 
katasztrófák esetén.

- a) A szupranacionális válasz mechanizmusai 

A nagykiterjedésű természeti katasztrófák esetében alkalmazott mezőgazdasági intézkedések 
(17) mindig célzottak és nem mindig dönthetők el a szükséges gyorsasággal. Ugyanezt lehet 
megállapítani az Állat-egészségügyi Alapról a járványok feltűnése esetén.   

A „Forest Focus” program keretében továbbá az erdőgazdálkodás védelmére és fejlesztésére 
vonatkozó intézkedések, amelyek korlátozottabbak a korábban hatályos rendelet 
intézkedéseinél (18), messze vannak attól, hogy olyan gyorsító szerepet töltsenek be, ami az 
erdős ökoszisztémák érdekében valós közösségi stratégia felállítását tenné lehetővé,  amint azt 
az Európai Közösségek Bíróságának ítélete is igazolja, amely kifejezetten megállapította, 
hogy „a megsemmisített rendeletek hatásait fenn kell tartani mindaddig, amíg a Tanács –
ésszerű határidőn belül – új rendeleteket nem hoz ugyanebben a témában” (19), ami a mai 
napig nem történt meg.

Hasonlóképpen, a Szolidaritási Alap hatékonysága az agrárszektorban sok kívánnivalót hagy 
maga után, különösen azáltal, hogy az aszályra nem terjed ki az alkalmazási köre.

- b) A nemzeti reakció mechanizmusai

A közösségi szintű hiányosságot súlyosbítja a nemzeti szintű megelőző és védelmi 
mechanizmusok sokfélesége, valamint ezek különböző fejlődése (20), ami termelőnként és 
területenként különböző bánásmódhoz vezet, és ami nem tükrözi az európai felépítményt 
alkotó kohéziós és szolidaritási alapelveket.

- c) Következtetés: gyakorlati elégtelenség szemben a kockázatok növekedésével

Paradox helyzet, hogy a közös politikák negatív alakulása egybeesik az előre nem látott 
események határozott növekedésével és a mezőgazdasági termelés pénzügyi veszteségével. 
Röviden, a kockázatok a különböző tényezők egybeesése – nevezetesen az éghajlatváltozás 
vitathatatlan folyamata, az új géntechnológiák elterjedése és végül, a globalizációs folyamat 
erősödése – hatására növekszenek. 

Ez utóbbi magában foglalja a betegségek és járványok fokozatos importálását vagy a 
géntechnológiával módosított szervezetekkel történő véletlen szennyeződést, és megkönnyíti 
ezek gyors elterjedését. Ha ehhez hozzátesszük a növekvő piacnyitásból származó 

  
17 Többek között: előrehozott fizetés, az intervenciós gabonakészletek kedvező áron történő rendelkezésre 
bocsátása a termelők számára, a parlagon levő földek használatának engedélyezése a jószágok élelmezése 
céljából, a területenkénti állománysűrűségi vagy állomány visszatartási szabályok rugalmas alkalmazása.
18 A Tanács 1992. július 23-i 2158/92/EGK rendelete a Közösség erdőinek tűz elleni védelméről.
19 Az EB 1999. február 25-i ítélete, Határozatok Tára C-164/97. és C-165/97., Európai Parlament kontra az 
Európai Unió Tanácsa.
20 Kártalanítási alap, agrárhitelek, biztosítások, adórendszerek, polgári védelmi rendelkezések, tűz elleni 
megelőző intézkedések, erdőtelepítési és erdőtakarítási politikák, vízgazdálkodási beruházások állapota, 
városrendezési elvárások szintje és normák tisztelete, stb. 
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instabilitást, akkor megállapítható, hogy az Unió közös intézkedései nincsenek egy szinten a 
körülményekkel, és új mechanizmusokra van szükség a mező-és erdőgazdálkodást 
rendszeresen pusztító, nagykiterjedésű csapásokkal szembeni védekezéshez.  

4. A legutóbbi tapasztalatokból származó tanulságok: a 2005. évi természeti 
katasztrófák 

Az előző megállapításokat sajnos megerősítik az Unió számos tagállamában és tagjelölt 
országában 2005-ben bekövetkezett természeti katasztrófák, amelyek közül hatot 
(Spanyolországot, Portugáliát, Németországot, Ausztriát, Franciaországot és Olaszországot) 
európai parlamenti küldöttségek látogattak meg, amelyek hasznos kapcsolatokat építettek a 
nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal, a civil társadalom képviselőivel, akik rendelkezésre 
állása és együttműködése kiemelést érdemel.

- a) A szakadó esőzések, a lavinák, és az árvizek érintették Svédországot, a balti államokat, 
Németország déli részét, Ausztriát, a Cseh Köztársaságot, Horvátországot, Szlovéniát, 
Franciaországot, Magyarországot, Olaszországot, Lengyelországot és Romániát. 

- b) Az aszály kivételes méretet és időtartamot ért el Európa déli részén, és különösen 
Portugáliát, Spanyolországot, Olaszországot és Franciaországot érintette. A vízhiány 
nyilvánvalóvá tette a nem öntözött és legelő jellegű talajművelés klimatikus sebezhetőségét. 
Kiemelte továbbá az olyan ritka javak, mint a víz gazdálkodására és a takarékosság 
ösztönzésére vonatkozó hosszú távú politikák szükségességét. Végül, a lecsökkent 
csapadékmennyiség negatív hatásai továbbgyűrűztek a növény- és állatvilágban, súlyosbítva a 
mediterrán vidékeken már önmagában is nyugtalanító erdőtüzek problémáját.

- c) A tüzek több ezer hektár erdőt és aljnövényzetet pusztítottak el az Unió dél-nyugati 
részén. 2005-ben 484 000 ha terület égett le, amit hozzá kell adni a 2004-ben leégett 345 000 
ha és a 2003-ban leégett 740 000 ha területhez, nem számolva  sok esetben  az emberi életben 
bekövetkezett veszteségekkel. Egyértelmű, hogy a magas nyári hőmérséklet és a ritka 
esőzések voltak az előidéző okok. Ugyanakkor, ezekhez az elemekhez továbbiakat is hozzá 
kell tenni, amelyek gyengítették a nemzeti hatóságok által a vidékfejlesztés érdekében 
alkalmazott intézkedéseket: a falusi elvándorlás éppúgy, mint az erdőt hagyományosan védő 
mezőgazdasági tevékenységek fokozatos feladása, a biomassza újrafelhasználására való 
ösztönzés hiánya, az erdőtulajdon folyamatos elaprózódása, a mediterrán klímához nem 
alkalmazkodó fajokkal történő erdőtelepítés, a tüzek elleni küzdelem technikai és emberi 
feltételeinek hiánya, az emberi ténykedés nem kielégítő ellenőrzése a tüzeknek leginkább 
kitett időszakokban és térségekben, vagy végül, a mező- és erdőgazdasági hasznosításra szánt 
területek városiasodásának megengedése.  

5. Az előadó javaslatai 

Az előadó úgy véli, hogy a gazdálkodásra és a vidéki életre hatást gyakorló, előre nem látható 
események elleni tényleges közösségi stratégia létrehozásához vezető megoldás egy új modell 
megalkotása, a mezőgazdaságnak a természeti katasztrófákkal és a hasonló 
következményekkel járó véletlenszerű tényezőkkel szembeni megvédése érdekében, ami 
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három pilléren nyugszik, amit a már létező vagy tökéletesítendő közösségi eszközök, a 
tagállami szintű eszközök és az újonnan megalkotandó eszközök egymáshoz illesztése alkot:  

I. Természeti csapások kezelési rendszere 

II. Kockázatkezelési rendszer

III. Stabilizációs rendszer, két forgatókönyvvel 

I. Természeti csapások kezelési rendszere

Az agrárágazatnak szánt természeti csapásokat kezelő rendszernek két tényezőből kell állnia. 
Először egy nemzeti szintű tényezőből a kisebb mértékű csapások ellen, ami a megelőző 
intézkedéseket szorgalmazza, és ami alkalmas arra, hogy kompenzálja a károkat, ezzel segítve 
a mezőgazdasági termelőket tevékenységük újrakezdésében. Másodszor pedig egy közösségi 
szintű tényezőből, ami lehetővé teszi a támogatási mechanizmusok működtetését, ami 
jelentősen támogatja a nagy kiterjedésű csapások által érintett mezőgazdasági termelőket.  

Az első rész jobb reagálást tesz lehetővé a Strukturális Alapok, nevezetesen a jelenlegi 
EMOGA és a jövőbeli EMVA keretében létező mechanizmusok használatának köszönhetően. 
Ezek – a vidékfejlesztési nemzeti programoknak köszönhetően – támogatást irányoznak elő a 
természeti katasztrófa által sújtott mező- és erdőgazdasági termelés teljesítőképességének 
helyreállítása érdekében, különösen az éghajlati vagy más jellegű természeti katasztrófák 
következtében megrongálódott gazdaságok mező- és erdőgazdasági közös vagy saját 
infrastruktúrájának helyreállítása vagy pótlása céljából. 

A második részhez kell majd a tagállami támogatásoknak, valamint a megfelelőnek ítélt 
közösségi intézkedéseknek illeszkedniük, nevezetesen a kiszélesített hatókörű Szolidaritási 
Alapnak, amit jelenleg újítanak meg oly módon, hogy hatókörét más katasztrófákra, 
különösen az aszályra, is kiterjesztik.

II. Kockázatkezelési rendszer

A javasolt modell alapeleme lesz egy általánosan használható, hatékony kockázatkezelési 
rendszer, amit az egyes tagállamok szintjén kezelnek. Ennek a rendszernek az európai 
agrárágazatot rendszeresen sújtó legfontosabb kockázatokkal szembeni megelőző hálózatot 
kell alkotnia.

Az alkalmazandó eszközöknek nagyon rugalmasnak kell lenniük, amelyek között a 
mezőgazdasági biztosításoknak és viszontbiztosításoknak, a segélyegyleti alapoknak és 
esetleg az olyan újító eszközöknek lesz fontos szerepük, mint a határidős, származékos és 
opciós piacok. 

Finanszírozása az EMOGA rendeletnek megfelelően a vidékfejlesztési nemzeti programok 1. 
csapásiránya keretében történhet, különösen egy modulációs ponton keresztül. 

III. Stabilizációs rendszer

A KAP összetételében és támogatási rendszerében folyamatban levő változások igazolják egy 
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harmadik, átfogó jellegű rendszer megalkotását, ami a mezőgazdasági bevételek 
stabilizálásához közvetlenül vagy közvetetten járul hozzá. 

Ha a jelenleg folyó WTO-tárgyalások keretében elfogadott kötelezettségvállalások 
következtében a hatályos vámvédelmi szint jelentős csökkenése következne be, akkor a 
közösségi mezőgazdasági árakat sokkal jobban érintené a megfelelő világpiaci árak mozgása, 
és akkor a közösségi mezőgazdasági árak stabilizálását kivételes feltételekkel biztosító 
intézkedések elfogadása elengedhetetlenné válna, ami így az EU mezőgazdasági termékeiből 
származó bevételek közvetett stabilizálásához is hozzájárulna.  

Egy ilyen jellegű intézkedés elegendő lenne az EU-ban a mezőgazdasági bevételek 
stabilizálásának biztosításához, amennyiben a jelenleg hatályos egységes támogatási 
rendszerből származó intézkedések jellemzői és lehetőségei megmaradnak. 

Elfogadva, hogy a következő évek során az egységes támogatási rendszer is átalakuláson 
megy keresztül, amely a jelenlegi hatókörét megszünteti, igazoltnak látszik a jövedelmek 
olyan közvetlen stabilizációs rendszerének bevezetése, amely a mezőgazdasági árak egyszerű 
rögzítésén túl szélesebb cselekvési terület felett rendelkezik.

Ebben az összefüggésben elengedhetetlen, hogy az Európai Közösség sürgősen elvégezze a 
problémában való elmélyüléshez szükséges vizsgálatokat oly módon, hogy a két lehetséges 
forgatókönyvnek megfelelő határozatokat megalapozza.

A nemzetközi szinten jelenleg rendelkezésre álló különböző eszközök elemzése 
referenciaként használható:

- az Egyesült Államokban jelenleg hatályos ciklusonkénti fizetési rendszer, mint a közösségi 
mezőgazdasági árak stabilizálására vonatkozó jövőbeli rendszerelképzelés alapja, 

- a CAIS rendszer (Canadian Agriculture Income Stabilization), mint az EU mezőgazdasági 
termelői jövedelmét stabilizáló jövőbeli rendszerelképzelés alapja.   

Mindkét esetben alapvető, hogy a szóban forgó rendszer nagy lefedettséget biztosítson, vagy 
termékek szerint, vagy a földrajzi kiterjedés alapján.  

Az ilyen rendszerek finanszírozását a jövőben megvalósítandó költségcsökkentésekhez 
kapcsolódó megtakarítások, támogatások és az export helyreállítása formájában kell kifejezni.

Végül az Uniónak a sürgősségi rendszereken kívül hangsúlyt kell fektetnie a képzési, 
tájékoztatási és megelőző programokra. Ezeket az intézkedéseket a KAP-on kívül kell 
finanszírozni: azaz a polgári védelem, a „Forest Focus” program, a vidékfejlesztési 
programok keretében. Az utóbbi esetben, az egyértelműbb megelőző intézkedéseknek (mint 
amilyen az erózió elleni küzdelem, az erdőtelepítés, az erdők megtisztítása, a vízgazdálkodási 
munkák, vagy a vízkezelést javító agrár-környezetvédelmi cselekvések) kötelezőknek kellene 
lenniük és/vagy a nemzeti vagy regionális programokban egy minimumösszeget kellene 
ezekre biztosítani oly módon, hogy az európai mezőgazdasági termelők számára hasonló 
bánásmódot tegyen lehetővé egyforma körülmények között. Ebben a vonatkozásban a 
kockázati térképek és kezelési tervek kidolgozása nem korlátozódhat kizárólag az áradásokra, 
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mint a Bizottság legutóbbi irányelvjavaslatában, hanem azokat ki kell terjeszteni az aszályra 
és a tüzekre is. A képzési és tájékoztatási intézkedéseket az ESZA-nak kell lefednie.


