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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

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 potvynių Europoje (1), 2005 m. 
sausio 13 d. rezoliuciją dėl Buenos Airių klimato kaitos konferencijos rezultatų (2), 2005 
m. balandžio 14 d. rezoliuciją dėl sausros Portugalijoje (3), 2005 m. gegužės 12 d. 
rezoliuciją dėl sausros Ispanijoje (4) 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 įgyvendinimo (6) bei dėl rizikos ir krizių valdymo žemės ūkyje 
(7),– atsižvelgdamas į 1997 m. gruodžio 11 d. Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos (JTBKKK) Kioto protokolą, kurį EB ratifikavo 2002 m. gegužės 31 d.,

– atsižvelgdamas į Komisijos Jungtinio tyrimų centro Aplinkos ir darnaus vystymosi 
instituto mokslinį pranešimą „Klimato kaita ir vanduo Europoje“ (8),

– atsižvelgdamas į potvynių pavojaus valdymo mokslinių tyrimų projektą, parengtą pagal 
Europos Komisijos 6-ąją pagrindų programą (2002–2006 m.) (9),

– atsižvelgdamas į Europos aplinkos politikos instituto pranešimą apie klimato kaitą ir 
gaivalines nelaimes (10),

– atsižvelgdamas į galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbą žemės 
ūkiui (11),

  
1 OL C Nr. 272, 2003 11 13, p. 471.
2 OL C Nr. 247 E, 2005 10 6, p. 144.
3 OL C Nr. 33 E, 2006 2 9, p. 599.
4 Tą dieną patvirtinti tekstai, P6_TA(2005)0187.
5 Tą dieną patvirtinti tekstai, P6_TA(2005)0334.
6 Tą dieną patvirtinti tekstai, P6_TA(2006)0068.
7 Tą dieną patvirtinti tekstai, 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 Europos aplinkos apsaugos institutas (2006): Climate change and natural disasters: Scientific evidence of a 
possible relation between recent natural disasters and climate change, Pranešimas EP Aplinkos apsaugos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui (IP/A/ENVI/FWC/2005-35), 2006 m. sausio 25 d.
11 1998 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 994/98 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 92 ir 93 
straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (OL Nr.142, 1998 5 14, p. 1), papildytas 
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 prekyba (OL Nr. 1, 2004 1 3) 
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– atsižvelgdamas į reglamentą, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą (1),
– atsižvelgdamas į reglamentą „Forest Focus“ (2),

– atsižvelgdamas į reglamentą, įsteigiantį Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) (3),

– atsižvelgdamas į sprendimą, nustatantį Bendrijos mechanizmą sustiprintam 
bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos pagalbą palengvinti (4),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatus ir pasiūlymus dėl Europos miškininkystės 
strategijos (KOM (1998)0649), aplinkos ir saugos visuotinės kontrolės programos 
(GMES) (KOM(2004)0065), rizikos ir krizių valdymo žemės ūkyje (KOM(2005)0074), 
Solidarumo fondo reformos (KOM (2005)0108), Greitojo reagavimo ir pasirengimo 
didelio masto ekstremalioms situacijoms priemonės (KOM (2005)0113), Bendrijos 
strateginių gairių kaimo plėtrai (KOM(2005)0304), potvynių vertinimo ir rizikos 
valdymo (KOM(2006)0015) ir dėl valstybės pagalbos žemės ūkio sektoriui ribojimo 
išimčių (2006 m. vasario 8 d.),

– atsižvelgdamas į savo darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros (A6-0000/2005) 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 dažni nenumatyti gamtos reiškiniai gali kelti pavojų ūkiams ir paskatinti 
atsisakyti ūkininkavimo, ypač mažuose ūkiuose ir neišvystytos struktūros zonose,

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

D. atsižvelgdamas į pakartotinius Bendrijos institucijų pareiškimus, palankiai vertinančius
įvairialypės žemės ūkio veiklos plėtrą visoje Sąjungos teritorijoje,

    
bei Bendrijos gairėmis dėl valstybės pagalbos žemės ūkio sektoriuje (OL C Nr. 28, 2000 2 1, ir OL C Nr. 232, 
2000 8 12, p. 19).
1 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo 
fondą (OL Nr. 311, 2002 11 14, p. 3).
2 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2152/2003 dėl miškų ir aplinkos 
sąveikos monitoringo Bendrijoje (Forest Focus) (OL Nr. L 324, 2003 12 11, p. 3), su pakeitimais, padarytais 
Reglamentu (EB) Nr. 788/2004 (OL Nr. 138, 2004 4 30).
3 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL Nr. 277, 2005 10 21, p. 1).
4 2001 m. spalio 23 d. Tarybos sprendimas 2001/792/EB, Euratomas, nustatantis Bendrijos mechanizmą 
sustiprintam bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos pagalbą palengvinti (OL Nr. L 297, 2001 11 15).
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E. kadangi klimato kaitos sukeltą gamtinį pavojų papildo naujas pavojus žemės ūkiui, pvz., 
naujų genetinių technologijų plėtra arba globalizacijos proceso konsolidavimas, 
palengvinantis ligų ir epizootijų plitimą ar nevalingą užkrėtimą genetiškai modifikuotais 
organizmais, 

F. kadangi pastarosios BŽŪP reformos, susijusios su žemės ūkio laipsnišku atvėrimu 
globalizacijai, didina Europos rinkų nestabilumą ir kadangi pastarosioms reikalingi nauji 
krizių valdymo mechanizmai,

G. kadangi nepakanka Bendrijos lygio mechanizmų, galinčių padėti įveikti vis dažnesnes 
gaivalines nelaimes bei sveikatos ir rinkų krizes, o geriausias to pavyzdys – lėšų 
neskyrimas iš ES Solidarumo fondo sausros nuostoliams padengti,

H. kadangi konstatuotą Bendrijos veiksmų nepakankamumą dar labiau išryškina valstybių 
narių kovos su gaivalinėmis nelaimėmis mechanizmų įvairovė ir netolygi jų raida, 
prieštaraujanti sanglaudos ir solidarumo principams, kuriais remiantis kuriamas Europos 
socialinis modelis ir viršnacionalinės struktūros,

1. džiaugiasi pastarojo meto Komisijos pranešimais ir pasiūlymais (dėl gebėjimo reaguoti į 
katastrofas bei krizes gerinimo, potvynių vertinimo ir valdymo, ES solidarumo fondo 
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. reiškia pageidavimą, kad būtų imtasi tinkamai reaguoti į didesnes nei vietinio masto 
gaivalines, sanitarines ar technologines katastrofas, panaudojant ES solidarumo fondą, 
Veterinarijos fondą, priešgaisrines priemones, numatytas programoje „Forest Focus“, arba 
valstybės pagalbos žemės ūkiui priemones; bet kokiu atveju reikėtų sukurti tikrą Bendriją 
ištinkančių nelaimių valdymo strategiją, kurios mechanizmai turėtų būti lankstesni ir 
veiklos laukas pakankamai platus: į ES solidarumo fondo taikymo sritį įtraukti kovą su 
sausra ir tam skirti daugiau lėšų, kurios turi būti numatytos labiausiai pažeidžiamiems
gamintojams ir sritims;

3. mano, kad nors gaivalinių nelaimių atvejais Komisijos taikomos nukrypstančios nuo 
BŽŪP priemonės (pvz., 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;

4. mano, kad kaimo plėtros politika galėtų atlikti svarbų darbą siekiant užkirsti kelią 
gaivalinėms nelaimėms; pataria valstybių ar regionų kaimo plėtros lygmeniu pirmenybę 
teikti priemonėms, šalinančioms katastrofų priežastis (pvz., kovai su erozija, miškų 
atsodinimui, panaudojant tinkamas augalų rūšis, hidrotechnikos darbams, miškų valymui, 
žemės ūkio ir aplinkosaugos sričių veiksmams, susijusiems su vandens taupymu);

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

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

7. 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;

8. dar kartą patvirtina savo sprendimą, pagrįstą pranešimu apie žemės ūkio rizikos ir krizių 
valdymą, prašyti Komisiją:

- sukurti Europos Sąjungos finansuojamą visuomeninio draudimo fondą, siekiant 
sudaryti geresnes rizikos valdymo ir krizių prevencijos sąlygas,

- vadovaujantis bendrąja žemės ūkio politika, sukurti tinkamą ir visoms valstybėms 
narėms prieinamą perdraudimo sistemą;

9. remdamasis sukaupta patirtimi, prašo, kad naujai rizikos valdymo priemonei būtų 
skiriama didelė parama tam, kad ji būtų veiksminga, nes vadovaujantis esama Komisijos 
pasiūlymo formuluote ji nebus veiksminga;

10. siūlo, papildant šią naują rizikos valdymo sistemą, numatyti galimybę restruktūrizavimo 
programas, panašias į tas, kurios šiuo metru taikomos tabako, medvilnės, vyno ir runkelių 
rinkose, taikyti ir kitose bendrosios rinkos organizavimo srityse; 

11. mano, kad dera skubiai pradėti įgyvendinti 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;

12. kartoja, kad tikra kovos su žemės ūkį ištinkančiomis katastrofomis strategija negalės 
apsiriboti skubiomis vienkartinėmis priemonėmis ir kad reikės numatyti mokymo, 
informavimo ir prevencijos veiksmų, finansuojamų iš civilinės saugos mechanizmo, 
programos „Forest Focus“, kaimo plėtros politikos ir Europos socialinio fondo lėšų;

13. mano, kad dabartiniame Komisijos pateiktame direktyvos pasiūlyme minimuose rizikos 
žemėlapiuose ir valdymo planuose dėmesys turėtų būti skiriamas ne tik potvynių, bet ir 
sausrų bei gaisrų problemoms;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Žvilgsnis į gaivalines nelaimes pro žemės ūkio prizmę

2005 m. Bendrijos teritorijoje įregistruotų gaivalinių nelaimių mastas įtikino Europos 
Parlamentą, jog atėjo laikas kokybiniam šuoliui rengiant kovos su šiais reiškiniais 
viršnacionalinę strategiją, ir dėl to 2005 m. rugsėjo 8 d. buvo priimta rezoliucija
(P6_TA(2005)0334).

Kaip tik atsižvelgiant į tai reikėtų nagrinėti šį pranešimą savo iniciatyva dėl gaivalinių 
nelaimių poveikio žemės ūkiui, kurio tikslas, kaip ir kitų – Aplinkosaugos ir Kaimo plėtros –
komitetų parengtų pranešimų, – paskatinti svarstyti, kaip būtų galima pagerinti Bendrijos 
veiklą siekiant įveikti tokias katastrofas ir remti Komisijos pradėtus darbus (1).

Akivaizdu, kad žemės ūkio, teritorinius ir aplinkosaugos reikalus sunku atskirti, todėl 
komitetas susitarė dėl bendros nuomonės, labiausiai atspindinčios žemės ūkio problematiką, 
siekiant konsoliduoti žemės ūkį ir kaimo ilgalaikę plėtrą Sąjungoje, atitinkančioje Europos 
žemės ūkio ir socialinį modelį ir išlaikiusioje žemės ūkio įvairiapusiškumą. 

2. Žemės ir miškų ūkis – sektorius, kuriam gresia gaivalinės nelaimės

Žemės ir miškų ūkio pramonė – atskira ekonomikos šaka, glaudžiai susijusi su gamta ir dėl 
šios priežasties ypač priklausoma nuo klimato reiškinių, biologinės, sanitarinės ir užterštumo 
rizikos.

Tam tikrais atvejais ši rizika kelia pavojų ūkių, ypač pačių mažiausių, gyvybingumui, ir 
pastaroji aplinkybė paneigia pakartotinius Bendrijos institucijų tvirtinimus, kad jos palaiko 
įvairiapusišką žemės ūkį visoje Sąjungos teritorijoje.

3. Kovos su biologine, gamtine ir technologine rizika valstybinės politikos trūkumas

Tradiciškai valstybės institucijos imasi veiksmų švelnindamos nenumatytos nelaimės
padarinius: konjunktūrinių krizių atvejais – rinkos reguliavimo mechanizmais, o didelio masto 
gaivalinių nelaimių, įskaitant sveikatos krizes, atvejais – ypatingomis paramos priemonėmis.

Vis dėlto laipsniškas žemės ūkio rinkų liberalizavimas ir atvėrimas bei vis didesni 
finansavimo iš valstybių biudžetų suvaržymai mažina žemės ūkio politikos priemonių gebą 
remti rinkos ir sveikatos krizių arba katastrofų ištiktus ūkius. 

– a) Viršnacionaliniai reagavimo mechanizmai
  

1 Pasiūlymai dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo reformos (KOM(2005)0108), dėl potvynių vertinimo ir 
valdymo (KOM(2004)0472 ir KOM(2006)015), dėl Greitojo reagavimo ir pasirengimo didelio masto 
ekstremalioms situacijoms priemonės (KOM (2005)0113), dėl civilinės saugos mechanizmo gerinimo 
(KOM(2005)0137), dėl kaimo plėtros strateginių gairių 2007–2013 m. laikotarpiui (KOM(2005)0304), dėl 
žemės ūkio krizių valdymo (KOM (2005)074) ir dėl valstybės pagalbos žemės ūkiui tvarkos dalinio pakeitimo 
(2006 m. vasario 8 d., dar nepaskelbta).
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Įvykus didelio masto gaivalinei nelaimei (1) visuomet žemės ūkyje buvo taikomos 
vienkartinės priemonės, be to, ne visuomet pakankamai skubiai. Tą pačią pastabą galėtume 
taikyti Veterinarijos fondo veiksmams epizootijų atvejais.

Beje, veiksmai, susiję su miškų apsaugos ir valdymo tobulinimu pagal programą „Forest 
Focus“, kurie, palyginus su anksčiau galiojusio reglamento nuostatomis, dar labiau 
apriboti(2), toli gražu neskatina kurti tikros miškų ekosistemų kūrimo bendros strategijos. Ta 
strategija minimą Europos bendrijos Teisingumo Teismo nutartyje, kurioje specialiai 
pareiškiama, jog „panaikinti reglamentai liks galioti tol, kol Taryba per protingą terminą 
priims naujus reglamentus ta pačia tema“(3), o iki šiol tai, regis, padaryta nebuvo.

Taip pat nepakankamai panaudojamos Solidarumo fondo lėšos žemės ūkio sektoriuje, ypač 
dėl to, kad jis neskiria lėšų sausros padariniams malšinti.

- b) Vidaus lygmens reagavimo mechanizmai 

Bendrijos lygmens veiksmų nepakankamumą dar labiau paaštrina valstybių narių prevencijos 
ir kovos mechanizmų įvairovė bei netolygi jų plėtra (4): skirtingi veiksmai taikomi
skirtingiems gamintojams ir skirtingose teritorijose, kurie neatitinka bendros Europos kūrimo 
sanglaudos ir solidarumo principų.

- c) Vietoje išvados: veiksmų nepakankamumas didėjant rizikai

Paradoksalu, kad ši neigiama viešosios politikos raida sutampa su akivaizdžiu nenumatytų 
įvykių, ūkininkams padariusių finansinių nuostolių, skaičiaus didėjimu. Trumpai tariant, 
rizika didėja dėl įvairių faktorių samplaikos: nepaneigiamo klimato kaitos proceso, naujų 
genetinių technologijų plėtros ir globalizacijos proceso konsolidavimo.

Pastarasis lemia vis didesnį ligų ir epizootijų įvežimą arba nesąmoningą užkrėtimą genetiškai 
modifikuotais organizmais ir jų greitą plitimą. Jei dar paminėsime nestabilumą, susijusį su vis 
didesniu rinkų atvėrimu, teks daryti išvadą, kad Sąjungos organizuoti veiksmai per silpni 
esamomis sąlygomis ir kad reikalingi nauji kovos su didelio masto nelaimėmis, reguliariai 
nuniokojančiomis žemės ir miškų ūkį, mechanizmai.

4. Nesenos patirties pamokos: 2005 metų gaivalinės nelaimės

Anksčiau išdėstytus teiginius, nelaimei, patvirtino daugelį Sąjungos valstybių narių ir šalių 
  

1 Pvz.: išankstiniai tiesioginiai mokėjimai, grūdinių kultūrų atsargų perdavimas gamintojams palankiomis 
kainomis, leidimas naudoti pūdymaujančius žemės plotus gyvuliams šerti, gyvūnų pasiskirstymo tam tikruose 
plotuose tankumo taisyklių lankstus taikymas arba gyvulių sulaikymas.
2 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr.2158/92 dėl Bendrijos miškų priešgaisrinės apsaugos.
3 Europos teisingumo teismo 1999 m. vasario 25 d. sprendimas, rinkiniai C-164/97 ir C-165/97, Europos 
Parlamentas prieš Europos Sąjungos Tarybą.
4 Kompensacijų fondai, kreditai kaimui, draudimas, apmokestinimo tvarkos, civilinės saugos mechanizmai, 
esamos gaisrų prevencijos priemonės, miškų atsodinimo ir valymo politika, investicijos į hidrotechninius darbus, 
urbanistikos reikalavimų lygiai ir normų laikymasis ir pan. 
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kandidačių 2005 metais ištikusios gaivalinės nelaimės. Šešiose iš jų (Ispanijoje, Portugalijoje, 
Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje ir Italijoje) lankėsi Europos Parlamento delegacijos ir
užmezgė labai naudingų kontaktų su valstybių, regionų ir vietos valdžios institucijomis bei 
pilietinės visuomenės atstovais, kurių paslaugumą ir norą bendradarbiauti reikėtų pabrėžti 
atskirai.

– a) Nuo liūčių, kalnų griūčių ir potvynių nukentėjo Švedija, Baltijos šalys, Pietų Vokietija, 
Austrija, Čekijos Respublika, Kroatija, Slovėnija, Prancūzija, Vengrija, Italija, Lenkija ir 
Rumunija.

– b) Sausra ilgiausiai užsibuvo Europos pietuose, ypač nuo jos nukentėjo Portugalija, Ispanija, 
Italija ir Prancūzija. Vandens trūkumas išryškino nedrėkinamuose dirvožemiuose ir ganomose 
pievose kultivuojamo žemės ūkio klimatinį pažeidžiamumą. Taip pat pabrėžiama būtinybė 
nustatyti ilgalaikę reto turto – vandens valdymo politiką ir skatinti jo taupymą. Galų gale 
lietaus matavimo duomenų trūkumas neigiamai atsiliepė florai ir faunai, todėl padidėjo
savaime sudėtinga Viduržemio jūros regiono miškų gaisrų problema.

– c) Gaisrai nuniokojo milijonus hektarų miško ir priemiškio Sąjungos pietvakariuose. 2005 
m. sudegė 484 000 ha, 2004 m. – 345 000 ha, o 2003 m. – 740 000 ha, neskaičiuojant atvejų, 
kai nukentėjo žmonės. Akivaizdu, kad aukšta vasaros sezono temperatūra ir retas lietus yra 
pagrindiniai šį reiškinį sukėlę veiksniai. Vis dėlto dar reikia pridėti ir kitus veiksnius, 
silpninančius vietos valdžios institucijų priemones žemės ūkio srityje: gyventojų išsikėlimas
iš kaimo ir vis dažnesnis atsisakymas ūkininkauti (o ūkininkavimas tradiciškai prisideda prie 
miško apsaugos), biologinės įvairovės atkūrimo priemonių trūkumas, per didelis miškų 
nuosavybės struktūros suskaidymas, miškų atsodinimas Viduržemio jūros pakrantės klimatui 
netinkamomis rūšimis, techninių ir žmogiškųjų kovos su gaisringumu priemonių 
nepakankamumas, nepakankama žmogaus vykdamos veiklos kontrolė didelės gaisrų rizikos 
laikotarpiais ir atitinkamose zonose arba leidimų apstatyti žemės ūkio ar miško paskirties 
žemę išdavimas.

5. Pranešėjo pasiūlymai 

Norint sukurti tikrą Bendrijos strategiją kovai su nenumatytais įvykiais, darančiais įtaką
ūkininkų veiklai ir kaimui, jūsų pranešėjo nuomone, reikėtų sukurti naują ūkininkų apsaugos 
nuo gaivalinių nelaimių arba tokių pat pasekmių sukeliančių atsitiktinių įvykių modelį,
pagrįstą trimis ramsčiais. Šis modelis būtų sukurtas logiškai integruojant esamas arba 
tobulinamas Bendrijos bei valstybių narių priemones ir naujas priemones, kurias reikėtų 
sukurti:

I. Nelaimių valdymo sistema

II. Rizikos valdymo sistema

III. Dviejų galimų scenarijų stabilizavimo sistema

I. Nelaimių valdymo sistema
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Žemės ūkio sektoriui skirta nelaimių valdymo sistema turėtų būti sudaryta iš dviejų 
sudedamųjų dalių. Pirmoji – tai valstybių lygmens priemonė, padėsianti valdyti mažesnio 
masto nelaimes, skatinsianti prevencinius veiksmus, gebėsianti kompensuoti padarytą žalą ir
padėti ūkininkams atnaujinti veiklą. Antroji – Bendrijos lygmens priemonė, leisianti naudoti
paramos mechanizmus, kuriais bus teikiama svarbi parama nuo didelio masto katastrofų 
nukentėjusiems ūkininkams.

Pirmoji priemonė veiktų geriausiai, nes būtų naudojami struktūrinių fondų mechanizmai, 
būtent: esamas Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir būsimasis EŽŪFKP. Iš 
jų, remiantis nacionalinėmis kaimo plėtros programomis, gali būti teikiama parama gaivalinių 
nelaimių nusiaubtam žemės ir miškų ūkio gamybos potencialui atstatyti, ypač gamtos, klimato 
kaitos ar kitų katastrofų nuniokotiems ūkiams, kolektyvinio ar pastovaus kapitalo žemės ūkio 
ir miškininkystės infrastruktūrų objektams atstatyti ar keisti.

Antroji priemonė turės apimti valstybės pagalbą bei atitinkamas Bendrijos priemones: plačiau 
naudojamą ES solidarumo fondą, kurio veiklos sritis šiuo metu pertvarkoma – įtraukiamos
kitos nelaimės (sausra).

II. Rizikos valdymo sistema

Siūlomo modelio pagrindas – bendresnio naudojimo efektyvi rizikos valdymo sistema, 
valdoma kiekvienos valstybės narės. Šios sistemos pagrindas bus žemės ūkio sektorių 
reguliariai paliečiančių rizikos rūšių prevencijos tinklas.

Naudotinos priemonės turės būti labai lanksčios, svarbus vaidmuo teks ūkių draudimui ir 
perdraudimui, savišalpos fondams ir galbūt dar naujesnėms priemonėms, ypač būsimoms 
šalutinių produktų ir opcionų rinkoms.

Ji galės būti finansuojama pagal nacionalinių kaimo plėtros programų 1 ašį ir remiantis 
EŽŪFKP reglamentu sukurtais moduliais.

III. Stabilizavimo sistema

Šiuo metu atliekami paramos BŽŪP ir jos sudėties pakeitimai skatina kurti trečiąją, 
„statmeną“ sistemą, tiesiogiai arba netiesiogiai prisidėsiančią prie žemės ūkio sektoriaus 
pajamų stabilizavimo.

Pagal PPO derybose prisiimtus įsipareigojimus gerokai sumažinus galiojančią muitų apsaugos 
sistemą, Bendrijos žemės ūkio produktų kainos kur kas daugiau priklausytų nuo atitinkamų 
pasaulinių kainų svyravimo ir būtų būtina imtis priemonių, galinčių išskirtinėmis sąlygomis 
užtikrinti Bendrijos žemės ūkio produkcijos kainų stabilizavimą, tokiu būdu netiesiogiai 
prisidedant prie ES žemės ūkio produktų prekybos pajamų stabilizavimo.

Šio tipo priemonių turėtų pakakti siekiant užtikrinti ES žemės ūkio pajamų stabilumą, jeigu 
bus išlaikomos veiksmų, vykdomų pagal šiuo metu galiojančią bendrą mokėjimo tvarką, 
ypatybės ir galimybės.
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Jei tarsime, kad per keletą ateinančių metų bendra mokėjimo tvarka irgi bus keičiama ir 
neteks dabartinės savo taikymo srities, derėtų įvesti tiesioginę pajamų stabilizavimo sistemą, 
taikytiną plačiau už paprasčiausią žemės ūkio produkcijos kainų stabilizaciją.

Taigi Europos Komisija būtinai turi skubiai atlikti visus tyrimus, būtinus išsamesniam šios 
problematikos nagrinėjimui, kad jais remiantis būtų priimti sprendimai, atitinkantys šiuos du 
galimus scenarijus.

Atliekant šiuo metu tarptautiniu lygiu taikomų įvairių priemonių analizę, reikia remtis:

– šiuo metu Jungtinėse Amerikos Valstijose galiojančia necikliškų mokėjimų sistemą, kuri 
gali tapti būsimosios Bendrijos žemės ūkio produktų kainų stabilizavimo sistemos 
koncepcijos pagrindu,

– sistema CAIS (Canadian Agriculture Income Stabilization), kuri taptų būsimosios ES žemės 
ūkio produkcijos gamintojų pajamų stabilizavimo sistemos koncepcijos pagrindu.

Abiem atvejais ypatingai svarbu užtikrinti platų minėtų sistemų panaudojimo mastą tiek 
gaminių gamos, tiek geografinėje plotmėje.

Šio tipo sistemų finansavimas turėtų vykti atsižvelgiant į būsimą išlaidų mažinimą, 
prasidėsiantį įvedus kišimosi į eksportą ir eksporto grąžinamųjų išmokų politiką.

Galų gale, be skubių priemonių, Sąjunga turės pabrėžti mokymo, informavimo ir prevencijos 
veiksmų svarbą. Bet kokiu atveju šios priemonės turėtų būti finansuojamos ne iš BŽŪP, o iš 
civilinės saugos, programos „Forest Focus“ ar kaimo plėtros programų biudžetų. Pastaruoju 
atveju akivaizdžiausios prevencinės priemonės (kova su erozija, miškingų plotų atželdinimas, 
miškų valymas, hidrotechniniai darbai arba žemės ūkio bei aplinkosaugos veiksmai vandens 
valdymo tobulinimo srityje) turėtų būti privalomi ir (arba) užtikrinti minimalų nacionalinių ar 
regioninių programų išteklių skyrimą, užtikrinsiantį Europos ūkininkams panašias 
kompensacijas identiškomis sąlygomis. Todėl rengiant rizikos žemėlapius ir valdymo planus 
derėtų neapsiriboti potvyniais, minimais pastarajame Komisijos pateiktame direktyvos 
pasiūlyme, ir įtraukti sausros bei gaisrų sritis. Mokymo ir informavimo priemones turėtų 
finansuoti ES socialinis fondas.
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