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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par dabas katastrofām (ugunsgrēkiem, sausumu, plūdiem) – lauksaimniecības aspekti
(2005/2195(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2002. gada 5. septembra rezolūciju par plūdiem Eiropā1, 2005. gada 
13. janvāra rezolūciju par Buenosairosā notikušās konferences par klimata pārmaiņām 
rezultātiem2, 2005. gada 14. aprīļa rezolūciju par sausumu Portugālē3, 2005. gada 
12. maija rezolūciju par sausumu Spānijā4 un 2005. gada 8. septembra rezolūciju par šā 
gada vasarā Eiropā notikušajām dabas katastrofām5;

– ņemot vērā 2006. gada 16. februāra rezolūciju par ES meža stratēģijas īstenošanu6 un 
rezolūciju par riska un krīzes pārvaldību lauksaimniecībā7,

– ņemot vērā ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 1997. gada 11. decembra 
Kioto protokolu un ņemot vērā, ka 2002. gada 31. maijā to ratificēja EK,

– ņemot vērā Ilgtspējības un vides institūta zinātnisko pārskatu un Komisijas Kopīgā 
pētniecības centra pētījumu par klimata pārmaiņām un Eiropas ūdens dimensiju8,

– ņemot vērā pētījuma projektu par plūdu riska pārvaldību, kurš iekļauts Komisijas sestajā 
pamatprogrammā (2002–2006) 9,

– ņemot vērā Eiropas Vides politikas institūta ziņojumu par klimata pārmaiņām un dabas 
katastrofām10,

– ņemot vērā spēkā esošos tiesību aktus par valsts atbalstu lauksaimniecības jomā11,

– ņemot vērā regulu, ar kuru izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu12,

  
1 OV C 272 E, 13.11.2003., 471. lpp.
2 OV C 247 E, 6.10.2005., 144. lpp.
3 OV C 33 E, 9.2.2006., 599. lpp.
4 Tajā dienā pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0187.
5 Tajā dienā pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0334.
6 Tajā dienā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0068.
7 Tajā dienā pieņemtie teksti, 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. Ziņojums Eiropas 
Parlamenta Vides komitejai (IP/A/ENVI/FWC/2005-35), 2006. gada 25. janvāris.
11 Padomes Regula (EK) Nr. 994/98 (1998. gada 7. maijs) par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (OV 142, 14.5.1998., 1. lpp.), 
kuru papildina Komisijas Regula (EK) Nr. 1/2004 (2003. gada 23. decembris) par EK Līguma 87. un 88. panta 
piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību (OV 1, 3.1.2004.), un Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu 
lauksaimniecības jomā (OV C 28, 1.2.2000 un OV C 232, 12.8.2000., 19. lpp.)
12 Padomes Regula (EK) Nr. 2012/2002 (2002. gada 11. novembris), ar ko izveido Eiropas Savienības 
Solidaritātes fondu (OV 311, 14.11.2002., 3. lpp.)
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– ņemot vērā regulu Forest Focus13,

– ņemot vērā regulu, ar ko izveido Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
(ELFLA)14,

– ņemot vērā Lēmumu, ar ko izveido sadarbības mehānismu civilās aizsardzības jomā15,
– ņemot vērā paziņojumus un ierosinājumus, ko Komisija sniegusi par Eiropas mežu 

stratēģiju (KOM (1998)0649), par kosmosa programmu par vides un drošības globāla 
monitoringa rīcības plānu (GMES) (KOM(2004)0065), par riska un krīzes pārvaldību 
lauksaimniecībā (KOM(2005)0074) un par Solidaritātes fonda reformu (KOM 
(2005)0108), par ātras reaģēšanas un sagatavotības instrumentu lielām ārkārtas situācijām 
(KOM (2005)0113), par Kopienas stratēģiskajām vadlīnijām lauku attīstībai 
(KOM(2005)0304), par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību (KOM(2006)0015) un 
2006. gada 8. februāra regulas priekšlikumu par izņēmumiem valsts atbalsta piešķiršanā 
lauksaimniecības jomā,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

A. tā kā lauksaimniecība un mežrūpniecība ir tādas ekonomiskās darbības jomas, kas ir cieši 
saistītas ar dabu, un līdz ar to uz tām ietekmi atstāj dabas norises (sausums, sals, krusa, 
ugunsgrēki, plūdi), sanitārie apdraudējumi (sērgas un epizootijas), kā arī piesārņojums 
(skābie lieti, nejauša gēnu pārnešana);

B. tā kā neparedzētu dabas parādību biežums var apdraudēt uzņēmumu dzīvotspēju un 
veicināt darbības pārtraukšanu īpaši mazākajos uzņēmumos vai tādos, kas atrodas 
strukturāli nepilnīgās zonās;

C. tā kā dabas katastrofas ietekmē ilgtspējīgu attīstību, jo tās izraisa demogrāfiskas 
problēmas lauku apvidos, padziļina eroziju un veicina pārtuksnešošanos, nodara kaitējumu 
ekosistēmām un apdraud bioloģisko daudzveidību;

D. ņemot vērā Eiropas Kopienas iestāžu vairākkārtējos paziņojumus, kas aicina visā Eiropas 
Savienības teritorijā veidot daudzfunkcionālu lauksaimniecību;

E. tā kā klimata pārmaiņu radītais dabas stihiju risks lauksaimniecībā ir jāpieskaita tam 
riskam, kas rodas, izplatoties jaunām ģenētiskām tehnoloģijām vai nostiprinoties 
globalizācijas procesiem, kuri paver ceļu slimību un epizotiju ieceļošanai un netīšai 
ģenētiski modificētu organismu pārnešanai;

F. ņemot vērā nesen veikto kopējās lauksaimniecības politikas reformu, kas saistīta ar 
pakāpenisku lauksaimniecības iekļaušanu pasaules tirgū un globalizācijas procesā, kā 

  
13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2152/2003 (2003. gada 17. novembris) par mežu un vides 
mijiedarbības monitoringu Kopienā (Forest Focus) (OV L 324, 11.12.2003., 3. lpp.), kuru groza ar regulu (EK) 
n° 788/2004 (OV 138, 30.4.2004.)
14 Padomes Regula (EK) Nr. 1698/2005 (2005. gada 20. septembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV 277, 21.10.2005., 1. lpp).
15 Padomes Lēmums (2001. gada 23. oktobris), ar ko izveido Kopienas mehānismu pastiprinātas sadarbības 
veicināšanai civilās aizsardzības palīdzības intervenču jomā (OV L 297, 15.11.2001.).
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rezultātā zūd stabilitāte Eiropas tirgū, un tādēļ atkal ir jāmeklē jauns krīzes pārvaldīšanas 
veids;

G. tā kā Kopienas līmenī nav pietiekami ietekmīgu mehānismu, lai novērstu arvien biežāku 
dabas katastrofu, sanitāro krīžu un tirgus krīžu atkārtošanos, un tā kā viens no 
spilgtākajiem piemēriem šajā ziņā ir tas, ka solidaritātes fondā nav līdzekļu sausuma riska 
segšanai;

H. tā kā Kopienas atbildes līdzekļu trūkumu padara vēl dziļāku valsts līmeņa dabas stihiju 
novēršanas mehānismu daudzveidība, kā arī to nevienlīdzīgā attīstība, kas ir pretrunā 
sociālās kohēzijas un solidaritātes principiem, kuri tiek piemēroti saskaņā ar Eiropas 
sociālo modeli un pārnacionālo sistēmu;

1. ir gandarīts par Komisijas nesen izdarītajiem paziņojumiem un sniegtajiem 
ierosinājumiem (atbildes reakcijas spēju uzlabošana katastrofas vai krīzes gadījumam, 
plūdu novērtēšana un pārvaldība, Solidaritātes fonda reforma, civilās aizsardzības 
sistēmas uzlabošana, jauni lauku attīstības virzieni 2007.–2013.g., izņēmumi valsts 
atbalsta jomā lauksaimniecībā, riska un krīzes pārvaldība lauksaimniecībā);

2. vēlas, lai, izmantojot Solidaritātes fondu, Veterināro fondu, pretugunsgrēka pasākumus, 
kas paredzēti programmā Forest Focus, kā arī valsts atbalsta sistēmu lauksaimniecībā, 
tiktu rasts risinājums plašāka mēroga dabas katastrofu, sanitāro apdraudējumu un 
tehnoloģiju radīto problēmu risināšanai; tomēr, lai veidotos īsta Kopienas stratēģija 
katastrofu jomā, šiem mehānismiem jākļūst elastīgākiem, jāpaplašina to piemērošanas 
jomas, īpaši attiecinot sausuma postījumus uz Solidaritātes fondu, paaugstinot tā 
finansējumu, un uzmanība jāvērš uz ražotājiem un uz mazāk aizsargātajiem reģioniem;

3. uzskata, ka kopējās lauksaimniecības politikas atbrīvojuma noteikumi, ko Komisija 
piemēro dabas katastrofu gadījumā (piemēram, maksājumu avanss, intervences graudu 
krājumu atbrīvošana, atļauja izmantot atmatas lopu barošanai) ir pozitīvi, tomēr ir vairāk 
nekā nepietiekami, lai segtu nodarītos zaudējumus un lēmumi par to piemērošanu netiek 
pieņemti pietiekami ātri;

4. uzskata, ka lauku attīstības politikai varētu būt liela nozīme dabas katastrofu novēršanā; 
iesaka, plānojot lauku attīstību valsts un reģionālā līmenī, prioritāti dot pasākumiem, kas 
vēršas pret katastrofu cēloņiem (piemēram, cīņai pret eroziju, apmežošanai ar atbilstošām 
šķirnēm, hidrobūvniecībai, mežu tīrībai, lauksaimnieciskiem un vides pasākumiem ūdens 
taupīšanai);

5. uzskata, ka, plānojot lauku attīstību, būtiski ir ņemt vērā lauku vides strukturālās 
problēmas (piemēram, tādas kā demogrāfiskās problēmas, neizmantota zeme, „jutīgas” 
augsnes aizsardzība, veicot intensīvu urbanizāciju, atmežošana, meža īpašumu pārliecīga 
sadrumstalotība), jo, ja tās netiek ņemtas vērā, pieaug riska iespēja nākotnē;

6. prasa, lai saskaņā ar stratēģiskās attīstības virzieniem lauku attīstībā 2007.–2013. g. tiktu 
paaugstināta īpašo pasākumu līdzfinansējuma daļa mežu jomā, erozijas novēršanai un 
hidrotehniskām infrastruktūrām;

7. ir pārliecināts, ka smaga tirgus krīze ir viens no tiem neparedzētajiem un ārkārtas 
notikumiem, kas lauksaimniecībai nozīmē dabas katastrofai līdzvērtīgu risku, tādēļ ir 
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jāparedz īpašs Eiropas Savienības atbalsts;

8. atkārtoti apstiprina savu lēmumu, ņemot vērā paziņojumu par riska un krīzes pārvaldību 
lauksaimniecībā, prasīt Komisijai:

– izveidot valsts apdrošināšanu, ko finansētu Eiropas Savienība ar mērķi nodrošināt 
labākus pārvaldības apstākļus krīžu gadījumā, kā arī, lai tās novērstu,

– izveidot saskaņotu pārapdrošināšanas sistēmu, kas būtu pieejama visām dalībvalstīm 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku;

9. norāda, ka saskaņā ar pastāvošo pieredzi šā jaunā risku pārvaldības instrumenta 
efektivitātes nodrošināšanai būs nepieciešams spēcīgs valsts atbalsts un ka to būtu grūti 
nodrošināt ar tādu modulāciju, kāda norādīta Komisijas priekšlikumā;

10. ierosina, papildus jaunās riska pārvaldības sistēmas izveidei, attiecināt uz citām kopīgā 
tirgus organizācijām pārstrukturēšanas programmas, kas būtu līdzīgas tām, kas ir spēkā 
tabakas kokvilnas, vīna un cukurbiešu nozarē; 

11. uzskata, ka steidzami jārisina Komisijas iesniegtajā paziņojumā norādītās riska un krīžu 
pārvaldības problēmas lauksaimniecībā, ka Komisijai ir jāpadziļina pētījums, kura mērķis 
ir izveidot cenu vai ienākumu stabilizācijas sistēmu atkarībā no tā, vai pašreiz spēkā 
esošās vienreizējo maksājumu shēmas noteikumi tiek saglabāti vai ne, lai Eiropas 
lauksaimniekiem nodrošinātu tādu aizsardzības sistēmu, kas ir līdzvērtīga galveno 
tirdzniecības partneru aizsardzības sistēmām;

12. atkārto, ka īsta katastrofu novēršanas stratēģija lauksaimniecībā nevar ietvert tikai 
intensīvus pasākumus, ka tajā jāietver arī apmācība, informācijas sniegšana un preventīvi 
pasākumi, kas jāfinansē no civilās aizsardzības sistēmas, programmas Forest Focus, lauku 
attīstības politikas un Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem;

13. uzskata, ka, izstrādājot riska karti un pārvaldības plānu, nevajadzētu to darīt tikai attiecībā 
uz plūdiem, kā tas ir izdarīts Komisijas direktīvas priekšlikumā, bet tas jādara arī attiecībā 
uz sausumu un ugunsgrēkiem;

14. uzdod priekšsēdētājam iesniegt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

1. Lauksaimniecības aspekts dabas katastrofās

Skatot 2005. gada dabas katastrofas Kopienas mērogā, Eiropas Parlaments ir nonācis pie 
pārliecības, ka tagad ir īstais brīdis, lai spertu kvalitatīvu izšķirošu soli attiecībā uz 
pārnacionālas stratēģijas izstrādi šo katastrofu novēršanas nolūkā, tādējādi rosinot pieņemt 
2005. gada 8. septembra rezolūciju (P6_TA(2005)0334).

Šādā situācijā atbilstīgs ir šis patstāvīgais ziņojums par lauksaimniecības aspektu dabas 
katastrofās, kura mērķis atbilst citu komiteju (ENVI un AGRI) pieņemto ziņojumu mērķiem –
virzīt uz priekšu jautājumu par Kopienas darba uzlabošanu dabas katastrofu novēršanā, kā arī 
atbalstīt Komisijas uzsāktos pasākumus16.

Ir skaidrs, ka nodalīt lauksaimniecības, teritorijas un vides jautājumus ir sarežģīti, un tāpēc 
tiek pieņemta kompleksa vairāk uz lauksaimniecības aspektu vērsta pieeja, kuras mērķis ir 
konsolidēt lauksaimniecības un lauku ilgtspējīgu attīstību Eiropas Savienībā, kura būtu 
saderīga ar Eiropas lauksaimniecības un sociālo modeli un kurā tiek aizsargāta 
lauksaimniecības darbību daudzveidība.

2. Agromežsaimniecība – dabas katastrofu riskam pakļauta nozare

Agromežsaimniecības nozare ir specifiska saimnieciskā darbība, kas cieši saistīta ar dabu un 
šī iemesla dēļ jo īpaši ir pakļauta neparedzētām klimata izmaiņām, bioloģiski sanitārajam 
apdraudējumam un piesārņojumam.

Atsevišķos gadījumos ir apdraudēta lauksaimniecību, jo īpaši mazāko saimniecību, 
dzīvotspēja, un tas a posteriori ir pretrunā ar Kopienas iestāžu atkārtoti izteiktiem 
paziņojumiem, kuru nolūks ir veicināt daudzveidīgu lauksaimniecību visā Eiropas Savienībā.

3. Trūkumi valsts politikā, kuras nolūks ir novērst bioloģisko, dabas katastrofu un 
tehnoloģisko apdraudējumu

Tradicionāli valsts iestādes sniedz atbalstu neparedzētu risku mazināšanas nolūkā, izmantojot 
tirgu regulējošus mehānismus attiecībā uz īslaicīgām krīzēm vai ārkārtas atbalsta pasākumus 
attiecībā uz liela mēroga dabas katastrofām, tajā skaitā sanitārajām krīzēm.

Tomēr lauksaimniecības tirgu pakāpeniskā liberalizācija un atvēršana, kā arī aizvien lielākie 
budžeta ierobežojumi, no kuriem cieš dalībvalstu un ES finansējums, samazina to 
lauksaimniecības politikas instrumentu resursus, kuri paredzēti lauksaimniecības atbalstam 
tirgus, sanitāro krīžu vai katastrofu gadījumā.

  
16 Priekšlikumi par Solidaritātes fonda reformu (KOM(2005)0108), par plūdu novērtēšanu un pārvaldību 
(KOM(2004)0472 un KOM(2006)015), par Ātras reaģēšanas un sagatavotības instrumentu lielām ārkārtējām 
situācijām (KOM (2005)0113), par civilās aizsardzības mehānismu uzlabošanu (KOM(2005)0137), par 
Kopienas stratēģiskajām vadlīnijām lauku attīstībai (Plānošanas periods 2007. – 2013.) (KOM(2005)0304), par 
lauksaimniecības krīžu pārvaldību (KOM (2005)074), par izmaiņām valsts atbalsta shēmā lauksaimniecības 
jomā (2006. gada 8. februāris, vēl nav publicēts).
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- a) pārnacionālie reaģēšanas mehānismi

Lauksaimniecības pasākumiem, kurus piemēro liela mēroga dabas katastrofu gadījumos17, ir 
vienreizējs raksturs, un ne vienmēr tos piemēro pietiekami ātri. Šo pašu komentāru var 
attiecināt uz Veterināro fondu saistībā ar epizootisko slimību izplatību.

Turklāt mežu pārvaldības uzlabošanas un aizsardzības pasākumi saistībā ar programmu 
Forest Focus, kuru skaits salīdzinājumā ar iepriekš spēkā bijušās regulas noteikumiem ir vēl 
mazāks18, ir tālu no tāda līmeņa, kas ļautu izstrādāt kopīgu efektīvu stratēģiju mežu 
ekosistēmu uzlabošanā; to pierādījis Eiropas Kopienu tiesas spriedums, kurā skaidri norādīts, 
ka „atcelto regulu ietekme tiek saglabāta līdz Padome saprātīgā termiņā pieņem jaunas regulas 
par šiem pašiem jautājumiem”19, tomēr izskatās, ka tas vēl līdz šim nav izdarīts.

Līdzīgi, attiecībā uz Solidaritātes fonda lauksaimniecības nozares efektivitāti joprojām ir 
daudz neatrisinātu jautājumu, jo īpaši attiecībā uz sausuma izslēgšanu no tā atbildības jomas.

- b) iekšējie reaģēšanas mehānismi

Trūkumus Kopienas līmenī palielina esošo novēršanas un apkarošanas mehānismu dažādība 
nacionālā līmenī un to nevienlīdzīgā izstrāde20, un tas atsaucas uz atšķirīgu interpretāciju 
attiecībā uz teritorijām un ražotājiem, kurā nav ievēroti ES regulējumā paredzētie kohēzijas 
un solidaritātes principi.

- c) noslēgumā – trūkumi darbībā saistībā ar risku pieaugumu 

Ir paradoksāli, ka valsts politikas negatīvais novērtējums sakrīt ar neparedzēto notikumu 
skaidri redzamo pieaugumu, kas rada finansiālus zaudējumus lauksaimniecībā. Rezumējot, 
riski palielinās tāpēc, ka vienlaicīgi apvienojas dažādi faktori, jo īpaši neapstrīdamās 
klimatiskās izmaiņas, jauno ģenētisko tehnoloģiju attīstība, kā arī globalizācijas procesa 
nostiprināšanās.

Pie šī pēdējā faktora pieskaitāma epizootisko slimību progresējošā un piesārņojuma 
nekontrolējamā izplatība, ko rada ģenētiski modificētie organismi un tādējādi veicina šī 
procesa straujo attīstību. Ja tam pievieno aizvien lielākās tirgus liberalizācijas radīto 
nestabilitāti, ir jāsecina, ka Eiropas Savienības sniegtais valsts atbalsts neatbilst situācijai un ir 
nepieciešami jauni mehānismi, lai stātos pretī liela mēroga katastrofām, kuras regulāri izposta 
agrolauksaimniecību.

4. Nesen gūtās pieredzes mācība – dabas katastrofas 2005. gadā

  
17 Cita starpā – tiešo maksājumu piešķiršana, labības krājumu piešķiršana ražotājiem par izdevīgām cenām 
atbalsta veidā, atļauja izmantot atmatas mājlopu barošanā, elastīgums to noteikumu piemērošanā, kuri attiecas uz 
dzīvnieku īpatsvaru konkrētā platībā vai dzīvnieku pārvešanu uz citu vietu.
18 Padomes 1992. gada 23. jūlija Regula (EEK) 2158/92 par Kopienas mežu aizsardzību pret ugunsgrēkiem.
19 EKT 1999. gada 25. februāra spriedums, lietas C-164/97 un C-165/97, Eiropas Parlaments pret Eiropas 
Savienības Padomi.
20 Kompensācijas fondi, lauksaimniecības apropriācijas, apdrošināšanas, nodokļu shēmas, civilās aizsardzības 
sistēmas, esošie ugunsgrēku novēršanas un ugunsdzēšanas pasākumi, apmežošanas un mežu sakopšanas politika, 
investīcijas hidrobūvniecības jomā, pilsētbūvniecības normu standarti un ievērošana utt. 
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Iepriekš izteiktos apgalvojumus diemžēl apstiprina 2005. gadā notikušās dabas katastrofas 
vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs un kandidātvalstīs, no kurām sešas (Spāniju, 
Portugāli, Vāciju, Austriju, Franciju un Itāliju) apmeklēja Eiropas Parlamenta delegācijas, kas 
tādējādi izveidoja ļoti lietderīgus kontaktus ar nacionālajām, reģionālajām un vietējām 
iestādēm, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kuru brīvie resursi un sadarbība ir īpaši 
jāuzsver.

– a) Lietusgāzes, lavīnas un plūdi skāra Zviedriju, Baltijas valstis, Vācijas dienvidus, Austriju, 
Čehijas Republiku, Horvātiju, Slovēniju, Franciju, Ungāriju, Itāliju, Poliju un Rumāniju.

– b) Ārkārtējs sausums nepieredzēti ilgi apdraudēja Eiropas dienvidus, jo īpaši skarot 
Portugāli, Spāniju, Itāliju un Franciju. Ūdens resursu trūkums skaidri parādīja, cik 
neaizsargātas pret klimata izmaiņām ir lauksaimniecības zemes, kas nav apgādātas ar ūdeni, 
un lopkopības zemes. Tas vērsa uzmanību uz nepieciešamību izstrādāt ilgtermiņa politiku 
attiecībā uz retu resursu, piemēram, ūdens resursu, pārvaldību un saimnieciskās darbības 
veicināšanu. Nelielais nokrišņu daudzums arī ir negatīvi ietekmējis floru un faunu, palielinot 
jau tā satraucošo mežu ugunsgrēku problēmu Vidusjūras reģiona teritorijās.

– c) Ugunsgrēki ir izpostījuši mežus un krūmājus vairāku tūkstošu hektāru platībā Eiropas 
Savienības dienvidrietumos. 2005. gadā tie bija 484 000 hektāri, kurus skāra ugunsgrēki, 
2004. gadā 345 000 hektāri, un 2003. gadā 740 000 hektāri, turklāt šajos aprēķinos nav 
pieskaitīta statistika par atsevišķos gadījumos bojāgājušām personām. Ir skaidrs, ka 
paaugstinātā vasaras temperatūra un retie nokrišņi ir izšķiroši faktori. Tomēr tiem ir 
jāpievieno citi elementi, kas vājina valstu iestāžu īstenoto pasākumu efektivitāti lauku 
attīstības jomā – tā ir masveida izceļošana no lauku reģioniem, atstājot novārtā 
lauksaimniecību, kas tradicionāli ir nodrošinājusi mežu aizsardzību, tādu sabiedroto trūkums, 
kuri rūpējas par biomasas saglābšanu, meža īpašumu pārmērīga sadalīšana, apmežošana ar 
Vidusjūras klimatam nepiemērotām sugām, tehnisku līdzekļu un cilvēkresursu trūkums 
ugunsgrēku novēršanā, saimnieciskās darbības nepietiekama kontrole tajos laika periodos un 
zonās, kas pakļautas augstam ugunsgrēku riskam, kā arī visatļautība attiecībā uz 
lauksaimniecības vai meža zemju urbanizāciju.

5. Referenta priekšlikumi

Lai izstrādātu efektīvu Kopienas stratēģiju ar nolūku novērst neparedzētus gadījumus, kuri 
ietekmē lauksaimniecības un lauku attīstību kopumā, referents uzskata, ka risinājums ir jauna 
modeļa izveide, kura pamatā būtu trīs pīlāri un kura nolūks būtu aizsargāt lauksaimniekus pret 
dabas katastrofām vai paaugstināta riska situācijām, kurām ir vienādas sekas, šajā risinājumā 
saskaņoti integrējot vai pilnveidojot esošos Kopienas instrumentus, saskaņoti integrējot 
dalībvalstu mēroga instrumentus, kā arī jaunus vēl izveidojamus instrumentus:

I katastrofu pārvaldības sistēmu;

II risku pārvaldības sistēmu;

III stabilizācijas sistēmu ar diviem iespējamiem scenārijiem.

I Katastrofu pārvaldības sistēma

Lauksaimniecības nozares katastrofu pārvaldības sistēmā jābūt diviem virzieniem. Pirmkārt, 
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nacionāla mēroga virzienam neliela mēroga nacionālām katastrofām, kas sekmētu preventīvus 
pasākumus un novērstu zaudējumus, palīdzot lauksaimniekiem atsākt savu darbību. Otrkārt, 
Kopienas mēroga virzienam, kas ļautu ieviest atbalsta mehānismus, kuri sniegtu nozīmīgu 
atbalstu liela mēroga katastrofu skartajiem lauksaimniekiem.

Pirmajā virzienā risinājums būtu efektīvāks, pateicoties jau esošajiem mehānismiem saistībā 
ar strukturālajiem fondiem, jo īpaši pašreizējo ELVGF un ELFLA. Tie, pateicoties 
nacionālajām lauku attīstības programmām, nodrošina atbalstu dabas katastrofu skartās 
lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas potenciāla atjaunošanai, jo īpaši dabas, 
klimata izmaiņu vai cita veida katastrofās cietušo lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūru rekonstrukcijai vai pārvietošanai, kuras ir saistītas lauksamniecībām, kurām ir 
kopējs raksturs vai pamatkapitāls.

Otram virzienam vajadzētu atbilst valsts atbalstam un piemērotiem Kopienas instrumentiem, 
jo īpaši Solidaritātes fondam ar lielāku nodrošinājumu, kurš šobrīd atrodas pārveidošanas 
stadijā, palielinot savu nodrošinājumu, tādējādi ietverot citas katastrofas, galvenokārt 
sausumu.

II Risku pārvaldības sistēma

Piedāvātā modeļa pamatelements būs vispārēja izmantojuma efektīva risku pārvaldības 
sistēma, kas tiks īstenota katras dalībvalsts līmenī. Šai sistēmai vajadzētu izveidot tīklu, kas 
aizsargātu pret galvenajiem Eiropas lauksaimniecības nozares apdraudējumiem.

Izmantojamos instrumentos jāparedz elastība, lielu nozīmi piešķirot lauksaimniecības 
apdrošināšanai un pārapdrošināšanai, savstarpējas apdrošināšanas fondiem un, iespējams, arī 
jaunākiem instrumentiem, piemēram, nākotnes, atvasinātiem un papildu līgumiem.

Tos varētu finansēt saskaņā ar ELFLA Reglamentu atbilstīgi nacionālo lauku attīstības 
programmu 1. asij, jo īpaši piemērojot punktu par svārstībām.

III Stabilizācijas sistēma

Šobrīd īstenotās izmaiņas atbalsta un KLP līmenī attaisno trešās sistēmas izveidi, kas būtu 
transversāla un tieši vai netieši labvēlīgi ietekmētu lauksaimniecības ienākumu stabilizāciju.

Ja atbilstīgi notiekošo PTO sarunu saistībām būtiski tiks samazināts spēkā esošais muitas 
aizsardzības līmenis, Kopienas lauksaimniecības cenas vairāk būs pakļautas attiecīgo pasaules 
cenu svārstībām, un būs nepieciešams pieņemt pasākumus, kas ārkārtas situācijā nodrošinātu 
Kopienas lauksaimniecības cenu stabilizāciju, netieši arī veicinot ES lauksaimniecības 
ražotāju ienākumu stabilizāciju.

Ar šāda veida pasākumu vajadzētu pietikt, lai nodrošinātu ES lauksaimniecības ienākumu 
stabilizāciju, jo tiks saglabātas raksturīgās iezīmes un darbības iespējas, kas izriet no šobrīd 
spēkā esošās vienotās maksājuma shēmas (VMS).

Piebilstot, ka nākamo gadu laikā VMS tiks pārveidota, palielinot tās pašreizējo 
nodrošinājumu, attaisnosies tiešās ienākumu stabilizācijas sistēmas ieviešana, kuras darbības 
joma salīdzinājumā ar vienkāršas lauksaimniecības cenu stabilizācijas sistēmu būs plašāka.
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Šajā sakarā ir nepieciešams, lai Eiropas Komisija ārkārtīgi steidzami veic pētījumus, kas 
vajadzīgi, lai padziļinātu šo problemātiku tādā veidā, ka piemērotos lēmumus varētu pieņemt 
saistībā ar šiem diviem iespējamajiem scenārijiem.

Kā atsauce jāizmanto analīze par instrumentu dažādajiem veidiem, kas jāievieš un kas šobrīd 
ir pieejami starptautiskā līmenī:

– Amerikas Savienotajās Valstīs šobrīd spēkā esošā kontrastcikla maksājumu sistēma kā 
pamats Kopienas lauksaimniecības cenu stabilizācijas nākotnes sistēmas koncepcijai,

– CAIS sistēma (Canadian Agriculture Income Stabilization) kā pamats ES lauksaimniecības 
ražotāju ienākumu stabilizācijas nākotnes sistēmas koncepcijai.

Abos gadījumos ir būtiski garantēt attiecīgo sistēmu lielu nodrošinājumu produkcijas vai 
ģeogrāfiskā ziņā.

Šāda veida sistēmu finansējums jānosaka saistībā ar ietaupījumiem, kas attiecas uz 
turpmākajiem izmaksu samazinājumiem, ietverot finanšu atbalstu un eksporta kompensācijas.

Eiropas Savienībai papildus saviem neatliekamiem pasākumiem arī jāuzsver izglītošanas, 
informācijas un novēršanas pasākumi. Tie jebkurā gadījumā jāfinansē ārpus kopējās 
lauksaimniecības politikas, proti – saistībā ar civilo aizsardzību, programmu Forest Focus, 
lauku attīstības programmām. Pēdējā gadījumā uzskatāmākajiem preventīviem pasākumiem 
(piemēram, aizsardzībai pret eroziju, apmežošanai, mežu sakopšanai, hidrobūvniecības 
darbiem vai agrovides pasākumiem ūdens resursu pārvaldības uzlabošanā) jābūt obligātiem 
un/vai tie minimālajās robežās jāiekļauj nacionālajās vai reģionālajās programmās tādā veidā, 
lai vienādos apstākļos garantētu vienlīdzīgu attieksmi pret Eiropas lauksaimniekiem. Šajā 
sakarā, izstrādājot riska zonu kartes un pārvaldības plānus, vajadzētu ietvert arī sausumu un 
ugunsgrēkus, nevis aprobežoties ar plūdiem, kā tas darīts pēdējā Komisijas iesniegtajā 
direktīvas priekšlikumā. Izglītošanas un informācijas pasākumu finansējums jāsedz ESF.


