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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie katastrof naturalnych (pożary i powodzie) - aspekty środowiskowe
(2005/2195(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniają rezolucje z dnia 5 września 2002r. w sprawie powodzi w Europie1, z dnia 
13 stycznia 2005r. w sprawie wyników Konferencji w Buenos Aires na temat zmian 
klimatycznych2, z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie suszy w Portugalii3, z dnia 12 maja 
2005r. w sprawie suszy w Hiszpanii4 oraz z dnia 8 września 2005r. w sprawie katastrof 
naturalnych (pożarów i powodzi), jakie miały miejsce tego lata w Europie5,

– uwzględniając rezolucje z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie realizacji strategii leśnej dla 
Unii Europejskiej6 oraz w sprawie zarządzania ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych w 
rolnictwie7,

– uwzględniając Protokół z Kioto załączony do Konwencji Ramowej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych (UNFCC) z dnia 11 grudnia 1997r. oraz 
jego ratyfikację przez Wspólnotę Europejską dnia 31 maja 2002r.,

– uwzględniając sprawozdanie naukowe na temat zmian klimatycznych i europejskiego 
wymiaru wody8 sporządzone przez Instytut na rzecz Trwałości i Badań Naukowych przy 
Wspólnym Centrum Badawczym Komisji,

– uwzględniając projekt badawczy w zakresie zarządzania ryzykiem powodzi w ramach 
Szóstego Programu Ramowego Komisji Europejskiej (2002-2006)9,

– uwzględniając sprawozdanie na temat zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych10

Instytutu na rzecz Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska,

– uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo w zakresie pomocy państwowej dla 
rolnictwa11,

  
1 Dz.U. C 272 E z 13.11.2003, str. 471.
2 Dz.U. C 247 E z 6.10.2005, str. 144.
3 Dz.U. C 33 E z 9.2.2006, str. 599.
4 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2005)0187.
5 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2005)0334.
6 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2006)0068.
7 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2006)0067.
88http://ies.jrc.cec.eu.int/fileadmin/Documentation/Reports/Inland_and_Marine_Waters/Climate_Change_and_th

e_European_Water_Dimension_2005.pdf.
9 www.floodsite.net
10 Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska (2006): Zmiany klimatyczne i klęski żywiołowe: dowody 
naukowe świadczące o możliwym związku pomiędzy niedawnymi klęskami żywiołowymi i zmianami 
klimatycznymi, wytyczne polityczne dla Komisji Ochrony Środowiska PE (IP/A/ENVI/FWC/2005-35), 25 
stycznia 2006r.
11 Rozporządzenie (WE) nr 994/98 Rady z dnia 7 maja 1998r. w sprawie określonych kategorii horyzontalnej 
pomocy państwowej (Dz. U. 142 z 14.5.1998, str. 1) uzupełnione rozporządzeniem Komisji w sprawie pomocy 
państwowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania na 
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– uwzględniając rozporządzenie w sprawie utworzenia Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej12,

– uwzględniając rozporządzenie "Forest Focus"13,

– uwzględniając rozporządzenie ustanawiające Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (FEADER)14,

– uwzględniając decyzję ustanawiającą mechanizm współpracy w dziedzinie obrony 
cywilnej15,

– uwzględniając komunikaty i propozycje przedstawione przez Komisję dotyczące 
europejskiej strategii leśnej (COM(1998)0649), programu Global Monitoring for 
Environment and Security (GMES) (COM(2004)0065), zarządzania ryzykiem i w 
sytuacjach kryzysowych w rolnictwie (COM(2005)0074), reformy Funduszu 
Solidarności (COM (2005)0108), instrumentu na rzecz szybkiej reakcji w nagłych i 
poważnych przypadkach (COM(2005)0113), wytycznych strategicznych dla rozwoju 
obszarów wiejskich (COM(2005)0304), oceny i zarządzania w przypadku powodzi 
(COM(2006)0015) oraz zwolnień w zakresie pomocy państwowej na rzecz rolnictwa, z 
dnia 8 lutego 2006r.,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że produkcja rolna i leśna jest działalnością gospodarczą bezpośrednio 
związaną ze środowiskiem naturalnym, a przez to narażoną na zmiany klimatu (susza, 
przymrozek, grad, pożar, powódź), ryzyko sanitarne (choroby, epizootie) oraz skażenia 
(kwaśne deszcze, niezamierzony przekaz genetyczny),

B. mając na uwadze, że częstotliwość występowania nieprzewidzianych zjawisk naturalnych 
może zagrozić funkcjonowaniu gospodarstw i powodować ich porzucanie, w 
szczególności tych najmniejszych i znajdujących się na obszarach o niekorzystnym 
położeniu geograficznym,

C. mając na uwadze, że klęski żywiołowe mają negatywny wpływ na trwały rozwój, 

    
rynek towarów rolnych (Dz. U. 1 z 31.1.2004) oraz wytyczne Wspólnoty dotyczące pomocy państwowej dla 
rolnictwa (Dz. U. 28 z 1.2.2000 i Dz. U. 232 z 12.8.2000, str. 19).
12 Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 Rady z dnia 11 listopada 2002r. w sprawie utworzenia Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej (Dz. U. 311 z 14.11.2002, str. 3).
13 Rozporządzenie (WE) nr 2152/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie 
wspierania ochrony lasów i interakcji środowiskowych we Wspólnocie (Forest Focus) (Dz. U. 324 z 11.12.2003, 
str. 3), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 788/2004 (Dz. U. 138 z 30.4.2004).
14 Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 Rady z dnia 20 września 2005r. dotyczące pomocy z FEADER na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 277 z 21.10.2005, str. 1).
15 Decyzja 2001/792/WE z dnia 23 października 2001r. ustanawiająca wspólnotowy mechanizm przeznaczony 
na ułatwianie wzmocnionej współpracy w ramach akcji ratunkowych Obrony Cywilnej (Dz. U. 297 z 
15.11.2001).
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ponieważ uwypuklają spadek demograficzny na obszarach wiejskich, pogłębiają 
problemy związane z erozją i dezertyfikacją, przyczyniają się do degradacji ekosystemów 
i zagrażają bioróżnorodności,

D. mając na uwadze powtarzane przez instytucje wspólnotowe deklaracje na rzecz 
wielofunkcyjnego rolnictwa na całym terytorium Unii Europejskiej,

E. mając na uwadze, że do zagrożenia klęskami żywiołowymi spowodowanymi zmianami 
klimatycznymi dochodzą nowe zagrożenia dla rolnictwa, takie jak ekspansja nowych 
technologii genetycznych czy konsolidacja zjawiska globalizacji, które powodują 
łatwiejsze przenoszenie chorób i epizootii lub niezamierzone zarażenie przez organizmy 
modyfikowane genetycznie,

F. mając na uwadze, że ostatnie reformy WPR w połączeniu ze stopniowym otwarciem i 
globalizacją rolnictwa wzmagają brak stabilności na rynkach europejskich, które w trybie 
pilnym wymagają nowych mechanizmów zarządzania w sytuacjach kryzysowych,

G. mając na uwadze, że coraz częstsze pojawianie się klęsk żywiołowych i kryzysowych 
sytuacji sanitarnych oraz na rynku nie spotyka się ze skutecznym przeciwdziałaniem za 
pomocą odpowiednich mechanizmów na poziomie wspólnotowym (czego najbardziej 
wyrazisty przykład stanowi nieobjęcie skutków suszy Funduszem Solidarności),

H. mając na uwadze, że niewystarczający poziom środków, stwierdzony podczas interwencji 
wspólnotowych, pogłębia się z powodu mnogości mechanizmów zwalczania klęsk 
żywiołowych istniejących na poziomie krajowym, a także z powodu nierównego 
rozwoju, co dotyka zasad spójności i solidarności, do których nawołuje europejski model 
społeczny i konstrukcja ponadnarodowa,

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikaty i propozycje niedawno przedstawione przez 
Komisję (poprawa zdolności reakcji w obliczu katastrof i sytuacji kryzysowych, ocena i 
zarządzanie w przypadku powodzi, reforma Funduszu Solidarności, poprawa 
mechanizmu obrony cywilnej, nowej wytyczne w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 
na lata 2007-2013, zwolnienie w zakresie pomocy państwowej dla rolnictwa, zarządzanie 
ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie);

2. uważa, że klęskom żywiołowym, sanitarnym lub katastrofom technologicznym 
wykraczającym poza skalę lokalną powinno się w odpowiedni sposób przeciwdziałać za 
pomocą Funduszu Solidarności, Funduszu Weterynaryjnego, założeń walki z pożarami w 
ramach programu Forest Focus lub systemu pomocy państwowej dla rolnictwa; jednakże 
aby stworzyć prawdziwą, wspólnotową strategię walki z klęskami żywiołowymi, 
mechanizmy te powinny być bardziej elastyczne, ich zakres działania rozszerzony, 
przede wszystkim poprzez włączenie klęski suszy do zakresu interwencji objętych 
Funduszem Solidarności, uzyskać większe środki finansowe i być zorientowane na 
najbardziej narażonych producentów i obszary;

3. sądzi, że odstępstwa od założeń WPR stosowane przez Komisję w przypadku klęsk 
żywiołowych (m. in. przyspieszenie wypłat, uwolnienie interwencyjnych zapasów zbóż, 
zezwolenie na wykorzystanie odłogów do wypasu bydła), choć są zjawiskiem 
pozytywnym, są dalekie od zaspokojenia niezbędnych potrzeb związanych z pokryciem 
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spowodowanych strat, a decyzja o ich zastosowaniu nie zawsze podejmowana jest w 
odpowiednio szybkim tempie; 

4. jest zdania, że polityka rozwoju obszarów wiejskich może odgrywać ważną rolę w 
zapobieganiu klęskom żywiołowym; zaleca, aby w krajowych lub regionalnych planach 
rozwoju obszarów wiejskich priorytetowo traktować kroki zorientowane na zwalczanie 
przyczyn klęsk (m. in. walka z erozją, zalesianie odpowiednimi gatunkami drzew, prace 
hydrauliczne, czystość lasów, działania agro-środowiskowe na rzecz oszczędzania 
wody);

5. twierdzi, że - w ramach planów rozwoju obszarów wiejskich - niezbędne jest odniesienie 
do problemów strukturalnych społeczeństwa wiejskiego (m. in. niż demograficzny, 
porzucanie ziemi, obrona tradycyjnego charakteru terenów wiejskich przed intensywną 
urbanizacją, wylesianie, zbyt duże rozdrobnienie własności leśnej), które - jeżeli nie 
zostaną wzięte pod uwagę - zwiększają możliwość zagrożenia w przyszłości; 

6. w kontekście wytycznych strategicznych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w latach 
2007-2013, zwraca się o podwyższenie środków na współfinansowanie szczegółowych
kroków w zakresie ochrony lasów, walki z erozją i infrastruktur hydraulicznych; 

7. wyraża przekonanie, że poważne sytuacje kryzysowe na rynkach są nieprzewidywalnymi 
i wyjątkowymi zdarzeniami powodującymi równie groźne lub nawet groźniejsze 
zagrożenie dla gospodarstw rolnych, niż zagrożenia spowodowane klęskami 
żywiołowymi, stąd też konieczność specyficznej pomocy ze strony Unii Europejskiej;

8. w kontekście sprawozdania na temat zarządzania ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych 
w rolnictwie, przywołuje decyzję dotyczącą wniosku do Komisji o: 
- utworzenie ubezpieczenia publicznego finansowanego przez Unię Europejską, tak by 

mogły zostać stworzone lepsze warunki organizacyjne w zakresie zarządzania 
ryzykiem i zapobiegania sytuacjom kryzysowym,

- utworzenie spójnego i dostępnego dla wszystkich Państw Członkowskich systemu 
reasekuracji w ramach WPR;

9. uważa, że kierując się istniejącymi doświadczeniami, nowy instrument zarządzania 
ryzykiem wymagał będzie silnego wsparcia publicznego, aby mógł stać się skuteczny, co 
z trudnością osiągnąć będzie można przy zróżnicowaniu proponowanym przez Komisję;

10. proponuje, aby w uzupełnieniu wprowadzenia nowego systemu zarządzania ryzykiem 
przewidziano rozszerzenie programów restrukturyzacji podobnych do programów już 
istniejących na inne wspólne organizacje rynku w zakresie uprawy tytoniu, bawełny, 
winorośli i buraka;

11. odpowiadając na wyrażone w komunikacie Komisji zaniepokojenie kwestią zarządzania 
ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych, uważa za sprawę pilną pogłębienie niezbędnych 
analiz, które mają posłużyć do utworzenia systemu stabilizacji cen lub dochodów, w 
zależności od tego, czy utrzymane zostaną lub nie założenia obecnie obowiązującego 
systemu dopłat jednorazowych, w taki sposób, by zagwarantować rolnikom europejskim 
system ochrony podobny do systemu ich głównych partnerów handlowych;
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12. powtarza, że prawdziwa strategia przeciwdziałania klęskom w rolnictwie nie może 
ograniczać się do środków szokowych oraz że należy wziąć pod uwagę działania 
związane ze szkoleniem, informowaniem i zapobieganiem, które powinny być 
finansowane w ramach mechanizmu obrony cywilnej, programu Forest Focus, polityki 
rozwoju obszarów wiejskich i Europejskiego Funduszu Społecznego; 

13. sądzi, że sporządzenie map zagrożeń i planów zarządzania nie powinno ograniczać się do 
powodzi, jak ma to miejsce w przypadku obecnego projektu dyrektywy Komisji, lecz 
obejmować także susze i pożary;

14. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

1. Klęski żywiołowe z punktu widzenia rolnictwa

Zasięg wspólnotowy klęsk żywiołowych odnotowanych w 2005r. przekonał Parlament 
Europejski, że nadeszła stosowna chwila, by poprawić jakość ponadnarodowej strategii 
przeciwdziałania klęskom uzasadniając w ten sposób przyjęcie rezolucji w dniu 8 września 
2005r. (P6_TA(2005)0334).

W ten właśnie kontekst wpisuje się sprawozdanie z inicjatywy własnej w sprawie rolniczych 
aspektów klęsk żywiołowych, którego celem - podobnie jak sprawozdań sporządzonych przez 
inne komisje: ochrony środowiska i rozwoju wsi - jest przyspieszenie debaty na temat 
poprawy działań wspólnotowych zapobiegających klęskom i wspierania prac już podjętych 
przez Komisję16.

Z drugiej strony, ponieważ rozdzielanie tematyki rolniczej od terytorialnej i związanej z 
ochroną środowiska byłoby z przyczyn oczywistych trudne, przyjąć należy podejście 
globalne, lecz z punktu widzenia rolnictwa, w perspektywie utrwalenia zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, które spójne będzie z 
europejskim modelem rolniczym i społecznym i zachowa wielofunkcyjność działalności 
rolniczej. 

2. Agroleśnictwo - sektor zagrożony klęskami żywiołowymi

Produkcja agroleśnicza to szczególna działalność gospodarcza, która ściśle wiąże się z 
przyrodą i z tego powodu jest wyjątkowo narażona na skutki katastrof klimatycznych, 
zagrożenia biologiczno-sanitarne i zakażenia.

W określonych przypadkach zdarzenia takie zagrażają funkcjonowaniu gospodarstw, 
szczególnie tych najmniejszych, co stanowi okoliczność, która a posteriori stoi w 
sprzeczności z wielokrotnie powtarzanymi deklaracjami instytucji wspólnotowych na rzecz 
wielofunkcyjnego rolnictwa na całym terytorium Unii Europejskiej. 

3. Deficyt polityk publicznych na rzecz sprostania zagrożeniom biologicznym, 
naturalnym i technologicznym

Władze publiczne tradycyjnie interweniują, gdy należy zapobiegać nieprzewidzianym 
zagrożeniom stosując mechanizmy regulacji rynku w obliczu kryzysu koniunktury, bądź 
podejmując specjalne kroki wspierające w przypadku klęsk żywiołowych o dużym zasięgu, w 

  
16 Projekty w sprawie reformy Funduszu Solidarności (COM(2005)0108), w sprawie oceny i zarządzania w 
przypadku powodzi (COM(2004)0472 oraz COM(2006)015), w sprawie instrumentu na rzecz szybkiej reakcji w 
nagłych i poważnych przypadkach (COM (2005)0113), poprawy mechanizmu obrony cywilnej 
(COM(2005)0137), wytycznych strategicznych dla rozwoju obszarów wiejskich na okres 2007-2013 
(COM(2005)0304), w sprawie zarządzania w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie (COM (2005)074) oraz 
projekty zmian w systemie pomocy państwowej dla rolnictwa (8 lutego 2006r., dotychczas nieopublikowane).
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tym w przypadku kryzysowej sytuacji sanitarnej.

Jednakże stopniowa liberalizacja i otwarcie rynków rolnych oraz zwiększające się 
ograniczenia budżetowe dotykające finanse krajowe i unijne zmniejszają zdolność
instrumentów polityki rolnej do wspierania gospodarstw w sytuacji kryzysowej na rynku, w 
kryzysowej sytuacji sanitarnej lub w przypadku klęsk żywiołowych.

- a) Mechanizmy przeciwdziałania na poziomie ponadnarodowym

Kroki stosowane w rolnictwie w przypadku klęski żywiołowej o dużym zasięgu17 mają 
zawsze charakter punktowy i nie zawsze podejmowane są w odpowiednio szybkim czasie. 
Podobnie określić można działania Funduszu Weterynaryjnego w przypadku wystąpienia 
epizootii.

Z drugiej strony działania dotyczące ochrony i poprawy zarządzania lasami w kontekście 
programu Forest Focus, które są bardziej ograniczające niż poprzednio obowiązujące 
rozporządzenie18, dalekie są od spełniania roli "katalizatora" pozwalającego na sporządzenie 
prawdziwej, wspólnej strategii na rzecz ekosystemów leśnych, zgodnie z tym, co zawiera 
orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, który wyraźnie stwierdził, że 
"skutki anulowanych rozporządzeń pozostają obowiązujące do chwili przyjęcia przez Radę w 
rozsądnym terminie nowych rozporządzeń w tym samym zakresie"19, co - jak się wydaje - do 
tej pory jeszcze nie nastąpiło.
 

W tym samym duchu skuteczność Funduszu Solidarności w sektorze rolniczym pozostawia 
wiele do życzenia, przede wszystkim z powodu wyłączenia klęski suszy z jego zakresu 
stosowania.

- b) Mechanizmy przeciwdziałania na poziomie wewnętrznym

Braki w systemie wspólnotowym pogłębia mnogość istniejących na poziomie krajowym 
mechanizmów zapobiegania i zwalczania oraz ich nierównomierny rozwój20, co pociąga za 
sobą odrębne traktowanie w zależności do producenta i terenu odchodząc w ten sposób od 
zasad spójności i solidarności, do których nawołuje wspólna Europa. 

- c) Konkluzja: niewystarczający poziom operatywności wobec podnoszącego się poziomu 
zagrożeń

Paradoksalne okazuje się, że negatywnej ewolucji polityk publicznych towarzyszy wyraźnie 
zwiększająca się częstotliwość występowania wydarzeń nieprzewidzianych, powodujących 

  
17 W ramach tych środków: przyspieszenie wypłaty dopłat bezpośrednich, oddanie do dyspozycji producentów 
interwencyjnych zapasów zbóż po korzystnej cenie, zezwolenie na wykorzystanie odłogów do wypasu bydła, 
elastyczność w stosowaniu przepisów dotyczących zagęszczenia zwierząt na danym obszarze lub ich 
przetrzymywania.
18 Rozporządzenie (EWG) 2158/92 Rady z dnia 23 lipca 1992r. dotyczące ochrony lasów Wspólnoty przed 
zagrożeniem pożarami.
19 Orzeczenie TSWE z dnia 25 lutego 1999r., sprawy C-164/97 oraz C-165/97, Parlament Europejski przeciwko 
Radzie Unii Europejskiej. 
20 Fundusze odszkodowań, kredyty na kampanie, ubezpieczenia, systemy podatkowe, środki związane z obroną 
cywilną, istniejące kroki zapobiegania i walki z pożarami, polityki zalesiania i sprzątania lasów, stan inwestycji 
robót hydraulicznych, poziomy wymagań i spełniania norm urbanistycznych, itp.
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straty finansowe gospodarstw rolnych. Innymi słowy zagrożenia zwiększają zasięg w wyniku
współistnienia różnych czynników, a w szczególności niezaprzeczalnego procesu zmian 
klimatycznych, ekspansji nowych technologii genetycznych oraz ujednolicania się zjawiska 
globalizacji. 

Wspomniana globalizacja niesie ze sobą stopniowe przenoszenie chorób i epizootii lub 
przyczynia się do niezamierzonych zakażeń przez organizmy modyfikowane genetycznie i 
ułatwia ich szybką ekspansję. Jeżeli dodać do tego niestabilność spowodowaną coraz 
szerszym otwieraniem się rynków, dojść można do wniosku, iż interwencja publiczna Unii 
Europejskiej nie odpowiada okolicznościom i wymaga nowych mechanizmów, by stawić 
czoła katastrofom o dużym zasięgu, na które regularnie narażane jest agroleśnictwo. 

4. Wnioski z ostatnich doświadczeń: katastrofy naturalne w 2005r.

Wcześniejsze stwierdzenia potwierdziły się niestety wraz z nadejściem klęsk żywiołowych, 
jakie nawiedziły w 2005r. wiele Państw Członkowskich i krajów kandydujących do Unii 
Europejskiej; do sześciu z nich (Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Austria, Francja i Włochy) 
udały się delegacje Parlamentu Europejskiego, które w ten sposób nawiązały bardzo 
przydatne kontakty z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz z 
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, których dyspozycyjność i gotowość do 
współpracy zasługują na wyróżnienie. 

- a) ulewne deszcze, lawiny i powodzie nawiedziły Szwecję, Kraje Bałtyckie, południową 
część Niemiec, Austrię, Czechy, Chorwację, Słowenię, Francję, Węgry, Włochy, Polskę i 
Rumunię. 

- b) susza przybrała wyjątkową siłę i trwała szczególnie długo na południu Europy, dotykając 
w szczególności Portugalię, Hiszpanię, Włochy i Francję. Deficyt wodny dowiódł słabości 
rolnictwa w razie problemów klimatycznych na terenach bez irygacji oraz przeznaczonych na 
pastwiska. Ukazał również konieczność sporządzenia długoterminowych polityk na rzecz 
zarządzania dobrami deficytowymi, takimi jak woda, oraz zachęcających do praktykowania 
oszczędności. Ponadto niższe wartości pluwiometryczne wywarły negatywny wpływ na faunę 
i florę pogłębiając już i tak niepokojący problem pożarów lasów w regionach 
śródziemnomorskich.

- c) pożary zniszczyły tysiące hektarów lasów i podszycia w południowo-zachodnich 
regionach Unii Europejskiej. W 2005r. odnotowano 484 000 ha terenów zniszczonych przez 
pożary, do których doliczyć należy 345 000 ha w 2004r. i 740 000 ha w 2003r.; w niektórych 
przypadkach pożary te łączą się nieszczęśliwie z ofiarami w ludziach. Jest sprawą oczywistą, 
że wysokie temperatury w lecie i niewielkie opady deszczu stały się czynnikiem sprawczym, 
jednakże do wymienionych dodać trzeba inne przyczyny, które osłabiają środki stosowane 
przez władze wewnętrzne w zakresie rozwoju obszarów wiejskich: odpływ mieszkańców wsi 
do miast oraz stopniowe porzucanie działalności rolniczej, która tradycyjne chroni lasy, brak 
zachęty do odzyskiwania biomasy, zbyt duże rozdrobnienie własności leśnej, zalesianie przy 
użyciu gatunków nieprzystosowanych do klimatu śródziemnomorskiego, niewystarczające 
środki techniczne i zasoby ludzkie do walki z pożarami, niewystarczająca kontrola 
działalności ludzkiej w okresach i w strefach wysokiego zagrożenia pożarami czy też 
dopuszczanie do urbanizacji terenów o przeznaczeniu rolniczym lub leśniczym.
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5. Propozycje sprawozdawcy

Aby sporządzić prawdziwą strategię wspólnotową na rzecz przeciwdziałania 
nieprzewidzianym zdarzeniom mającym wpływ na gospodarstwa i mieszkańców wsi, 
sprawozdawca uważa, że częścią rozwiązania powinno stać się stworzenie nowego modelu
opartego na trzech filarach, chroniącego rolników przed katastrofami naturalnymi lub 
przypadkami losowymi o podobnych do katastrof skutkach oraz łączącego spójną integrację 
istniejących instrumentów wspólnotowych lub - ulepszając - instrumentów na poziomie 
Państw Członkowskich i instrumentów, które powinny zostać utworzone:

I. System zarządzania w sytuacji klęski żywiołowej
II. System zarządzania ryzykiem
III. System stabilizacji zawierający dwa możliwe scenariusze

I. System zarządzania w sytuacji klęski żywiołowej
System zarządzania w sytuacji klęski żywiołowej przeznaczony dla rolnictwa powinien 
opierać się na dwóch zakresach. Po pierwsze zakres krajowy na przypadek klęsk o mniejszym 
rozmiarze, który promował będzie działania zapobiegawcze i umożliwiał naprawianie szkód 
pomagając rolnikom w powrocie do działalności. Po drugie zakres wspólnotowy, pozwalający 
na zastosowanie mechanizmów pomocowych w znacznym stopniu wspomagających rolników 
dotkniętych klęskami o dużym zasięgu. 

Pierwszy element otrzyma lepsze wsparcie dzięki wykorzystaniu mechanizmów istniejących 
w ramach funduszy strukturalnych, przede wszystkim obecnego FEOGA i przyszłego 
FEADER. Wspomniane fundusze, poprzez krajowe programy rozwoju obszarów wiejskich, 
przewidują wsparcie na rzecz odtworzenia potencjału produkcji rolnej i leśnej dotkniętej 
klęskami naturalnymi, a w szczególności na rzecz rekonstrukcji lub zastąpienia infrastruktury 
rolniczej i leśnej do użytku wspólnego lub ustalonego kapitału gospodarstw zniszczonych w 
wyniku klęsk żywiołowych (klimatycznych lub innych).

Drugiemu elementowi powinna odpowiadać pomoc państwowa oraz instrumenty 
wspólnotowe uznane za odpowiednie i właściwe, w szczególności Fundusz Solidarności o 
szerszym zasięgu, który w chwili obecnej przechodzi fazę przekształcenia, co pozwoli na 
objęcie jego zasięgiem innych katastrof, przede wszystkim suszy. 

II. System zarządzania ryzykiem
Kluczowym elementem proponowanego modelu będzie powołanie do życia skutecznego i 
ogólnie dostępnego systemu zarządzania ryzykiem kierowanego na poziomie każdego 
Państwa Członkowskiego. System ten powinien stanowić sieć zapobiegania głównym 
zagrożeniom, jakie regularnie dotykają europejskie rolnictwo.

Wykorzystywane instrumenty powinny charakteryzować się dużą elastycznością, gdyż ważną 
rolę odgrywać będą ubezpieczenia rolnicze i reasekuracja, fundusze ubezpieczeń wzajemnych 
oraz, ewentualnie, instrumenty bardziej nowatorskie, takie jak rynki kontraktów "future", 
instrumentów pochodnych i opcji.

Jego finansowanie odbywać się będzie w ramach Osi 1 krajowych programów na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich, zgodnie z rozporządzeniem FEADER, a w szczególności 
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poprzez punkt różnicujący.

III. System stabilizacji
Zachodzące zmiany na poziomie wsparcia i elementów składowych WPR uzasadniają 
utworzenie trzeciego systemu, o charakterze horyzontalnym, który bezpośrednio lub 
niebezpośrednio przyczyni się do stabilizacji dochodów rolniczych.

Jeżeli wskutek zobowiązań podjętych w kontekście trwających negocjacji ze Światową 
Organizacją Handlu nastąpiłoby znaczne obniżenie się obowiązujących poziomów ochrony 
celnej, wspólnotowe ceny na artykuły rolne byłyby w dużo większym stopniu podatne na 
wahania odpowiadających im cen światowych i konieczne stałoby się podjęcie kroków 
pozwalających na zapewnienie - w szczególnych warunkach - stabilizacji wspólnotowych cen 
artykułów rolnych przyczyniając się tym samym pośrednio do stabilizacji dochodów z 
unijnych produktów rolnych.

Taki rodzaj środków powinien być wystarczający do zapewnienia stabilizacji dochodów 
rolniczych w Unii Europejskiej po tym, jak utrzymane zostaną założenia i możliwości 
działania wynikające z obecnie obowiązującego systemu dopłat jednorazowych.

Przyjmując, że w ciągu najbliższych lat system dopłat jednorazowych również przejdzie 
transformację, która pozbawi go aktualnego zasięgu, wprowadzenie systemu stabilizacji 
bezpośredniej dochodów wraz z polem działania wychodzącym poza zwykłą stabilizację cen 
artykułów rolnych będzie w pełni uzasadnione.

W tym kontekście konieczne jest, aby Komisja Europejska przeprowadziła w trybie pilnym 
niezbędne analizy na rzecz zgłębienia poruszanej problematyki, tak by dać podstawę do 
podjęcia decyzji właściwych dla obu rodzajów możliwych scenariuszy.

Przeprowadzana analiza instrumentów obecnie dostępnych na poziomie międzynarodowym 
powinna obrać za punkty odniesienia:
- system płatności "contre-cicle" aktualnie obowiązujący w USA jako podstawę do 
utworzenia przyszłego systemu stabilizacji wspólnotowych cen artykułów rolnych.
- system CAIS (Canadian Agriculture Income Stabilization) jako podstawę do utworzenia 
przyszłego systemu stabilizacji dochodów producentów rolnych w Unii Europejskiej.

W obu przypadkach koniecznością jest zapewnienie szerokiego zasięgu omawianych 
systemów, zarówno w zakresie towarów, jak i z punktu widzenia geograficznego.
Finansowanie tego rodzaju systemów powinno zostać określone w kontekście oszczędności 
połączonych z ograniczeniami wydatków, do których dojdzie w przyszłości, wraz z 
interwencją i zwrotem eksportowym.

Ponadto, oprócz kroków podejmowanych w sytuacjach nagłych, Unia Europejska powinna 
kłaść nacisk na działania związane ze szkoleniami, informacją i zapobieganiem. Środki te 
jednakże powinny być finansowane poza WPR: raczej w ramach obrony cywilnej, programu 
Forest Focus czy programów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W tym ostatnim 
przypadku bardziej oczywiste środki zapobiegawcze (takie jak walka z erozją, zalesianie, 
sprzątanie lasów, prace hydrauliczne lub działania agro-środowiskowe na rzecz usprawnienia 
zarządzania wodą) powinny być obowiązkowe i/lub gwarantować określone minimum w 
programach krajowych lub regionalnych, tak aby zapewnić jednakowe traktowanie w takich 
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samych okolicznościach wszystkich rolników europejskich. W tym kontekście sporządzenie 
map zagrożeń i planów zarządzania nie powinno ograniczać się do powodzi, jak ma to 
miejsce w przypadku ostatniego projektu dyrektywy Komisji, lecz obejmować także susze i 
pożary. Koszty działań związanych ze szkoleniami i informacją powinny zostać pokryte w 
ramach EFS. 
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