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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o prírodných katastrofách (požiaroch, suchách a povodniach) – aspekty regionálneho 
rozvoja
(2005/2195(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na uznesenia z 5. septembra 2002 o povodniach v Európe1, z 13. januára 2005 
o výsledku Konferencie o klimatických zmenách v Buenos Aires2, zo 14. apríla 2005 o 
suchu v Portugalsku3, z 12. mája 2005 o suchu v Španielsku4, z 8. septembra 2005 o 
prírodných katastrofách (požiare a povodne) tohto leta v Európe 5

– so zreteľom na uznesenia zo 16. februára 2006 o vykonávaní stratégie lesného 
hospodárstva v Európskej únii6 a o riadení rizika a krízovom riadení v 
poľnohospodárstve7,

– so zreteľom na Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru OSN o klimatických zmenách 
(CCNUCC) z 11. decembra 1997, a jeho ratifikovanie ES z 31. mája 2002,

– so zreteľom na vedeckú správu Inštitútu pre trvalú udržateľnosť a na výskum Spoločného 
výskumného centra Komisie o klimatických zmenách a o európskej dimenzii otázky 
vody8,

– so zreteľom na projekt výskumu o riadení rizík a krízovom riadení v súvislosti so 
záplavami v rámci šiesteho rámcového programu Európskej komisie (2002-2006) 9,

– so zreteľom na správu o klimatických zmenách a prírodných katastrofách10, projekt 
výskumu o riadení rizík a krízovom riadení v súvislosti s povodňami v rámci šiesteho 
rámcového programu Európskej komisie (2002-2006)11,

– so zreteľom na platné predpisy o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva12,

  
1 Ú. v. EÚ C 272 E, 13. 11. 2003, s. 471.
2 Ú. v. EÚ C 247 E, 6. 10. 2005, s. 144.
3 Ú. v. EÚ C 33 E, 9. 2. 2006, s. 599.
4 Prijaté texty, P6_TA(2005)0187.
5 Prijaté texty, P6_TA(2005)0334.
6 Prijaté texty, P6_TA(2006)0068.
7 Prijaté texty, 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, Policy Brief for the EP Environment 
Committee (IP/A/ENVI/FWC/2005-35), 25 January 2006.
11 www.floodsite.net
12 Nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (Ú. v. ES 142, 14. 5. 1998, s. 1), 
doplnené nariadením Komisie č. 1/2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc malým a 
stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov (Ú. v. EÚ 1, 3. 
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– so zreteľom na nariadenie, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie13,
– so zreteľom na nariadenie „Forest Focus“14,

– so zreteľom na rozhodnutie, ktorým sa ustanovuje mechanizmus Spoločenstva na podporu 
posilnenia spolupráce pri pomocných zásahoch civilnej ochrany15,

– so zreteľom na oznámenia a návrhy Komisie týkajúce sa európskej stratégie lesníctva 
(KOM (1998)0649), vesmírneho programu Global Monitoring for Environment and 
Security (GMES) (KOM(2004)0065), riadenia rizika a krízového riadenia v 
poľnohospodárstve (KOM(2005)0074), reformy Fondu solidarity (KOM (2005)0108), 
nástroja rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie (KOM 
(2005)0113), strategických usmernení Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka 
(KOM(2005)0304), posúdenia povodní a povodňovom manažmente 
(KOM(2006)0015), a zmeny režimu štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva z 8. 
februára 2006,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0000/2006),

A. keďže poľnohospodárska a lesnícka výroba je hospodárskou činnosťou, ktorá je úzko 
spätá prírodou a teda aj nepredvídateľnými klimatickými situáciami (sucho, krupobitie, 
požiare, povodne), hygienickými rizikami (epidémie u zvierat) a znečistením (kyslé 
dažde, neželané genetické transfery),

B. keďže frekvencia nepredvídaných prírodných fenoménov môže ohroziť životaschopnosť 
týchto aktivít a viesť k ich zanechaniu, zvlášť malých hospodárstiev a štrukturálne 
znevýhodnených oblastí,

C. keďže prírodné katastrofy poškodzujú trvalo udržateľný rozvoj v tom zmysle, že 
napomáhajú demografické zaostávanie vidieka, sťažujú problémy erózie pôdy a 
rozšírovania púští, poškodzujú ekosystému a ohrozujú biodiverzitu,

D. keďže opakované vyhlásenia inštitúcií Spoločenstva sa vyslovujú za zavedenie 
multifunkčného poľnohospodárstva na celom území Únie,

E. keďže k prirodzeným rizikám, spôsobeným klimatickými zmenami, sa pridávajú ďalšie, 
nové riziká pre poľnohospodárstvo, ako napríklad rozširovanie nových genetických 
technológií alebo konsolidácia procesu globalizácie, ktorá uľahčuje prenos chorôb a 
epidémie u zvierat, alebo neželané zmiešavanie s geneticky upravovanými organizmami,

    
1. 2004) a hlavné smerovania Spoločenstva týkajúce sa štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ C 
28, 1.2.2000 a Ú. v. EÚ C 232, 12.8.2000, s. 19).
13 Nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie 
(Ú. v. ES 311, 14. 11. 2002, s. 3).
14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 zo 17. novembra 2003 týkajúce sa 
monitorovania lesov a environmentálnych interakcií v Spoločenstve (Forest Focus) (Ú. v. EÚ L 324, 11. 12. 
2003, s.3), zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 788/2004 (Ú. v. EÚ 138, 30. 4. 2004).
15 Rozhodnutie Rady 2001/792/ES z 23. októbra 2001 o ustanovení mechanizmu Spoločenstva na podporu 
posilnenia spolupráce pri pomocných zásahoch civilnej ochrany (Ú. v. ES L 297, 15. 11. 2001).
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F. keďže posledné reformy SPP, spojené s postupným otváraním a globalizáciou 
poľnohospodárstva, zvyšujú nestabilitu európskych trhov a vyžadujú si nové mechanizmy 
krízového riadenia,

G. keďže v súvislosti s čoraz častejším výskytom prírodných katastrof a hygienických a 
trhových kríz nedisponujeme dostatočnými mechanizmami reakcie na úrovni celého 
Spoločenstva (najvýrečnejším príkladom je nedostatočné finančné pokrytie súch z fondov 
solidarity),

H. keďže nedostatočnosť, konštatovaná v súvislosti s jednotnými zásahmi, je ešte 
komplikovaná rozmanitosťou mechanizmov boja proti prírodným kalamitám na národnej 
úrovni, ako aj ich nerovnomerným rozvojom, ktorý je v protiklade s princípmi súdržnosti 
a solidarity, na ktoré sa odvoláva európsky sociálny model a nadnárodná štruktúra,

1. vyjadruje radosť z nedávnych oznámení a návrhov Komisie (zlepšenie schopnosti 
reagovať na katastrofy a krízy, posúdenie povodní a povodňový manažment, reforma 
fondov solidarity, zlepšenie mechanizmu civilnej ochrany, strategické usmernenia 
Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka na roky 2007-2013, zmena režimu štátnej pomoci v 
sektore poľnohospodárstva, riadenie rizika a krízové riadenie v poľnohospodárstve);

2. požaduje, aby prírodné, hygienické alebo technologické katastrofy, ktoré prekračujú 
miestnu úroveň, našli adekvátnu odpoveď vďaka Fondu solidarity, Veterinárnemu fondu, 
opatreniam proti požiarom v rámci programu Forest Focus alebo režimu štátnej pomoci v 
poľnohospodárstve; v každom prípade, aby urýchlili skutočnú jednotnú stratégiu v boji 
proti katastrofám, tieto mechanizmy musia byť pružnejšie, ba musia rozšíriť svoj akčný 
rádius, zvlášť tým, že sucho bude začlenené akčného poľa Fondu solidarity, ktorý bude 
mať k dispozícii väčšie množstvo prostriedkov a musí sa sústrediť na najzraniteľnejších 
výrobcov a oblasti;

3. domnieva sa, že opatrenia, stanovené ako výnimky z SPP a uplatňované Komisiou v 
prípade prírodných katastrof (okrem iného: preddavky na platby, sprístupnenie 
intervenčných skladov obilnín, povolenie využívať nevyužívanú pôdu na kŕmenie 
dobytka), hoci sú pozitívne, zaostávajú za potrebami pokrytia spôsobených strát a nie sú 
vždy sú požadované s potrebnou rýchlosťou;

4. berie do úvahy, že politika rozvoja vidieka môže zohrávať dôležitú úlohu pri prevencii 
prírodných katastrof; odporúča, aby boli v národných a regionálnych programov rozvoja 
vidieka prednostne zdôraznené opatrenia na boj proti príčinám katastrof (okrem iného: boj 
proti erózii pôdy, zalesňovanie vhodnými druhmi, vodohospodárske práce, čistota lesov, 
agro-environmentálne aktivity na dobré hospodárenie s vodou);

5. považuje za nevyhnutné, aby programy na rozvoj vidieka zahrnuli štrukturálne problémy 
vidieka (okrem iného: demografický úpadok, zanechanie pôdy, ochrana vidieckej pôdy 
proti intenzívnej urbanizácii, proces odlesňovania, prílišná rozdrobenosť vlastníctva 
lesov), ktoré, ak nie sú zvládnuté, zvyšujú možnosť budúcich rizík;

6. žiada, aby v rámci strategických usmernení v oblasti rozvoja vidieka 2007/13 bola 
posilnená spoluúčasť na špecifických opatreniach v oblasti lesníctva, boja proti erózii 
pôdy a vodohospodárskej infraštruktúry;
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7. vyjadruje presvedčenie, že vážne trhové krízy predstavujú nepredvídateľné a výnimočné 
udalosti, spôsobujúce riziká poľnohospodárskym pestovateľom, ktoré sú väčšmi alebo
menej závažné než riziká, spôsobené prírodnými katastrofami, z čoho vyplýva aj potreba 
špecifickej pomoci zo strany Únie;

8. domnieva sa, že treba posilniť rozhodovanie v kontexte správy o riadení rizík a krízovom 
riadení v poľnohospodárstve a žiada Komisiu, aby:

- zriadila verejnú poisťovňu, financovanú Európskou úniou, aby sa tak zlepšili 
podmienky riadenia rizík a prevencie kríz,

- vytvorila v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky súdržný a pre všetky členské 
štáty prístupný systém spätného poistenia;

9. žiada, aby v súlade so skúsenosťami tento nový nástroj riadenia rizík mohol poskytovať  
silnú verejnú pomoc, aby tak bol účinný, čo by bolo iba ťažko možné na základe návrhu 
Komisie;

10. navrhuje, aby sa ako s doplnkom k zavedeniu uvedeného nového systému riadenia rizík 
rátalo s tým, že aj na iné typy spoločnej organizácie trhu sa rozšíria reštrukturalizačné 
programy, podobné tým, aké jestvujú v oblasti tabaku, bavlny, vína alebo cukrovej repy;

11. domnieva sa, že je nanajvýš potrebné rozvinúť obsah oznámenia Komisie o riadení rizík a 
krízovom riadení v poľnohospodárstve a že Komisia by mala prehĺbiť potrebné štúdie s 
cieľom vytvoriť systém stabilizácie cien a príjmov, :: či už budú alebo nebudú udržané 
vlastnosti v súčasnosti platného režimu jednotnej platby (RPU), aby sa tak európskym 
poľnohospodárom zabezpečil system ochrany, podobný systémom ochrany ich hlavných 
obchodných partnerov;

12. opakuje, že skutočná stratégia boja proti prírodným katastrofám v poľnohospodárstve sa 
nemôže obmedzovať na nárazové opatrenia a že v rámci mechanizmu civilnej ochrany 
programu Forest Focus, politiky rozvoja vidieka a Európskeho sociálneho fondu treba 
brať do úvahy vzdelávacie, informačné a preventívne aktivity;

13. berie do úvahy, že vypracovanie rizikových máp a plánov riadenia by sa nemalo 
obmedzovať na záplavy, ako je to v aktuálnom návrhu smernice Komisie, ale že by sa 
malo rozšíriť aj na suchá a požiare;

14. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Prírodné katastrofy z pohľadu poľnohospodárstva

Prírodné katastrofy v roku 2005, ktoré zasiahli celé Spoločenstvo, viedli Európsky parlament 
k presvedčeniu, že nadišiel vhodný okamih na uskutočnenie kvalitatívneho skoku smerom k 
nadnárodnej stratégii boja proti prírodným katastrofám, čo bolo dôvodom prijatia uznesenia z 
8. septembra 2005 (P6_TA(2005)0334).

Práve do tohto kontextu sa zaraďuje táto iniciatívna správa o regionálnych aspektoch 
prírodných katastrof, ktorá, spoločne s tými, ktoré vypracovali ostatné výbory (životné 
prostredie a rozvoj vidieka), má za cieľ rozvinúť reflexiu o zlepšení postupu Spoločenstva 
proti prírodným katastrofám a podporiť spôsoby práce, využívané už v súčasnosti Komisiou 
(16).

Ďalej, problematickosť oddelenia poľnohospodárskych, územných a environmentálnych tém 
vedie k celkovému prístupu skôr z hľadiska poľnohospodárstva ako cieľu konsolidácie trvalo 
udržateľného rozvoja poľnohospodárstva a vidieka v Únii, ktorý bude súdržný s európskym 
sociálnym a poľnohospodárskym modelom a ktorý zabezpečí multifunkčnosť 
poľnohospodárskej aktivity.

2. Lesníctvo ako sektor vystavený prirodzeným rizikám

Lesníctvo je jedinečnou hospodárskou aktivitou, ktorá je úzko spätá s prírodou a z tohto 
dôvodu je vo výnimočnej miere vystavené klimatickým nepriazniam, biologicko-
hygienickým rizkám a znečisteniu.

V niektorých prípadoch uvedené riziká ohrozujú životaschopnosť hospodárstiev, zvlášť tých 
najmenších, pričom táto okolnosť aposteriori poškodzuje opakované vyhlásenia inštitúcií 
Spoločenstva v prospech multifunkčného poľnohospodárstva na celom území Únie.

3. Nedostatočnosť verejných politík ako nástroja na čelenie biologickým, prírodným a 
technologickým rizikám

Verejná moc tradične vstupuje do oblasti nepredvídateľných rizík, buď tým, že zavádza 
mechanizmy regulácie trhu v čase kríz, alebo zavedením výnimočných podporných opatrení 
pre prípad rozsiahlych prírodných katastrof, vrátane hygienických kríz.

No postupná liberalizácia a otváranie trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, ako aj rastúce 
rozpočtové obmedzenia, ktorými trpia národné financie a financie Únie, znižujú schopnosť 
nástrojov poľnohospodárskej politiky podporovať hospodárstva v situácii trhovej, hygienickej 

  
16 Návrh reformy Fondu solidarity (KOM(2005)0108), návrh nariadenia o posúdení povodní a povodňovom 
manažmente (KOM(2004)0472 a KOM(2006)015), o nástroji rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové 
situácie (KOM (2005)0113), o zlepšení mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany (KOM(2005)0137), 
o strategických usmerneniach Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka (Programové obdobie 2007-2013) 
(KOM(2005)0304), o riadení rizika a krízovom riadení v poľnohospodárstve (KOM (2005)074), a o zmene 
režimu štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva (8. februára 2006, zatiaľ nezverejnené).
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krízy alebo v prípade katastrof.

- a) Mechanizmy reagovania na nadnárodnej úrovni

Poľnohospodárske opatrenia, prijímané v prípade rozsiahlych prírodných katastrof(17), majú 
vždy jednorazový charakter a nie vždy sú prijímané s potrebnou rýchlosťou. To isté platí aj 
pre Veterinárny fond v prípade epidémií u zvierat.

Ďalej, aktivity, týkajúce sa ochrany a zlepšenia starostlivosti o lesy v kontexte programu 
Forest Focus, ktoré sú reduktívnejšie než tie, ktoré boli platné v rámci predchádzajúceho 
nariadenia (18), zďaleka nemôžu byť katalyzátorom, ktorý umožní vytvoriť skutočnú jednotnú 
stratégiu podpory lesných ekosystémov, ako o tom svedčí rozhodnutie Súdneho dvora 
Európskych spoločenstiev, ktorý vyslovene uviedol, že „pôsobenie zrušených nariadení bude 
udržané dovtedy, kým Rada v rozumnej lehote neprijme nové nariadenia, týkajúce sa 
rovnakej oblasti“19, čo sa však až dodnes nestalo.

V tomto duchu takisto platí, že účinnosť Fondu solidarity zďaleka nie je uspokojujúca, zvlášť 
preto, že svojho akčného poľa vyčlenil suchá.

- b) Mechanizmy reagovania na vnútornej úrovni

Nedostatočnosť na úrovni Spoločenstva je ešte sťažená rôznorodosťou preventívnych 
mechanizmov a mechanizmov boja proti rizikám na národnej úrovni, ako aj nerovnomernou 
mierou rozvoja (20), čo vedie k nerovnému prístupu v závislosti od výrobcov a území, čo však 
nezodpovedá princípom súdržnosti a solidarity, na ktoré sa odvoláva budovanie spoločnej 
Európy.

- c) Záver: operačná nedostatočnosť verzus zvyšujúce sa riziká

Je paradoxné, že tento negatívny rozvoj verejných politík sa časovo zhoduje s evidentným 
zvýšením frekvencie nepredvídaných udalostí a s finančnými stratami, ktoré z nich vyplývajú 
pre poľnohospodárske podniky. V krátkosti povedané, riziká sa zvyšujú v dôsledku súčinnosti 
mnohorakých faktorov (neoddiskutovateľný proces klimatických zmien, šírenie nových 
genetických technológií, proces globalizácie).

Proces globalizácie v sebe zahŕňa postupný import zvieracích epidémií a neželané znečistenie 
geneticky modifikovanými organizmami. Ak k tomu pridáme nestabilitu, vyplývajúcu z 
rastúcej otvorenosti trhov, môžeme iba konštatovať, že intervencie Únie nezodpovedajú 
okolnostiam a vyžadujú si vytvorenie nových mechanizmov boja proti rozsiahlym 
katastrofám, ktoré pravidelne zasahujú lesné hospodárstvo.

  
17 Okrem iného: preddavky na priame platby, sprístupnenie intervenčných skladov obilnín výrobcami za 
prijateľné ceny, možnosť využívať nevyužívanú pôdu na kŕmenie dobytka, pružnosť v uplatňovaní pravidiel o 
hustote zvierat na ploche alebo o zadržaní zvierat.
18 Nariadenie Rady (EHS) 2158/92 z 23. júla 1992 o ochrane lesov v Spoločenstve proti požiarom.
19 Rozhodnutie CJCE z 25. februára 1999, zbierka C-164/97 a C-165/97, Európsky parlament proti Rade 
Európskej únie.
20 Fondy na odškodňovanie, pôžičky na rozvoj vidieka, poistenie, daňové režimy, ustanovenia o civilnej ochrane, 
jestvujúce preventívne opatrenia a opatrenia na boj s požiarmi, politiky zalesňovania a čistenia lesov, investície 
do vodohospodárskych prác, stupeň náročnosti urbanistických noriem a ich rešpektovanie, atď. 
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4. Poučenie z nedávnej skúsenosti: prírodné katastrofy v roku 2005

Vyššie uvedené tvrdenia sa, žiaľ, potvrdili počas prírodných pohrôm, ktoré nastali v roku 
2005 v mnohých členských a kandidátskych krajinách Únie, z ktorých šesť (Španielsko, 
Portugalsko, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko a Taliansko) navštívili delegácie Európskeho 
parlamentu, ktoré takto nadviazali veľmi užitočné kontakty s predstaviteľmi daných krajín na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj so zástupcami občianskej spoločnosti, ktorých 
ochotu a spoluprácu treba zvlášt podčiarknuť.

- a) Silné dažde, lavíny a povodne zasiahli Švédsko, pobaltské krajiny, juh Nemecka, 
Rakúsko, Českú republiku, Chorvátsko, Slovinsko, Francúzsko, Maďarsko, Poľsko a 
Rumunsko.

- b) Výnimočne silné a dlhotrvajúce sucho zasiahlo juh Európy, zvlášť Portugalsko, 
Španielsko, Taliansko a Francúzsko. Nedostatok vody jasne poukázal na klimatickú 
zraniteľnosť poľnohospodárstva v  :: a v ::: Takisto zdôraznil potrebu dlhodobých politík vo 
vzťahu k vzácnej tekutine, akou je voda a na podporu rozumného hospodárenia s ňou. 
Napokon, nízke zrážkové hodnoty sa negatívne odrazili na flóre a faune a ešte väčšmi 
skomplikovali už aj tak dosť vážny problém lesných požiarov v stredomorských regiónoch.

- c) Požiare zničili tisíce hektárov lesa a omladiny na juhozápade Únie. V roku 2005 zhorelo 
484000 ha lesa, k čomu možno prirátať 345 000 ha v roku 2004 a 740 000 ha v roku 2003, 
pričom v niektorých prípadoch došlo aj k stratám na životoch. Je zrejmé, že vysoké letné 
teploty a malé množstvo zrážok boli spúšťacím faktorom pre tieto udalosti. Treba k tomu však 
pripojiť aj iné okolnosti a tiež opatrenia uplatňované národnými orgánmi v oblasti rozvoja 
vidieka: hromadný odchod obyvateľstva z vidieka, ako aj postupné zanechanie 
poľnohospodárskych aktivít, ktoré tradične chránia les, nedostatok podpory spracovaniu 
biomasy, rastúca rozdrobenosť vlastníctva lesov, zalesňovanie druhmi, ktoré nezodpovedajú 
stredomorskej klíme, nedostatočné technické a ľudské zdroje v boji proti požiarom, 
nedostatočná kontrola aktivít človeka v rizikových obdobiach a oblastiach, alebo tiež 
permisívny prístup k urbanizácii poľnohospodárskej a lesnej pôdy.

5. Návrhy spravodajcu 

Váš spravodajca je toho názoru, že ak chceme zaviesť skutočne jednotnú stratégiu boja proti 
nepredvídateľným udalostiam s dopadom na poľnohospodárstvo a vidiek, riešenie musí byť 
založené na vytvorení nového modelu ochrany poľnohospodárov proti prírodným katastrofám 
alebo nepredvídateľným okolnostiam, opierajúceho sa o tri piliere a že tento model musí byť 
postavený na súdržnej integrácii alebo zdokonalení existujúcich nástrojov Spoločenstva, na 
nástrojoch na úrovni členských štátov a na nových nástrojoch, ktoré treba vytvoriť:

I. Systém riešenia katastrof

II. Systém riešenia rizík

III. Stabilizačný systém s dvoma možnými scenármi
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I. Systém riešenia katastrof

Systém riešenia pohrôm, zameraný na sektor poľnohospodárstva, musí byť zložený z dvoch 
prvkov. V prvom rade je to zložka na národnej úrovni, týkajúca sa menej rozsiahlych pohrôm, 
ktorá bude podporovať preventívne aktivity a ktorá bude môcť čeliť prípadným škodám, 
pričom bude pomáhať poľnohospodárom znova začať s ich činnosťou. Ďalej ide o zložku na 
úrovni Spoločenstva, umožňujúcu dynamizovať mechanizmy pomoci, ktoré významým 
spôsobom podporujú poľnohospodárov, zasiahnutých rozsiahlymi katastrofami.

Prvá zložka bude vylepšená využitím mechanizmov, existujúcich v rámci štrukturálnych 
fondov, hlavne súčasného fondu FEOGA a budúceho fondu FEADER. Uvedené fondy 
prostredníctvom národných programov na rozvoj vidieka rátajú s pomocou, poskytovanou na 
obnovu potenciálu poľnohospodárskej a lesníckej výroby, zasiahnutého prírodnými 
katastrofami, zvlášť na rekonštrukciu alebo : poľnohospodárskych alebo lesníckych 
infraštruktúr kolektívneho charakteru alebo pevného kapitálu poľnohospodárskych podnikov, 
zasiahnutých prírodnými katastrofami klimatického, alebo iného charakteru.

Druhej zložke majú zodpovedať štátne pomoci, ako aj nástroje Spoločenstva, považované za 
adekvátne, zvlášť Fond solidarity s väčším množstvo prostriedkov, ktorý v súčasnej dobe 
prechádza reformou, tak, aby sa jeho prostriedky vzťahovali aj na iné udalosti, hlavne na 
suchá.

II. Systém riešenia rizík

Základným prvkom navrhovaného modelu bude všeobecný systém riadenia rizika, 
spravovaný na úrovni každého členského štátu. Tento systém by mal predstavovať 
preventívnu sieť pre hlavné riziká, ktoré pravidelne zasahujú sektor európskeho 
poľnohospodárstva.

Používané nástroje by mali byť nanajvyš pružné, dôležitá úloha je priznaná 
poľnohospodárskemu poisteniu a spätnému poisteniu, vzájomným poisťovacím fondom a 
prípadne aj novátorským nástrojom, ako sú opčné, derivované trhy.

Financovanie by sa mohlo uskutočňovať na báze Osi 1 národných programov pre rozvoj 
vidieka, v súlade s nariadením FEADER, zvlášť prostredníctvom modulačného bodu.

III. Stabilizačný systém

Prebiehajúce zmeny na úrovni podpory a zloženia SPP odôvodňujú vytvorenie tretieho 
systému s transverzálnym charakterom, ktorý by priamo alebo nepriamo prispel k stabilizácii 
príjmov z poľnohospodárstva.

V dôsledku záväzkov, prijatých v rámci rokovaní s WTO, a značného zníženia platnej colnej 
ochrany budú ceny poľnohospodárskych výrobkov Spoločenstva vydané napospas pohybu 
korešpondujúcich svetových cien a tak prijatie opatrení, ktoré aj za výnimočných podmienok 
umožnia zabezpečiť stabilitu cien poľnohospodárskych výrobkov Spoločenstva, prispeje 
nepriamo k stabilizácii príjmov poľnohospodárskych výrobkov v EÚ.

Ak budú udržané v súčasnosti platné vlastnosti režimu jednotnej platby, mal by tento druh 
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opatrení byť dostatočným na stabilizovanie príjmov z poľnohospodárskych výrobkov v EÚ.

Keďže počas nadchádzajúcich rokov bude režim jednotnej platby takisto reformovaný a 
zmenší sa jeho pokrytie, odôvodňuje to zavedenie systému priamej stabilizácie príjmov z 
poľnohospodárstva, ktorý je širší ako jednoduchý systém stabilizácie cien za 
poľnohospodárske výrobky.

V tejto situácii je nevyhnutné, aby Európska komisia čo najrýchlejšie vypracovala štúdie, 
ktoré sú potrebné na prehĺbenie tejto problematiky, aby tak boli prijaté rozhodnutia, 
zodpovedajúce dvom možným scenárom.

Analýza rôznych typov nástrojov, v súčasnosti dostupných na medzinárodnej úrovni, by sa 
mala opierať o:

- systém spätných platieb, v súčasnosti platný v Spojených štátoch, v zmysle koncepcie 
budúceho systému stabilizácie cien za poľnohospodárske výrobky v Únii,

- systém CAIS (Canadian Agriculture Income Stabilization) v zmysle koncepcie budúceho 
systému stabilizácie príjmov z poľnohospodárstva v EÚ.

V oboch prípadoch je zásadné, aby bolo zabezpečené pokrytie uvedených systémov, či už v 
zmysle výrobkov, alebo z geografického hľadiska.

Financovanie tohto typu systému by malo byť :: v kontexte ekonómií, zameraných na 
obmedzenie výdavkov, ktoré sa budú rozvíjať v budúcnosti, spolu s intervenciami a 
podporami vývozu.

Nakoniec, okrem naliehavo potrebných opatrení by Únia mala zdôrazniť vzdelávacie, 
informačné a preventívne aktivity. Tieto opatrenia by mali byť financované mimo SPP: buď v 
rámci civilnej ochrany programu Forest Focus, alebo v rámci programov na rozvoj vidieka. V 
poslednom uvedenom prípade by názornejšie preventívne opatrenia (ako napríklad boj proti 
erózii pôdy, zalesňovanie, čistenie lesov, vodohospodárske práce alebo agro-environmentálne 
aktivity na zlepšenie hospodárenia s vodou) mali byť povinné a/alebo mali by zabezpečovať 
minimum v národných alebo regionálnych programoch, aby sa európskym poľnohospodárom 
zaistilo podobné zaobchádzanie v prípade rovnakých okolností. V tomto kontexte by sa 
vypracovanie rizikových máp a plánov riadenia nemalo obmedzovať na povodne, ako je to v 
prípade posledného predloženého návrhu smernice Komisie, ale by mali byť rozšírené aj na 
suchá a požiare. Špeciálne vzdelávacie a informačné opatrenia by mali byť pokrývané z 
Európskeho sociálneho fondu.


