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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o naravnih nesrečah (požarih, sušah in poplavah) z vidika kmetijstva
(2005/2195(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 5. septembra 2002 o poplavah v Evropi1, z dne 13. 
januarja 2005 o izidu Konference o spremembi podnebja v Buenos Airesu2, z dne 14. 
aprila 2005 o suši na Portugalskem3, z dne 12. maja 2005 o suši v Španiji4 in z dne 8. 
septembra 2005 o naravnih nesrečah (požarih in poplavah) to poletje v Evropi5,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 16. februarja 2006 o izvajanju gozdne strategije za 
Evropsko unijo6 in o obvladovanju tveganj in kriz v kmetijskem sektorju7,

– ob upoštevanju Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o 
spremembi podnebja z dne 11. decembra 1997 in njegove ratifikacije s strani ES 31. maja 
2002,

– ob upoštevanju znanstvenega poročila Inštituta za trajnostni razvoj in raziskave Skupnega 
raziskovalnega središča Komisije o podnebnih spremembah in evropski razsežnosti vodá8,

– ob upoštevanju raziskovalnega projekta o obvladovanju tveganja poplav v okviru šestega 
okvirnega programa Evropske komisije (2002-2006)9,

– ob upoštevanju poročila Inštituta za evropsko okoljsko politiko o podnebnih spremembah 
in naravnih nesrečah10,

– ob upoštevanju trenutno veljavne zakonodaje glede državnih pomoči v kmetijskem 
sektorju11,

  
1 UL C 272 E z dne 13.11.2003, str. 471.
2 UL C 247 E z dne 6.10.2005, str. 144.
3 UL C 33 E z dne 9.2.2006, str. 599.
4 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2005)0187.
5 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2005)0334.
6 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2006)0068.
7 Besedila, sprejeta tega dne, 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 Uredba Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti za določene vrste horizontalne državne pomoči (UL L 142 z dne 14.5.1998, str. 1), dopolnjena z 
Uredbo Komisije (ES) št. 1/2004 z dne 23. decembra 2003 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi ES 
za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem 
kmetijskih proizvodov (UL L 1 z dne 3.1.2004), in smernicami Skupnosti glede državnih pomoči v kmetijskem 
sektorju (UL C 28 z dne 1.2.2000 in UL C 232 z dne 12.8.2000, str. 19).
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– ob upoštevanju Uredbe o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije 12,

– ob upoštevanju Uredbe "Forest Focus"13,

– ob upoštevanju Uredbe o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP)14,

– ob upoštevanju Odločbe o vzpostavitvi mehanizma Skupnosti za pospeševanje 
okrepljenega sodelovanja na področju civilne zaščite15,

– ob upoštevanju sporočil in predlogov Komisije o evropski gozdni strategiji 
(KOM(1998)0649), o prostorskem programu globalnega spremljanja okolja in varnosti 
(GMES) (KOM(2004)0065), o obvladovanju tveganj in kriz v kmetijstvu 
(KOM(2005)0074), o ustanovitvi Solidarnostnega sklada (KOM (2005)0108), o 
instrumentu za hitro ukrepanje in pripravljenost na velike nesreče (KOM (2005)0113), o 
strateških smernicah za razvoj podeželja (KOM(2005)0304), o ocenjevanju in 
obvladovanju poplav (KOM(2006)0015) in o oprostitvah glede državnih pomoči v 
kmetijskem sektorju z dne 8. februarja 2006,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

- ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0000/2006),

A. ker sta kmetijska in gozdarska proizvodnja gospodarski dejavnosti, ki sta tesno povezani 
z naravo, in ker sta prav zaradi tega na milost in nemilost izpostavljeni podnebnim 
pojavom (suši, zmrzali, toči, požarom in poplavam), zdravstvenim tveganjem (kugam,
epizootijam) in onesnaževanju (kislemu dežju, nenamernim genskim prenosom),

B. ker lahko nepredvideni naravni pojavi ogrozijo sposobnost preživetja podjetij in 
povzročijo njihovo opustitev, zlasti tistih najmanjših in tistih z območij s strukturnimi 
pomanjkljivostmi;

C. ker naravne nesreče negativno vplivajo na trajnostni razvoj s tem ko pospešujejo 
upadanje prebivalstva na podeželju, zaostrujejo problema erozije in dezertifikacije, 
škodujejo ekosistemom in ogrožajo biotsko raznovrstnost,

D. ob upoštevanju ponovno podanih izjav institucij Skupnosti v podporo večfunkcionalnemu 
kmetijstvu na celotnem ozemlju Unije,

E. ker poleg naravnih nevarnosti, ki so posledica podnebnih sprememb, kmetijstvu pretijo 

  
12 Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske 
unije (UL L 311 z dne 14.11.2002, str. 3).
13 Uredba (ES) št. 2152/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o spremljanju gozdov in 
medsebojnih okoljskih vplivih v Skupnosti (Forest Focus) (UL L 324 z dne 11.12.2003, str. 3), spremenjena z 
Uredbo (ES) 788/2004 (UL L 138 z dne 30.4.2004).
14 Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 277 z dne 21.10.2005, str. 1).
15 Odločba Sveta 2001/792/ES, Euratom z dne 23. oktobra 2001 o vzpostavitvi mehanizma Skupnosti za 
pospeševanje okrepljenega sodelovanja na področju civilne zaščite (UL L 297, 15.11.2001).
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nove nevarnosti, kot je širjenje novih genskih tehnologij ali krepitev procesa 
globalizacije, kar omogoča lažji prenos kug in epizootij oziroma nenamerno 
onesnaževanje z genetsko spremenjenimi organizmi,

F. ker zadnje reforme SKP skupaj s čedalje večjim odpiranjem in globalizacijo kmetijstva 
povečujejo nestabilnost evropskih trgov, ki nujno potrebujejo nove mehanizme za 
obvladovanje kriz,

G. ker za čedalje pogostejše pojave naravnih nesreč ter zdravstvenih kriznih razmer in kriz 
trga na ravni Skupnosti ni na voljo zadostnih odzivnih mehanizmov, pri čemer je najbolj 
zgovorno dejstvo to, da solidarnostni sklad ne krije pojavov suše;

H. ker pomanjkljivosti, ki so se že pojavljale pri posredovanjih Skupnosti, dodatno zaostruje 
različnost mehanizmov za boj proti naravnim nesrečam, ki obstajajo na nacionalni ravni, 
kot tudi njihov neenakomeren razvoj, kar je v nasprotju z načeli kohezije in solidarnosti, h 
katerima pozivata evropski socialni model in nadnacionalni integracijski proces;

1. pozdravlja sporočila in predloge, ki jih je v zadnjem času predložila Komisija (izboljšanje 
zmogljivosti odzivanja na nesreče in krize, ocenjevanje in obvladovanje poplav, reforma 
solidarnostnega sklada, izboljšanje mehanizma civilne zaščite, nove smernice za razvoj 
podeželja 2007-2013, izjeme pri državnih pomočeh v kmetijskem sektorju, obvladovanje 
tveganj in kriz v kmetijstvu);

2. meni, da bi bilo treba za naravne nesreče, nesreče povezane z zdravjem ali tehnološke 
nesreče, ki presegajo lokalno raven, ustrezno poskrbeti prek solidarnostnega sklada, 
veterinarskega sklada, z ukrepi proti požarom v okviru programa Forest Focus ali prek 
sistema državnih pomoči za kmetijstvo; vendar pa morajo biti za 
zagon/spodbuditev/sproženje resnične strategije Skupnosti za soočanje z nesrečami ti 
mehanizmi prožnejši, imeti večji obseg (z vključitvijo suše v okvir posredovanj 
solidarnostnega skalda) in dodeljenih več finančnih sredstev ter se osredotočati na najbolj 
ranljive proizvajalce in območja;

3. meni, da so ukrepi odstopanja od SKP, ki jih je Komisija uporabila v primerih naravnih 
nesreč (med drugim odlog plačil, sprostitev intervencijskih zalog žita, dovolitev uporabe 
opuščenih zemljišč za pašo živine) sicer pozitivni, a še zdaleč ne zadoščajo za pokritje 
nastalih izgub niti se o njih vedno ne odloča dovolj hitro; 

4. meni, da bi politika razvoja podeželja lahko igrala pomembno vlogo pri preprečevanju 
naravnih nesreč; priporoča, naj se v nacionalnih ali regionalnih načrti razvoja podeželja 
da prednost ukrepom, namenjenim soočanju z vzroki nesreč (med drugim boj proti 
eroziji, pogozdovanje z ustreznimi vrstami, vodnogospodarska gradbena dela, čiščenje 
gozdov, kmetijsko-okoljski ukrepi za varčevanje z vodo);

5. meni, da je v okviru načrtov za razvoj podeželja nujno treba upoštevati strukturne 
probleme podeželskega okolja (med drugim upadanje števila prebivalstva, opuščanje 
kmetijskih zemljišč, zaščita podeželja pred intenzivno pozidavo, obsežno krčenje 
gozdov), saj bodo, če se to ne bo zgodilo, v prihodnosti povečali možnosti za tveganje; 

6. zahteva, da je treba v okviru strateških smernic za razvoj podeželja 2007-2013 okrepiti 
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delež sofinanciranja za posebne ukrepe na področju gozdov, boja proti eroziji in 
vodnogospodarskih infrastruktur; 

7. je prepričan, da resne krize trgov povzročajo nepredvidene in izredne dogodke, ki kmetije 
izpostavljajo tveganjem, ki so tako velika, ali pa celo še večja kot tista, ki jih povzročajo 
naravne nesreče, in da je pri tem potrebna posebna pomoč Unije;

8. potrjuje svojo obvezo iz poročila o obvladovanju tveganj in kriz v kmetijskem sektorju, 
da bo Komisijo pozvala k: 
- vzpostavitvi javne zavarovalne sheme, ki jo bo financirala Evropska unija, da se 

ustvarijo boljši okvirni pogoji za obvladovanje tveganj in preprečevanje kriz,
- vzpostavitvi dosledne in vsem dostopne pozavarovalne sheme za vse države članice v 

okviru skupne kemtijske politike;

9. meni, da bo na podlagi obstoječih izkušenj ta nov instrument za obvladovanje tveganj 
zato, da bo učinkovit, potreboval močno podporo javnosti, kar pa bo težko doseči s 
spremembo, kot jo predlaga Komisija;

10. predlaga, da se skupaj z vpeljavo tega novega sistema za obvladovanje tveganj predvidi 
tudi razširitev programov prestrukturiranja, podobnim tistim, ki že obstajajo za tobak, 
bombaž, vino in sladkorno peso, na ostale skupne ureditve trga;

11. meni, da mora Komisija spričo zaskrbljenosti, ki jo je izrazila v svojem sporočilu o 
obvladovanju tveganj in kriz v kmetijstvu, nujno poglobiti študije, ki so potrebne za 
vzpostavitev sistema za stabilizacijo cen ali prihodkov glede na to, ali bodo značilnosti 
trenutno veljavne sheme enotnega plačila ohranjene ali ne, zato da se evropskim kmetom 
zagotovi podoben sistem zaščite, kot ga uživajo njihovi glavni trgovinski partnerji;

12. ponavlja, da prava strategija proti nesrečam v kmetijstvu ne more biti omejena zgolj na 
nujne ukrepe in da mora vključevati dejavnosti usposabljanja, obveščanja in 
preprečevanja, ki jih je treba financirati v okviru mehanizma civilne zaščite, programa 
Forest Focus, politike za razvoj podeželja in Evropskega socialnega sklada; 

13. meni, da izdelava načrtov tveganja in načrtov obvladovanja ne bi smela biti omejena 
zgolj na poplave, kot Komisija predlaga v sedanjem predlogu Direktive, ampak bi jo bilo 
treba razširiti na področje suš in požarov;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

1. Naravne nesreče z vidika kmetijstva

Obseg naravnih nesreč, do katerih je prišlo leta 2005, je Evropski parlament privedel do 
prepričanja, da je napočil trenutek za kakovostni preobrat v prid nadnacionalni strategiji za 
boj proti takšnim nesrečam, zaradi česar je 8. septembra 2005 tudi sprejel resolucijo 
(P6_TA(2005)0334).

V ta okvir se umešča to samoiniciativno poročilo o kmetijskih vidikih naravnih nesreč, 
katerega cilj, ki je skupen tudi poročilom, ki so jih pripravili drugi odbori (okolje in razvoj 
podeželja), je spodbuditi premislek o tem, kako izboljšati ukrepe Skupnosti za boj proti 
nesrečam in podpreti delo, s katerim je že začela Komisija16.

Zavedajoč se, po drugi strani, da je težko ločevati kmetijska, ozemeljska in okoljska 
vprašanja, ta obravnava kot celoto, vendar z vidika kmetijstva. Njegov namen je krepitev 
trajnostnega razvoja kmetijstva in podeželskega okolja v Uniji v skladu z evropskim 
kmetijskim in socialnim modelom in ob ohranjanju večfunkcionalnosti kmetijske dejavnosti. 

2. Kmetijsko-gozdarski sektor – sektor, izpostavljen naravnim tveganjem

Kmetijsko-gozdarska proizvodnja je gospodarska dejavnost posebne vrste, ki je tesno 
povezana z naravo, in je prav zaradi tega še posebej izpostavljena na milost in nemilost 
podnebnim pojavom, biološkim in zdravstvenim tveganjem ter onesnaževanju.

V posameznih primerih ti dejavniki ogrožajo sposobnost preživetja podjetij, zlasti najmanjših, 
kar je v nasprotju s ponovno podanimi izjavami institucij Skupnosti v podporo 
večfunkcionalnemu kmetijstvu na celotnem ozemlju Unije,

3. Pomanjkanje javnih ukrepov za soočanje z biološkimi, naravnimi in tehnološkimi 
tveganji

Da bi zmanjšali nepredvidena tveganja, javni organi v primeru cikličnih kriz ponavadi 
posredujejo z mehanizmi za urejanje trga, v primeru naravnih nesreč velikih razsežnosti, 
vključno z zdravstvenimi krizami, pa z izrednimi podpornimi ukrepi.

Vendar pa napredujoča liberalizacija in odpiranje kmetijskih trgov ter naraščajoče 
proračunske omejitve, ki zadevajo finance držav članic in Unije, slabijo sposobnost 
instrumentov kmetijske politike, da bi podjetjem pomagala v primerih kriz trgov, zdravstvenih 
kriz ali nesreč.

  
16 Predlogi o reformi solidarnostnega sklada (KOM(2005)0108), o ocenjevanju in obvladovanju poplav 
KOM(2004)0472 in KOM(2006)0015, o instrumentu za hitro ukrepanje in pripravljenost na velike nesreče 
(KOM(2005)0113), o izboljšanju mehanizma civilne zaščite  Skupnosti (KOM(2005)0137), o strateških 
smernicah za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (KOM(2005)0304), o obvladovanju kriz v kmetijstvu 
(KOM (2005)0074) in o spremembi ureditve državnih pomoči v kmetijskem sektorju (z dne 8. februarja 2006, še
ni objavljena).
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a) Nadnacionalni odzivni mehanizmi

Kmetijski ukrepi, ki se jih uporablja v primeru naravnih nesreč velikih razsežnosti17, vedno 
predstavljajo ad hoc rešitve, pa tudi odločitve o njih se ne sprejemajo vedno dovolj hitro.
Popolnoma isto velja za veterinarski sklad ob izbruhih epidemij.

Po drugi strani so ukrepi za zaščito in izboljšanje upravljanja z gozdovi v okviru programa 
Forest Focus, ki sicer zmanjšujejo količino ukrepov, ki so bili na voljo v skladu s prej 
veljavno uredbo18, vse prej kot katalizator, ki bi lahko ommogočil oblikovanje prave skupne 
strategije v prid gozdnim ekosistemom, kot je razvidno iz sodbe Sodišča Evrospkih skupnosti, 
kjer je izrecno zapisano, da "učinki uredb Sveta ostanejo v veljavi dokler Svet v razumnem 
roku ne sprejme novih uredb z istim namenom"19, kar pa se zaenkrat še ni zgodilo.
 

Na enak način tudi učinkovitost trenutno veljavnega solidarnostnega sklada v kmetijskem 
sektorju še zdaleč ni popolna. Vzrok za to je zlasti dejstvo, da suše ne spadajo v okvir njegove 
uporabe.

b) Odzivni mehanizmi na notranji ravni

Pomanjkljivosti na ravni Skupnosti dodatno zaostruje različnost mehanizmov za 
preprečevanje in boj proti naravnim nesrečam, ki obstajajo na nacionalni ravni, kot tudi njihov 
neenakomeren razvoj20, ki vodi k različni obravnavi glede na proizvajalce in geografska 
območja, ki ne odraža načel kohezije in solidarnosti, h katerima poziva evropski integracijski 
proces.

c) Zaključek: nezadostni ukrepi ob hkratnem naraščanju tveganj

Paradoksalno je, da negativni razvoj javnih politik sovpada z nedvoumnim povečevanjem 
števila nepredvidenih dogodkov, ki kmetijskim podjetjem prinašajo finančne izgube. Strnjeno 
povedano, sovpadanje različnih dejavnikov povečuje tveganja; navedemo lahko že nesporen 
proces podnebnih sprememb, širjenje novih genskih tehnologij in slednjič tudi krepitev 
procesa globalizacije.

Treba je poudariti, da slednja vključuje napredujoče prenašanje kug in epizootij ali nenamerno 
onesnaževanje z gensko spremenjenimi organizmi in omogoča njihovo hitro širjenje. Če k 
temu dodamo še nestabilnost, ki jo povzroča povečano odpiranje trgov, je edini sklep, ki ga 
lahko napravimo ta, da javno posredovanje Unije ni kos okoliščinam in da so potrebni novi 
mehanizmi za spoprijem z nesrečami velikih razsežnosti, ki vedno znova pustošijo v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju.

  
17 Ti vključujejo: odlog neposrednih plačil, omogočanje intervencijskih zalog žita proizvajalcem po ugodnih 
cenah, dovolitev uporabe opuščenih zemljišč za pašo živine, prožnost pri uporabi pravil o gostoti živali na 
določenem območju ali pridržanje živali.
18 Uredbe Sveta (EGS) št. 2158/92 z dne 23. julija 1992 o varstvu gozdov Skupnosti pred požari.
19 Sodba SES z dne 25. februarja 1999, postopka C-164/97 in C-165/97, Evropski parlament proti Svetu 
Evropske unije.
20 Skladi za nadomestila, sezonski krediti, zavarovanja, davčne ureditve, mehanizmi civilne zaščite, obstoječi 
ukrepi za preprečevanje in boj proti požarom, politike pogozdovanja in čiščenja gozdov, stanje naložb v 
vodnogospodarska gradbena dela, raven nujnosti in upoštevanje urbanističnih predpisov itd.
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4. Nedavne izkušnje: naravne nesreče v letu 2005

Zgornje trditve lahko na žalost podpremo z naravnimi nesrečami, ki so se leta 2005 zgodole v 
številnih državah članicah in državah kandidatkah. Šest izmed njih (Avstrijo, Francijo, Italijo, 
Nemčijo, Portugalsko in Španijo) so obiskale delegacije Evropskega parlamenta, ki so 
vzpostavile nadvse koristne stike z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organi ter 
predstavniki civilne družbe, katerih razpoložljivost in pripravljenost za sodelovanje je treba 
poudariti. 

a) Hudourniški nalivi, plazovi in poplave so prizadejali Švedsko, baltske države, jug Nemčije, 
Avstrijo, Češko, Hrvaško, Slovenijo, Francijo, Madžarsko, Italijo, Poljsko in Romunijo.

b) Jug Evrope, zlasti Portugalsko, Španijo, Italijo in Francijo so prizadejale izredno hude in 
dolgotrajne suše. Pomanjkanje vode je pokazalo na podnebno ranljivost kmetijstva brez 
namakanja in pašnega kmetijstva, kot tudi na potrebo po dolgoročnih politikah za upravljanje 
z nezadostnimi vodnimi viri in spodbujanje varčevanja z vodo. Slednjič je pomanjkanje vode 
vplivalo tudi na floro in favno in tako še zaostrilo že sicer pereč problem požarov v 
mediteranskih regijah.

c) Požari so na jugozahodu Unije uničili na tisoče hektarjev gozda in gozdne podrasti. 
484.000 pogorelih hektarjev gozda iz leta 2005 lahko prištejemo 345.000 ha iz leta 2004 in 
740.000 ha iz leta 2003, pri čemer so v nekaterih primerih življenje izgubili tudi ljudje. Jasno 
je, da sta poglavitna vzroka za to visoke letne temperature in pomanjkanje dežja, a jima je 
treba dodati še druge elemente, ki so zavirali ukrepe za razvoj podeželja s strani notranjih 
organov: selitev s podeželja in vztrajno opuščanje kmetijskih dejavnosti, ki so tradicionalno 
ohranjale gozdove; pomanjkanje pobud za zbiranje biomase; prevelika razdrobljenost 
lastništva gozdov; pogozdovanje z vrstami, ki niso primerne za mediteransko podnebje; 
nezadostna tehnična sredstva in človeški viri za boj proti požarom; nezadosten nadzor nad 
dejavnostmi ljudi v času ko in na območjih kjer obstaja visoka nevarnost požarov; in, 
nazadnje, velikodušno dovoljevanje poseljevanja kmetijskih in gozdnih zemljišč.

5. Predlogi poročevalca

Poročevalec meni, da je rešitev za oblikovanje resnične strategije Skupnosti proti 
nepredvidenim dogodkom, ki prizadenejo podjetja in razvoj podeželja, v oblikovanju novega 
modela, ki bo temeljil na treh stebrih in bo namenjen zaščiti kmetov pred naravnimi 
nesrečami ali nepredvidljivimi dejavniki z enakimi posledicami ter vključeval dosledno 
integracijo obstoječih instrumentov Skupnosti ali tistih, ki so v fazi izboljšave, instrumentov 
na ravni držav članic in novih instrumentov za vzpostavitev:

I . sistema za obvladovanje nesreč,
II. sistema za obvladovanje tveganj,
III. stabilizacijskega sistema z dvema alternativnima scenarijema.

I. Sistem za obvladovanje nesreč
Sistem za obvladovanje nesreč v kmetijskem sektorju bi moral imeti dve komponenti. Na 
prvem mestu bi morala biti komponenta na nacionalni ravni za nesreče manjšega obsega, ki bi 



PE 365.041v02-00 10/11 PR\605161SL.doc

SL

spodbujala dejavnosti preprečevanja in ki bi se bila sposobna spopasti z nastalo škodo tako, da 
bi kmetom pomagala pri ponovnem zagonu njihove dejavnosti. Na drugem mestu pa bi 
morala biti komponenta na ravni Skupnosti, ki bi omogočala sprožanje mehanizmov pomoči 
za zagotavljanje znetne podpore kmetom, ki so jih prizadele nesreče velikih razsežnosti.

Pri prvi komponenti bi bil boljši odziv dosežen prek uporabe obstoječih mehanizmov v okviru 
strukturnih skaldov, zlasti trenutnega EKUJS in prihodnjega FEADER. Oba sklada prek 
nacionalnih načrtov za razvoj podeželja predvidevata podporo ponovni vzpostavitvi 
potenciala kmetijske in gozdarske proizvodnje, ki so ju prizadele naravne nesreče, zlasti s 
ponovno izgradnjo ali obnovitvijo kmetij in gozdne infrastrukture skupnega značaja ali pa 
osnovnih sredstev kmetijskih podjetij, ki so jih poškodovale s podnebjem povezane ali druge 
naravne nesreče.

Drugi komponenti bi morale odgovarjati državne pomoči in kateri koli primerni instrumenti 
Skupnosti, kot je solidarnostni sklad s povečanim obsegom, ki je trenutno v fazi 
preoblikovanja in razširitve svojega obsega, da bo lahko pokrival še druge nesreče, zlasti 
sušo.

II. Sistem za obvladovanje tveganj
Temeljni sestavni del predlaganega modela je učinkovit sistem za obvladovanje tveganj, 
katerega uporaba je močno razširjena, njegovo upravljanje pa poteka na ravni držav članic. Ta 
sistem bi moral vzpostaviti mrežo za preprečevanje največjih tveganj, ki redno prizadenejo 
evropski kmetijski sektor.

Instrumenti, ki se bodo uporabljali, bi morali biti zelo prožni, ključno vlogo pa morajo igrati 
zavarovanje in pozavarovanje kmetijstva, vzajemni skladi in morda celo bolj inovativni 
instrumenti, kot so terminski trgi, izvedeni trgi in trgi možnosti.

Sistem se lahko financira v okviru Sklopa 1 nacionalnih programov za razvoj podeželja, v 
okviru uredbe FEADER, zlasti prek procentualnega deleža pri spremembi.

III. Stabilizacijski sistem
Trenutno potekajoče spremembe stopenj podpore in strukture SKP upravičujejo vzpostavitev 
tretjega, horizontalnega sistema, ki bo neposredno ali posredno prispeval k stabilizaciji 
prihodka od kmetijstva.

Če bi se zgodilo, da bi zaradi obvez, danih na trenutnih pogajanjih WTO, prišlo do znatnega 
znižanja trenutnih ravni tarifne zaščite, bodo cene na področju kmetijstva, ki veljajo v 
Skupnosti mnogo bolj izpostavljene nihanjem tovrstnih cen na svetovnem trgu, zaradi česar 
bo treba nujno sprejeti ukrepe, ki bodo v izrednih okoliščinah zagotavljali stabilizacijo cen na 
področju kmetijstva, ki veljajo v Skupnostim in tako neposredno prispevali k stabilizaciji 
prihodkov kmetov iz EU.

Tovrstni ukrepi bi morali zadoščati za zagotavljanje stabilizacije kmetijskih dohodkov v EU, 
če bodo ohranili značilnosti in možnosti delovanja, ki izhajajo trenutno veljavne ureditve 
enotnih plačil.

Ob spoznanju, da bo v prihodnjih nekaj letih prišlo do sprememb pri enotnih plačilih, ki bodo 
zmanjšale njihov sedaj veljavni obseg, je treba uvesti sistem za neposredno stabilizacijo 
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dohodkov, ki bo imel širše področje delovanje, kot je zgolj stabiliziranje cen kmetijskih 
proizvodov.

V tem kontekstu je bistvenega pomena, da Komisija nujno opravi potrebne študije, s katerimi 
temeljito razišče to težavo in s tem ustvari trdno podlago za sprejetje ustreznih odločitev glede 
teh dveh alternativnih možnosti razvoja dogodkov.

Pri presojanju glede različnih vrst instrumentov, ki so trenutno na voljo na ravni držav, se kot 
referenčni točki uporabita naslednji:
- sistem proti-cikličnih plačil, ki je trenutno v veljavi v ZDA, kot podlaga za oblikovanje 
bodočega sistema za stabilizacijo cen kmetijskih proizvodov;
- CAIS (Stabilizacija kmetijskih dohodkov v Kanadi) kot podlaga za oblikovanje bodočega 
sistema EU za stabilizacijo dohodkov kmetijskih proizvajalcev.

V obeh primerih je bistvenega pomena, da sistem zagotavlja široko pokrivanje, tako v smislu 
proizvodov kot ozemlja.
Financiranje tovrstnega sistema bi bilo treba zasnovati v kontekstu prihrankov, ki so povezani 
z bodočimi znižanji porabe pri intervencijah in izvoznih nadomestilih.

Slednjič mora Unija pred svojimi nujnimi mehanizmi nameniti večji poudarek dejavnostim 
usposabljanja, obveščanja in preprečevanja. Te ukrepe je treba v vsakem primeru financirati 
iz SKP: v okviru civilne zaščite, programa Forest Focus ali programov za razvoj podeželja.
Pri slednjem morajo biti obvezni najbolj očitni preprečevalni ukrepi (kot so boj proti eroziji, 
pogozdovanje, čiščenje gozdov, vodnogospodarska gradbena dela ali kmetijsko-okoljski 
ukrepi za izboljšanje upravljanja z vodo) in/ali pa jim je treba zagotoviti minimalno kritje v 
nacionalnih ali regionalnih programih, da se evropskim kmetom zagotovi podobno obravnavo 
v enakih okoliščinah. V tem kontekstu izdelava načrtov tveganja in načrtov obvladovanja ne 
bi smela biti omejena zgolj na poplave, kot Komisija predlaga v zadnjem predlogu Direktive, 
ampak bi jo bilo treba razširiti na področje suš in požarov. Ukrepe usposabljanja in 
obveščanja bi moral kriti ESS.


