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Europos Parlamento rezoliucija „Sausrų, gaisrų ir kitų ekstremalių meteorologinių 
reiškinių pasekmės: ES pastangų kovos su klimatu srityje didinimas“
(2022/2829(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 18 d. Komisijos komunikatą „Vandens trūkumo ir 
sausrų problemos Europos Sąjungoje sprendimas“ (COM(2007) 0414),

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 21 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai „Tolesnės veiklos, vykdomos pagal Komunikatą dėl vandens trūkumo ir sausrų 
Europos Sąjungoje (COM(2007) 414 galutinis), trečioji ataskaita“ (KOM(2011)0133),

– atsižvelgdamas į Komisijos Jungtinio tyrimų centro 2022 m. ataskaitą „Drought in 
Europe – August 2022“,

– atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 24 d. Komisijos komunikatą „Klimato kaitai atsparios 
Europos kūrimas. Naujoji ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija“ 
(COM(2021) 0082),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 2, 3, 4, 162, 174–178 ir 349 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, 
„Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos 
jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, 
migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų 
politikos finansinės paramos priemonės taisyklės1 (Bendrųjų nuostatų reglamentas),

– atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo2,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, 
įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą3 (ESSF),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi sausros, gaisrai ir kiti ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai kelia didelį pavojų 
Europos žemės ūkio gamybai ir būtina imtis reikiamų priemonių apsirūpinimo maistu 
saugumui Europoje užtikrinti;

B. kadangi, Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) specialiosios ataskaitos dėl 

1 OL L 231, 2021 6 30, p. 159.
2 OL L 231, 2021 6 30, p. 60.
3 OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
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1,5 C visuotinio atšilimo ir jos apibendrinamosios ataskaitos duomenimis, vandens 
nepakankamumas, potvyniai ir sausros Europoje kelia didelį pavojų; kadangi didesnis 
vandens taupymas yra svarbi prisitaikymo prie klimato kaitos galimybė;

C. kadangi, naujausiais sudėtinio sausros rodiklio (CDI) duomenimis, 47 proc. Europos 
atitinka įspėjimo sąlygas, 17 proc. – pavojaus sąlygas, o sausrų rizika didėja, ypač 13 
valstybių narių;

D. kadangi kritulių kiekio trūkumą žiemą ir pavasarį (19 proc. 1991–2020 m. vidurkio 
visose ES ir Jungtinės Karalystės pavojaus teritorijose bei 22 proc. tose teritorijose, 
kuriose kyla sausros pavojus) dar labiau padidino ankstyvos karščio bangos; kadangi 
smarkiai nukentėjo upių debitas į keletą ES šalių, taip pat sumažėjo vandens kiekis;

E. kadangi iki 2022 m. Europos miškų gaisrų informacijos sistemoje buvo užregistruota 
daugiau kaip 700 000 hektarų gamtos gaisrų išdegintos žemės – tai daugiau kaip 
dvigubai viršija 2021 m. plotą ir apytikriai atitinka pastarųjų 10 metų (2012–2021 m.) 
vidurkį, padaugintą iš 4,6;

F. kadangi visoje Sąjungos teritorijoje nuo Balkanų iki Iberijos pusiasalio gamtos gaisrai 
sunaikino vertingas zonas, pvz., gamtos parkus ir UNESCO geologijos parkus – sunyko 
biologinė įvairovė, pasėliai ir ganyklos;

G. kadangi investicijos į sausrų ir gaisrų prevenciją yra itin svarbios kovos su dirvožemio 
aižėjimu ir dykumėjimu priemonės;

H. kadangi sausros yra bendra Europos problema ir atitinkamai turėtų būti sprendžiama 
pagal struktūrizuotą ES koncepciją;

I. kadangi ES strategijoje dėl prisitaikymo prie klimato kaitos pripažįstama, kad klimato 
kaitos pasekmės Sąjungoje ir už jos ribų yra ilgalaikės; kadangi visų pirma vandens 
trūkumas daro poveikį kai kuriems ES sektoriams, įskaitant neigiamas ekonomines 
pasekmes, maisto stygių, taip pat poveikį piliečių sveikatai ir gerovei; kadangi klimato 
kaitos poveikis ir vandens trūkumas turi vis didesnių neigiamų padarinių Europai ir daro 
pakopinį ir šalutinį poveikį geriamajam vandeniui, vidaus vandenų laivybai, energijos 
gamybai (taip pat ir atominėms elektrinėms bei hidroenergijai) ir turizmui;

J. kadangi lietaus vandens surinkimas miestuose ir kaimuose sudaro sąlygas surinktą 
lietaus vandenį panaudoti sausros sąlygomis;

K. kadangi naujos technologijos ir informacinės technologijos yra svarbios priemonės 
veiksmingai stebėti ir valdyti vandens išteklius tiek miestuose, tiek kaimuose, o 
naudojant palydovines ir kosmoso technologijas galima gauti dinamiškus žemėlapius, 
kurie padėtų mažinti vandens eikvojimą;

L. kadangi karščio bangos ir sausros turi nepalankų poveikį ūkininkų pajamoms ir gali 
priversti atsisakyti ūkių; kadangi, jeigu ūkiuose nebus ūkininkaujama, gali susidaryti 
sąlygos, palankios gamtos gaisrams kilti;

M. kadangi dėl tam tikrų vandens taupymo priemonių, kuriomis siekiama sumažinti arba 
sustabdyti vandens naudojimą, poveikio žemės ūkio ir maisto sektorius patiria dvigubai 
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didesnius padarinius, nes dėl blogesnio derliaus ūkininkai pristato mažesnį kiekį grūdų, 
o jie patys savo gamybos procesus taip pat turėjo apriboti arba sustabdyti;

N. kadangi dėl itin didelio vandens stygiaus ir nepalankios temperatūros smarkiai sumažėjo 
daugumos rūšių pasėlių derlius – labiausiai sumenko kukurūzų, sojos ir saulėgrąžų 
derliaus prognozės – atitinkamai -16 proc., -15 proc. ir -12 proc., palyginti su praėjusių 
penkerių metų vidurkiu4;

O. kadangi iki 2022 m. liepos mėn. Komisija savo naujausioje trumpojo laikotarpio ES 
žemės ūkio rinkų prognozėje buvo paskelbusi susirūpinimą dėl apsirūpinimo maistu 
saugumo visame pasaulyje;

1. ragina Komisiją įsteigti specialią programą valstybėms narėms remti, kuria būtų 
siekiama didinti vandens kaupimo pajėgumus, užbaigti ir modernizuoti esamas 
drėkinimo sistemas ir skatinti naują infrastruktūrą, galinčią padidinti sistemos 
atsparumą, taip pat užtikrinti vandens tiekimą vietos gyventojams, t. y., be kita ko, 
statyti užtvankas, žemės ūkio tvenkinius, jungtis tarp rezervuarų;

2. pabrėžia, kad reikia daugiau nepriimti tokių ES teisės aktų, kurie kenkia arba gali 
pakenkti apsirūpinimo maistu saugumui;

3. pabrėžia, kad reikia įvardyti ir užtikrinti strategines vandens atsargas; ragina parengti 
priemones dirvožemiui nuo išdegimo, sausros ir stiprių vėjų apsaugoti, pavyzdžiui, 
taikant daugiafunkcines apsaugines agromiškininkystės uždangas;

4. ragina Komisiją parengti Europos vandens ir sausrų valdymo politiką;

5. ragina valstybes nares sukurti pasirengimo sausroms sistemas, visų pirma nacionalinius 
sausrų planus, ir bendradarbiaujant su kaimyninėmis valstybėmis narėmis sumažinti 
pažeidžiamumą ir riziką kilus sausrai, visų pirma koordinuojant ir valdant 
tarpvalstybinius drenavimo baseinus;

6. prašo Komisijos pateikti priemonių rinkinį, kuriuo suinteresuotieji subjektai galėtų 
naudotis siekdami padidinti tiek žmonių, tiek ekosistemų atsparumą sausroms;

7. pabrėžia, kad valstybėms narėms tenka pagrindinė pareiga pasirengti sausrų 
padariniams, juos sušvelninti ir sumažinti sausrų riziką; pabrėžia, kad tam reikalinga 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, veiksmų koordinavimas ir bendradarbiavimas;

8. ragina valstybes nares veiksmingai naudotis bendros žemės ūkio politikos rizikos 
valdymo priemonėmis potencialiems finansiniams nuostoliams suvaldyti;

9. pabrėžia, kad Europoje yra daugiau kaip 320 pagrindinių tipų dirvožemių, turinčių 
skirtingas savybes, ir kad sausrų poveikis visų šių skirtingų tipų dirvožemiams dar nėra 
iki galo suprantamas; todėl prašo Komisijos ir valstybių narių remti ir sudaryti palankias 
sąlygas vykdyti šios srities mokslinius tyrimus;

4 JRC MARS Europos pasėlių stebėsenos biuletenio 2022 m. rugpjūčio mėn. leidimas.
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10. ragina Komisiją įvertinti finansinius poreikius, susijusius su būtinumu kovoti su 
dykumėjimu valstybėse narėse, kurioms jis būdingas, ir užtikrinti pakankamą 
finansavimą;

11. ragina integruotai reaguoti į miškų gaisrus, kad ES miškai būtų apsaugoti nuo 
naikinamojo ekstremalių meteorologinių reiškinių poveikio; pabrėžia, kad reikia skirti 
daugiau išteklių ir plėtoti mokslu pagrįstą gaisrų valdymą, įskaitant tinkamą su gaisrais 
kovojančių ugniagesių mokymą, kad būtų pažaboti klimato kaitos padariniai miškams;

12. primygtinai ragina Komisiją prašyti valstybių narių gaisrų prevencijai ir jų gesinimui 
naudotis ES sukurtais mechanizmais, pvz., Sąjungos civilinės saugos mechanizmu, kad 
būtų išvengta scenarijų, panašių į tą, kuris praėjusią vasarą įvyko Portugalijoje, Estrelos 
kalnų gamtos parke;

13. ragina Komisiją parengti ES masto mechanizmą per pražūtingus gaisrus Europos 
Sąjungoje išdegusioms teritorijoms tvarkyti ir atgaivinti; primygtinai ragina Komisiją, 
vadovaujantis galiojančiomis teisės nuostatomis ir pagal jas pateiktomis paraiškomis, 
išnaudoti visas ES solidarumo fondo, nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų, sanglaudos politikos ir kaimo plėtros fondų teikiamas galimybes 
prisidėti prie išdegusių teritorijų atkūrimo;

14. pabrėžia, kad prisitaikymo prie klimato kaitos strategijose ir planuose reikia numatyti 
konkrečius ir efektyvius veiksmus, apimančius klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos sinergiją, nes tai bus itin svarbu siekiant sumažinti žalingą klimato 
kaitos poveikį, lemiantį nelaimes, pvz., miškų gaisrus ir jų neigiamą poveikį kaimo 
ekonomikai, biologinei įvairovei ir ekosisteminių paslaugų teikimui;

15. ragina Komisiją įsteigti bendrai žemės ūkio politikai nepriklausančią specialią paramą 
žemės savininkams miškų ir krūmynų gaisringumui Viduržemio jūros regiono klimato 
šalyse valdyti ir mažinti;

16. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti ir populiarinti geriausią 
patirtį, kad būtų galima skatinti ir užtikrinti saugomos laukinės gamtos išlikimą 
mažesnių nei įprasta kritulių laikotarpiais, kuriems dar būdinga ir aukšta temperatūra, 
taip pat miestuose;

17. ragina Komisiją 2022 m. paspartinti naujų genomikos metodų srities teisėkūros procesą, 
kad būtų galima naudoti klimato kaitos poveikiui atsparesnius pakoreguotų genų 
augalus ir taip pasiekti tvarią maisto gamybą ir užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą 
Europos Sąjungoje;

18. ragina Komisiją ir valstybes nares remti mokslinius tyrimus ir žinių perdavimą 
ūkininkams, kad jie savo žemės ūkio paskirties žemėse padidintų vandens sugertį, 
pavyzdžiui, taikydami sekvestruojamąjį ūkininkavimą arba tarp žolių sėdami tam tikrus 
augalus, ir pagerintų savo gebėjimą auginti pasėlius sausros ir karščio sąlygomis;

19. ragina valstybes nares sudaryti palankias sąlygas diegti labai efektyvias drėkinimo 
sistemas ir pakeisti senas arba ne tokias efektyvias drėkinimo sistemas, dėl kurių 
pernelyg eikvojamas vanduo; pabrėžia, kad optimizuota drėkinimo įranga ir dirbtinio 
intelekto koreguojamas drėkinimas teikia galimybių tobulinti vandentvarką, pavyzdžiui, 
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taikyti lašinį drėkinimą arba naudoti laukų jutiklius, apskaičiuojančius drėkinimo 
poreikius;

20. ragina Komisiją ir valstybes nares populiarinti alternatyvias žemės dirbimo sistemas, 
kad dirvožemyje būtų palaikomas tinkamas vandens lygis, ir teikti paskatas žemės ūkio 
veiklai, kad būtų kompensuotas laiko trūkumas;

21. primena, kad vandentvarka turi esminę reikšmę siekiant kuo labiau sumažinti neigiamas 
klimato kaitos pasekmes, apsaugoti vandenį ir užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą, 
apsaugant biologinę įvairovę ir prisidedant prie geros dirvožemio būklės; ragina ES ir 
valstybes nares stengtis sukurti vadinamąją pažangiai vandenį vartojančią visuomenę, 
siekiant skatinti diegti žaliąją infrastruktūrą, skaitmenines priemones ir skatinti 
pakartotinį vandens naudojimą žiedinėse sistemose; ragina ES ir valstybes nares teikti 
paramą, kad su vandeniu susiję uždaviniai kovojant su klimato kaita būtų tinkamai 
sprendžiami moksliniais tyrimais, kartu kuriant novatoriškus sprendimo būdus ir 
didinant jų naudojimo mastą;

22. pabrėžia, kaip svarbu, kad skirtingos valstybės narės koordinuotai valdytų upių vandens 
srautus, ir pabrėžia, kad reikia atnaujinti upių vandens srautų konvencijas, kad būtų 
taikomi geresni vandentvarkos sprendiniai ir veiksmingesnė vandens trūkumo ir 
potvynių valdymo koncepcija, ypač kalbant apie metinį vandens kiekį ir ekologiškus 
srautus;

23. pažymi, kad pakartotinis vandens naudojimas ir vandens taupymas pasitelkiant 
žiedinius procesus turi būti visiškai įgyvendintas, siekiant išnaudoti vandens vertę ir 
remti aprūpinimo vandeniu saugumą atsižvelgiant į vandens kiekį ir kokybę; ragina 
Komisiją padėti valstybėms narėms diegti žiediškesnį vandens naudojimą, pavyzdžiui, 
pakartotinai naudoti išvalytas nuotekas drėkinimui žemės ūkyje; pažymi, kad reikia 
valstybėms narėms ir suinteresuotosioms šalims suteikti finansinę ir techninę pagalbą 
naujoms technologijoms diegti, kaip numatyta 2020 m. gegužės 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/741 dėl pakartotinio vandens naudojimo 
minimaliųjų reikalavimų5;

24. pabrėžia, kad žalioji infrastruktūra padeda prisitaikyti prie klimato kaitos ir sumažina 
gaivalinių nelaimių riziką, nes padeda saugoti gamtinį kapitalą, išsaugoti ir atkurti 
natūralias buveines ir rūšis, tinkamą ekologinę būklę, užtikrinti vandens telkinių 
valdymą ir apsirūpinimo maistu saugumą; atkreipia dėmesį į pražūtingą dykumėjimo 
poveikį aplinkai, socialiniam gyvenimui ir ekonomikai ir bendro požiūrio šiuo klausimu 
būtinybę, kad būtų galima tinkamai prisitaikyti ir spręsti šią problemą; pabrėžia, kad 
reikia skirti daug dėmesio vandens išteklių valdymui prisitaikymo kontekste;

25. mano, kad gamtiniai sprendimo būdai ir ekosistema pagrįsti metodai yra itin svarbios 
priemonės, kuriomis remiamas klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos, taip 
pat miškų apsauga ir atkūrimas, teršalų mažinimas, gaivalinių nelaimių rizikos 
mažinimas ir biologinės įvairovės apsauga; pabrėžia, kad gamtinių sprendimo būdų 
veiksmingumas labai priklauso nuo vietos aplinkybių; todėl ragina įtraukti vietos ir 
regioninės valdžios institucijas, kad būtų visapusiškai pasiekta keleriopa minėtų 

5 OL L 177, 2020 6 5, p. 32.
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sprendimo būdų nauda;

26. primygtinai ragina Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis padidinti paramą 
novatoriškiems projektams, kuriais daug dėmesio skiriama naujoviškam lietaus vandens 
surinkimui ir kaupimui siekiant jį panaudoti sausrų laikotarpiais;

27. ragina ES ir valstybes nares remti skaitmeninių priemonių diegimą siekiant spręsti 
prisitaikymo prie klimato kaitos uždavinius, susijusius su vandens trūkumu, potvyniais 
ir vandens tarša;

28. pabrėžia, kad iki 2030 m. daugiau kaip 100 mlrd. EUR sanglaudos politikos išteklių bus 
investuota į energetikos pertvarką, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą ir 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius; todėl ragina sparčiau įgyvendinti sanglaudos 
politiką ir imtis specialių priemonių kovos su ekstremaliomis sausromis Europoje 
infrastruktūrai plėtoti;

29. pabrėžia, kad Sąjungos išlaidos kiekvienoje šalyje ir kiekviename regione, jei nebus 
imamasi prevencinių prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų, bus itin didelės; ragina 
gerokai padidinti Europos Sąjungos solidarumo fondo biudžetą, kad regionams būtų 
lengviau numatyti ir sušvelninti klimato kaitos ir sausrų padarinius, ir išplėsti šio fondo 
taikymo sritį, kad jo lėšomis taip pat būtų galima remti klimato kaitos poveikiui 
atsparesnį viešosios ir privačios infrastruktūros atkūrimą arba naują statybą;

30. pabrėžia, kad sanglaudos politikos priemonėmis reikia toliau remti kovą su klimato 
kaita, kuri daro neproporcingai didelį poveikį nepakankamai išsivysčiusiems ir kaimo 
regionams, visų pirma esantiems pietinėse ir rytinėse Europos dalyse, taip pat sąžiningą 
ir teisingą pertvarką, visų pirma atsižvelgiant į energijos nepriteklių, verslumą, 
užimtumą, švietimą ir mokymą, mokslinius tyrimus, inovacijas bei infrastruktūros plėtrą 
ir kartu sprendžiant protų nutekėjimo problemą;

31. ragina valstybes nares kovojant su gamtos gaisrais ir įgyvendinant jų prevenciją 
naudotis sanglaudos fondais ir nacionaliniais ekonomikos gaivinimo planais – visų 
pirma, investuoti į atsakingą miškotvarką, miško apsaugą ir naudojimą, taip pat pradėti 
taikyti efektyvias viešojo vandentiekio sistemas, kuriomis būtų siekiama išvengti 
vandens nuostolių – prireikus sukurti jungtines sistemas ir finansuoti gėlinimo 
įrenginius;

32. pripažįsta, kad žalioji infrastruktūra gali palengvinti sausrų ir karščio bangų padarinius; 
pabrėžia, kad medžių sodinimas įgyvendinant 3 mlrd. medžių iniciatyvą yra svarbus 
siekiant sušvelninti klimato kaitos poveikį ir pasitarnauti žmonių sveikatai, visų pirma 
miestuose ir priemiesčiuose – suteikti šešėlį, sumažinti vietinę temperatūrą (sumažinti 
kaitrą miestuose) ir atitinkamai sumažinti dirvožemio sausėjimą bei būstų ir kitų pastatų 
vėsinimui reikalingos energijos sąnaudas; teigia, kad medžių skaičiaus didinimas turėtų 
būti vienas iš regionų, miestų ir kaimų planavimo prioritetų;

33. primena, kad mažesnis kritulių kiekis kartu su didesne temperatūra kelia pavojų 
dideliems seniems medžiams, kurie neproporcingai prisideda prie ekosistemos anglies 
dioksido balanso kompensavimo; rekomenduoja ypatingai pasirūpinti, kad būtų 
užtikrintas saugomų pavyzdžių išlikimas;
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34. pabrėžia, kad atsižvelgiant į visuotinį atšilimą turi būti iš naujo įvertinti esami 
mechanizmai, visų pirma riba, nuo kurios pradeda veikti rizikos valdymo priemonė;

35. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.


