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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. А. като има предвид, че земеделието, като производителен сектор, изпитва 
осезаемо последствията от недостига на вода и сушите, като същевременно играе 
важна роля за устойчивото управление на наличните водни ресурси,

Б. като има предвид, че явленията недостиг на вода и засушаване не проявяват 
еднаква интензивност във всички региони на ЕС, а напрежението се проявява най-
осезаемо в по-южните държави-членки,

В. като има предвид, че недостигът на вода и сушите са значителен фактор за 
увеличението на цените на земеделските суровини и като отчита необходимостта 
от гарантиране на стабилно снабдяване на населението с хранителни продукти,

Г. като има предвид, че в земеделието са необходими големи количества вода и, тъй 
като по тази причина то зависи от снабдяването с вода, земеделието трябва да бъде 
включено като отговорен участник в интегрираните регионални системи за 
управление на водите с оглед на едно балансирано ползване на водите, 
прекратяване на разхищението на водите, приспособено планиране на ландшафта и 
културите, както и предпазване на водите от замърсяване,

Д. като има предвид, че многофункционалното земеделие в ЕС играе важна роля за 
запазване на ландшафта, на биоразнообразието и на чистотата на водите и 
следователно се нуждае от финансова подкрепа за определени мерки, както и от 
научно експертно мнение в областта на управлението на водите,

Е. като има предвид, че сушите също така благоприятстват разпространението на 
определени фитосанитарни вредители и това води до значително намаляване на 
реколтата,

1. подкрепя оказването на засилена помощ от страна на Европейския съюз за 
подобряване на управлението на водите в земеделските земи и в животновъдните 
стопанства, като стимулира въвеждането на по-ефективни инсталации и 
напоителни системи по отношение на пестенето на водата и водната ефективност; 
призовава Комисията да засили научните изследвания, развойната дейност и 
иновациите като част от Седмата рамкова програма, по-специално с оглед на 
регионите, засегнати в по-голяма степен от недостиг на вода и засушаване и при 
отчитане на разработките в областта на биотехнологията; призовава също така за 
усилено разработване на култури, които са устойчиви на засушаване;

2. подчертава функцията на европейското земеделско население в борбата срещу 
ерозията на почвата и опустиняването и изисква признаването на съществената 
роля на европейския производител за запазването на растителната покривка в 
засегнатите от продължителните суши и региони или в регионите, застрашени от 
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навявания на пясък; подчертава специално благотворното влияние на трайните 
насаждения, овощните градини и лозята, пасищата, тревните площи и горските 
насаждения за прихващането на вода;

3. подчертава важността на въпроса за управлението на водите в планинските райони 
и призовава Комисията да подтикне местните и регионални органи на управление 
към насърчаване на дух на солидарност между потребителите нагоре и надолу по 
веригата;

4. счита, че значимостта на горите и на селскостопанското производство за околната 
среда трябва да бъде преосмислена в контекста на изменението на климата, тъй 
като е от безусловно ключово значение да се уравновеси нарастването на емисиите 
на парникови газове с увеличение на горското покритие, чиято функция като 
поглътител на въглерод трябва да бъде взета под внимание при всички политики за 
намаляване на емисиите на парникови газове;

5. счита, че водата трябва да продължи да бъде обществено благо и основен елемент 
от суверенността на страните, с достъп за всички на справедлива „социална и 
екологична цена“, като се отчитат специфичното положение на всяка страна и на 
различните съществуващи земеделски модели, както и социалната роля на 
земеделието;

6. потвърждава, че политиките за управление на водата, които се основават
преимуществено върху принципа "потребителят плаща", са обречени на провал,
ако не се съпровождат от едно по-рационално използване на водните ресурси, като 
първо се сложи край на огромните загуби в разпределителните системи, които са 
следствие от аварии в съоръженията; изисква „тарифните разпоредби” за водата да 
не излагат на риск жизнеспособността на водоснабдителните дружества, чиято 
устойчивост е необходима за гарантиране на самодостатъчността на доставките в 
Европейския съюз;

7. счита, че е необходимо, в случаите когато дадено водно течение преминава през 
повече от една държава-членка, да се установи междурегионално и 
транснационално сътрудничество с цел интегрирано управление на водните 
течения, по-специално по отношение на селското стопанство;

8. счита за целесъобразно насърчаването на кампании за осведомяване, повишаване 
на осведомеността и обучение на производителите, така че те да допринасят 
ефективно за устойчивото управление на водните ресурси;

9. счита за уместно, поради изменението на климата и влошаването на сушите, 
създаването и пускането в експлоатация на европейски пункт за наблюдение, който 
да позволява, наред с другото, извършването на по-добро планиране на 
земеделската дейност, така че земеделските стопани да могат да прилагат най-
подходящите мерки за запазване на своето производство;

10. подчертава значението на богатата на хумус почва, на една приспособена система 
на сеитбообращение и на едно балансирано съчетание от гори, пасища и 
земеделска земя за устойчивото управление на водите; предупреждава, че 
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повишеното потребление на земя е заплаха за земеделието, за сигурността на 
хранителните доставки и за устойчивото управление на водите;

11. призовава настоятелно Комисията и Съвета да отчетат необходимостта от 
разработване на механизми за подпомагане на земеделските стопани, засегнати от 
периодични засушавания, пожари и недостиг на вода, с цел предотвратяване на 
нови, широко мащабни природни бедствия, предизвикани от изменението на 
климата, и ограничаване на техните последици;

12. призовава Комисията да окаже подкрепа на държавите-членки за повторно 
залесяване на райони, които са били засегнати от периодични засушавания и 
пожари, при отчитане на техните био-климатични и екологични характеристики, и 
изразява надежда, че на възстановяването на ландшафта в селските и градските 
райони ще бъде отдадена особена важност, като надлежно се вземат предвид 
специфичните местни особености;

13. подчертава ролята на програмите за околната среда в рамките на втория стълб на 
ОСП за създаването на стимули за земеделски практики за опазване на 
устойчивостта и чистотата на водните ресурси;

14. призовава Комисията и Съвета да създадат обществена система за земеделско 
застраховане, финансирана от ЕС, с цел гарантиране на минимален доход за 
земеделските стопани при природни бедствия, като суша, пожари и наводнения, и 
защитата им спрямо рискове и кризисни ситуации, като тези които неотдавна 
настъпиха в страните от Южна Европа;

15. подчертава необходимостта от разработване на политики за ефективно 
предотвратяване на горските пожари, като отново заявява, че Комисията трябва да 
окаже подкрепа на държавите-членки за наблюдение с цел предотвратяване на 
пожарите, като предостави средства, по-специално, за подходящи мерки за 
предотвратяване на пожарите, като противопожарни просеки, противопожарни 
ивици, пунктове за достъп, водни пунктове и програми за управление на горите;

16. счита, че недостигът на вода и периодичната суша засилват бедствения характер на 
пожарите и тяхната критичност, като увеличават уязвимостта и риска от 
унищожаване на редица характерни горски видове в страните от Южна Европа, за 
които горите често съставляват основен природен ресурс;

17. изразява съжаление относно липсата на виждане от страна на държавните и 
правителствени ръководители на държавите-членки поради тяхното решение за 
съкращаване на помощите за развитие на селските райони и отбелязва, че 
предвидените във втория стълб средства са прекалено ограничени, за да може да се 
противодейства на произтичащите от изменението на климата нови 
предизвикателства; предлага на Комисията, в нейната следваща Бяла книга относно 
приспособяването към изменението на климата, да проучи възможностите за 
създаване на специален фонд за финансиране на превантивни действия, в полза на 
всички засегнати сектори на икономиката, включително земеделието;

18. подчертава, че в рамките на преразглеждането на приоритетите на бюджета на 
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Общността следва да се отдаде по-голямо значение на дейностите, свързани с 
околната среда, и по-специално на политиките за борба срещу последствията от 
изменението на климата, сред които са засушаването и недостигът на вода, при 
осигуряване на необходимите допълнителни средства;

19. посочва, че при планирането на европейския селскостопански модел следва да се 
отчитат все по-честите и по-осезаеми рискове за околната среда, както и явленията 
недостиг на вода и засушаване, и също така, че в тази връзка основен елемент на 
европейската обща селскостопанска политика следва да стане един ефективен 
механизъм за управление на кризи;
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