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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že zemědělství, jakožto výrobní odvětví, trpí bezprostředně 
nedostatkem vody a sucha a současně hraje významnou úlohu při udržitelném řízení 
dostupných vodních zdrojů,

B. vzhledem k tomu, že problém nedostatku vody a sucha není stejně naléhavý ve všech 
regionech EU a je nejnaléhavější v jižnějších členských státech,

C. vzhledem k tomu, že nedostatek vody a sucho představují důležitý faktor při nežádoucím 
zvyšování cen základních zemědělských surovin, a vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zajistit nepřetržité dodávky potravin pro občany,

D. vzhledem k tomu, že zemědělství vyžaduje velké množství vody, a je z toho důvodu 
závislé na jejích dodávkách, musí být s ohledem na vyvážené využívání vody, zastavení 
plýtvání vodou, přizpůsobenou krajinu, osevní plán a ochranu vody před znečištěním 
začleněno jako odpovědný subjekt do integrovaných regionálních systémů řízení vodních 
zdrojů,

E. vzhledem k tomu, že multifunkční zemědělství v EU hraje významnou úlohu v ochraně 
krajiny, biologické rozmanitosti a čisté vody, a proto potřebuje finanční podporu pro 
určitá opatření a rovněž vědecká doporučení týkající se řízení vodních zdrojů,

F. vzhledem k tomu, že sucho je zdrojem fytosanitárních katastrof a má za následek chudé 
sklizně,

1. prosazuje usilovnější pomoc Evropské unie při zlepšování řízení vodních zdrojů 
v zemědělských oblastech a podnicích zaměřených na chov hospodářských zvířat, která 
bude spočívat v podpoře zavádění úspornějších a hospodárnějších zavlažovacích 
systémů; vyzývá Komisi, aby podpořila výzkum, rozvoj a inovace jako součást sedmého 
rámcového programu, se zvláštním ohledem na oblasti z velké míry postižené 
nedostatkem vody a suchem a při zohlednění biotechnologického vývoje; požaduje 
rovněž další rozvoj v oblasti rostlin odolných vůči suchu;

2. zdůrazňuje úlohu, kterou plní evropští zemědělci v boji proti erozi půdy a desertifikaci, a 
žádá, aby byla uznána klíčová úloha, kterou hrají evropští výrobci při zachovávání 
vegetačního porostu v oblastech, které nepřetržitě trpí suchem nebo jsou ohroženy 
pískem unášeným větrem; zdůrazňuje výhody, které nabízí zejména trvalé kultury, 
ovocné sady a vinice, pastviny, louky a lesní porosty, pokud jde o zadržování vody;

3. zdůrazňuje význam problematiky řízení vodních zdrojů v horských oblastech a vyzývá 
Komisi, aby vybízela místní a regionální orgány k rozvoji smyslu pro solidaritu mezi 
výrobci a uživateli;

4. je toho názoru, že ekologická hodnota lesů a zemědělské výroby musí být přehodnocena 
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v kontextu změn klimatu, kdy je zcela nezbytné vyvážit nárůst emisí skleníkových plynů 
zvýšením plochy lesů, jejichž příspěvek při ukládání uhlíku musí být zohledněn ve všech 
politikách týkajících se snižování emisí skleníkových plynů;

5. je toho názoru, že voda musí zůstat veřejným statkem a základním prvkem suverenity
zemí a měla by být dostupná všem za spravedlivou „sociální a ekologickou cenu“, 
přičemž se současně zohlední zejména konkrétní situace jednotlivých zemí, různé 
stávající zemědělské systémy a sociální úloha, kterou zemědělství hraje;

6. konstatuje, že politiky řízení vodních zdrojů, které vychází zejména z principu „kdo 
spotřebovává, platí“, jsou odsouzeny k zániku, nedoplní-li je lepší využívání vodních 
zdrojů, přičemž jako první by se mělo zabránit ohromným únikům v systémech distribuce 
vody, které vznikají v důsledku vadných instalací; žádá, aby „ocenění“ vody 
neohrožovalo životnost pěstitelství, které je nezbytné, aby se zaručila soběstačnost 
Evropské unie, pokud jde o zásobování potravinami;

7. v případech, kdy vodní tok prochází více než jedním členským státem, považuje za 
nezbytné zavést meziregionální a nadnárodní spolupráci pro integrované řízení vodních 
toků, a to zejména ve vztahu k zemědělství;

8. považuje za nezbytné podporovat informační, osvětové a vzdělávací kampaně určené 
výrobcům, aby aktivně přispívali k udržitelnému řízení vodních zdrojů;

9. domnívá se, že s ohledem na klimatické změny a zhoršování sucha je třeba založit 
evropskou observatoř, která by, mimo jiné, umožnila lepší plánování zemědělské 
činnosti, aby zemědělci mohli přijímat taková opatření, která budou vhodnější pro 
zachování jejich produkce;

10. zdůrazňuje význam, který má pro udržitelné řízení vodních zdrojů půda bohatá na humus, 
přizpůsobený osevní systém a vyvážená kombinace lesní, luční a oseté půdy; upozorňuje, 
že zvýšené vyčerpávání půdy představuje hrozbu pro zemědělství, bezpečnost dodávek 
potravin a udržitelné řízení vodních zdrojů;

11. naléhavě žádá Komisi a Radu, aby zohlednily potřebu vytvoření mechanismů pomoci pro 
zemědělce trpící periodickým suchem, požáry a nedostatkem vody zaměřených na 
předcházení novým rozsáhlým katastrofám vyplývajícím ze změn klimatu a na 
minimalizaci jejich následků;

12. vyzývá Komisi, aby podporovala členské státy při opětovném zalesňování oblastí, které 
trpí periodickým suchem a požáry, na základě respektu k jejich biologickému klimatu a 
ekologickým charakteristikám, a doufá, že obnovení venkovské a městské krajiny bude 
považováno za obzvláště významné, přičemž se zohlední konkrétní místní podmínky;

13. zdůrazňuje úlohu, kterou v rámci druhého pilíře SZP hrají programy ochrany životního 
prostředí při vytváření pobídek pro zemědělské postupy týkající se ochrany udržitelnosti 
a čistoty vodních zdrojů;

14. naléhavě žádá Komisi a Radu, aby s ohledem na zaručení minimálního příjmu zemědělců 
v případě přírodních katastrof, jako jsou například sucho, požáry a záplavy, a s cílem 
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chránit je před riziky a krizemi, jež se například nedávno vyskytly v zemích jižní Evropy, 
vytvořily veřejný systém zemědělského pojištění financovaného EU;

15. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet politiky účinné prevence lesních požárů, připomíná, že 
Komise musí podporovat členské státy při sledování lesních požárů a jejich prevenci a 
financovat zejména vhodná opatření prevence lesních požárů, tedy například protipožární 
pruhy, lesní cesty, zásahové cesty, zdroje vody a programy hospodaření s lesy;

16. je toho názoru, že nedostatek vody a periodická sucha zvýrazňují následky požárů a jejich 
závažnost, zvyšují zranitelnost a riziko zničení mnoha druhů, jež jsou charakteristické pro 
lesy jihoevropských zemí, kde lesy často představují hlavní přírodní zdroj;

17. vyjadřuje politování nad nedostatečným pochopením čelních představitelů států a vlád 
členských států při rozhodování o krácení dotací na rozvoj venkova a konstatuje, že 
prostředky plánované v druhém pilíři jsou příliš nízké na to, aby se mohlo účinně čelit 
novým úkolům, které vyvstávají v souvislosti s klimatickými změnami; žádá Komisi, aby 
ve své následné bílé knize o přizpůsobení se klimatickým změnám prozkoumala možnost 
zavedení zvláštního fondu pro financování preventivních opatření určeného pro všechna 
hospodářská odvětví, na které mají tyto změny vliv, včetně zemědělství.

18. zdůrazňuje, že by revize rozpočtových priorit Společenství měla poskytnout vyšší 
platnost opatřením v oblasti životního prostředí, a zejména politikám určeným pro boj 
proti dopadům změny klimatu, což zahrnuje sucho a nedostatek vody, a současně by měla 
zajistit dostupnost nutných dodatečných zdrojů;

19. zdůrazňuje, že by plánování evropského zemědělského modelu mělo zohledňovat 
nejčastější a nejzávažnější environmentální rizika a také nedostatek vody a sucho, a že by 
proto měl mechanismus účinného řízení krizí představovat základní prvek evropské 
společné zemědělské politiky.
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