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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at landbruget som en produktiv sektor lider akut under virkningerne af 
vandknaphed og tørke, mens det samtidig spiller en vigtig rolle i en bæredygtig 
forvaltning af de tilgængelige vandressourcer,

B. der henviser til, at vandknaphed og tørke ikke er lige akut i alle EU's regioner, men 
primært i de sydlige medlemsstater,

C. der henviser til, at vandknaphed og tørke er en væsentlig årsag til de stigende priser på 
landbrugsråvarer, og at det er nødvendigt at garantere befolkningen en stabil 
fødevareforsyning, 

D. der henviser til, at eftersom landbruget har behov for store mængder vand og derfor er 
afhængigt af vandforsyningen, skal det inddrages som en ansvarlig aktør i integrerede 
regionale vandforvaltningssystemer med sigte på en afbalanceret anvendelse af vand, 
bekæmpelse af vandspild, tilpasset landskabs- og afgrødeplanlægning samt beskyttelse af 
vandet mod forurening,

E. der henviser til, at et multifunktionelt landbrug i EU spiller en vigtig rolle i bevarelsen af 
landskaber, biodiversitet og rent vand og derfor har behov for finansiel støtte til visse 
foranstaltninger og for videnskabelig rådgivning om vandforvaltning,

F. der henviser til, at tørke også bidrager til udbredelsen af visse planteskadegørere, hvilket 
medfører et betydeligt svind i høsten,

1. går ind for, at EU i højere grad støtter forbedringer af vandforvaltningen på 
landbrugsarealer og på husdyrbedrifter ved at give incitamenter til indførelse af mere 
vandbesparende og vandeffektive installationer og vandingssystemer; opfordrer 
Kommissionen til i forbindelse med det syvende rammeprogram at sætte skub i 
forskningen, udviklingen og innovationen, navnlig med hensyn til områder, der i højere 
grad rammes af vandknaphed og tørke, og under inddragelse af bioteknologiske 
fremskridt; opfordrer ligeledes til en øget udvikling af afgrøder, der er resistente over for 
tørke;

2. fremhæver det bidrager, som EU's landbobefolkning yder til bekæmpelsen af jorderosion 
og ørkendannelse, og anmoder om anerkendelse af den afgørende rolle, som EU's 
landbrugsproducenter spiller for vedligeholdelse af beplantningen i de områder, der er 
berørt af vedvarende tørke, eller som trues af sandfygning; understreger de gavnlige 
virkninger, som især flerårige afgrøder, frugtplantager og vinmarker, græsningsarealer og 
skovarealer har for vandindvindingen;

3. understreger betydningen af vandforvaltning i bjergområder og opfordrer Kommissionen 
til at tilskynde de lokale og regionale myndigheder til at fremme solidariteten mellem 
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opstrøms- og nedstrømsbrugere;

4. mener, at miljøværdien af skove og landbrugsproduktion skal tages op til fornyet 
vurdering i lyset af klimaændringerne, hvor det er absolut nødvendigt, at stigningen i 
drivhusgasemissionerne udlignes af en forøgelse af skovarealet, hvis bidrag til 
kulstofbindingen skal tages i betragtning i alle politikker vedrørende nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne;

5. mener, at vand fortsat skal være et offentligt gode og et grundlæggende element i 
landenes suverænitet, og at det skal være tilgængeligt for alle til rimelige "sociale og 
miljømæssige priser", navnlig under hensyntagen til det enkelte lands særlige forhold og 
de forskellige landbrugssystemer, der anvendes, samt til landbrugets sociale rolle;

6. fastslår, at vandforvaltningspolitikker, der primært bygger på princippet om, at 
"forbrugeren betaler", er dømt til at mislykkes, hvis ikke de ledsages af en bedre 
udnyttelse af vandressourcerne, der må begynde med, at der sættes en stopper for det 
omfattende spild i distributionssystemet som følge af mangelfulde installationer; finder, 
at prissætningen på vand ikke må true levedygtigheden af landbrugsbedrifter, som er 
nødvendige for selvforsyningen i EU;

7. finder det i forbindelse med vandløb, der løber gennem mere end en medlemsstat, 
nødvendigt at indføre interregionalt og transnationalt samarbejde om integreret 
vandløbsforvaltning, navnlig med hensyn til landbrug, 

8. finder det nødvendigt at fremme informations-, bevidstgørelses- og 
uddannelseskampagner for producenter for at yde et aktivt bidrag til en bæredygtig 
forvaltning af vandressourcerne;

9. finder det i betragtning af klimaændringerne og den forværrede tørkesituation 
hensigtsmæssigt at oprette et europæisk overvågningsorgan, der bl.a. kan gøre det muligt 
at foretage en bedre planlægning af landbrugsaktiviteterne, således at landbrugerne kan 
træffe de dispositioner, der er de bedst egnede til at opretholde deres produktion;

10. understreger, at jord, der er rig på humus, et tilpasset vekseldriftsystem og en afbalanceret 
blanding af skov, græsarealer og dyrket jord har stor betydning for en bæredygtig 
vandforvaltning; advarer om, at det øgede forbrug af jord udgør en trussel mod 
landbruget, fødevareforsyningssikkerheden og en bæredygtig vandforvaltning;

11. opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at tage hensyn til behovet for at 
indføre støtteordninger for landbrugere, der med jævne mellemrum rammes af tørke, 
brande og vandknaphed, med henblik på at forhindre nye store katastrofer som følge af 
klimaændringerne og minimere følgerne heraf;

12. opfordrer Kommissionen til at støtte medlemsstaternes genrejsning af skov på arealer, der 
har været ramt af periodisk tørke og brande under hensyntagen til deres bioklima og 
økologiske karakteristika, og håber, at genopretning af landskaber på landet og i 
byområder vil blive behandlet som et spørgsmål af særlig betydning under behørig 
hensyntagen til særlige lokale forhold;
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13. understreger den rolle, som miljøprogrammer spiller inden for rammerne af den fælles 
landbrugspolitiks anden søjle med hensyn til skabelse af incitamenter til en 
landbrugspraksis, der beskytter vandressourcernes bæredygtighed og renhed;

14. opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at indføre en offentlig 
landbrugsforsikringsordning, finansieret af EU med henblik på at sikre landbrugerne en 
mindsteindkomst i tilfælde af naturkatastrofer såsom tørke, brande og oversvømmelser, 
og for at beskytte dem mod risici og kriser som dem, der for nylig er forekommet i de 
sydeuropæiske lande;

15. understreger, at det er nødvendigt at udvikle politikker for en effektiv forebyggelse af 
skovbrande, og fremhæver, at Kommissionen skal støtte medlemsstaterne i forbindelse 
med overvågning og forebyggelse af brande, især ved at finansiere passende 
foranstaltninger til at forebygge skovbrande såsom brandbælter, skovstier, adgangsveje, 
vandforsyningssteder og skovforvaltningsprogrammer;

16. mener, at vandknaphed og periodisk tørke har øget antallet af brande og deres alvor, 
hvilket har øget sårbarheden og risikoen for ødelæggelse af mange arter, som er 
karakteristiske for skovene i de sydeuropæiske lande, for hvilke skovene ofte er den 
primære naturressource;

17. beklager den mangel på visioner, som stats- og regeringscheferne udviste, da de 
besluttede at begrænse bevillingerne til udvikling af landdistrikterne, og konstaterer, at de 
midler, der er afsat under anden søjle, er for små til at imødegå de nye udfordringer i 
forbindelse med klimaændringerne; foreslår Kommissionen, at den i sin kommende 
hvidbog om tilpasning til klimaændringerne undersøger muligheden for at etablere en 
særlig fond til finansiering af forebyggende foranstaltninger til gavn for alle berørte 
økonomiske sektorer, herunder landbrugssektoren;

18. understreger, at der ved revisionen af Fællesskabets budgetprioriteringer bør lægges 
større vægt på miljøforanstaltninger, og navnlig på politikker, der har til formål at 
bekæmpe virkningerne af klimaændringer, herunder tørke og vandknaphed, og dermed 
sikre, at de nødvendige ekstra ressourcer er til rådighed;

19. understreger, at der ved planlægningen af den europæiske landbrugsmodel bør tages 
hensyn til de hyppigste og mest akutte miljørisici samt til vandknaphed og tørke, og at en 
effektiv krisestyringsmekanisme i denne forbindelse bør udgøre et grundlæggende 
element i EU's fælles landbrugspolitik.
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