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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. επισημαίνοντας ότι η γεωργία, ως παραγωγικός τομέας, υφίσταται έντονα τις επιπτώσεις 
της λειψυδρίας και της ξηρασίας, ενώ ταυτόχρονα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
αειφόρο διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φαινόμενα της λειψυδρίας και της ξηρασίας δεν παρουσιάζουν 
την ίδια ένταση σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, με την κυριότερη ένταση να 
παρουσιάζεται στα νοτιότερα κράτη μέλη,

Γ. επισημαίνοντας ότι η λειψυδρία και η ξηρασία αποτελούν σημαντικό παράγοντα 
περαιτέρω αύξησης των τιμών των γεωργικών πρώτων υλών και λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη εξασφάλισης σταθερού εφοδιασμού των καταναλωτών με τρόφιμα,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη γεωργία απαιτούνται μεγάλες ποσότητες νερού και ότι 
εφόσον η γεωργία εξαρτάται ως εκ τούτου από τον εφοδιασμό με νερό, πρέπει να 
συμπεριληφθεί σε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης νερού ως υπεύθυνος παράγων 
όσον αφορά την ισορροπημένη χρησιμοποίηση του νερού, την αναχαίτιση της σπατάλης 
νερού, την προσαρμογή της ανάπλασης τοπίου και του προγραμματισμού των 
καλλιεργειών, καθώς και την προστασία του νερού από τη ρύπανση,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ η πολυλειτουργική γεωργία διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στη διατήρηση των τοπίων, της βιοποικιλότητας και των καθαρών νερών και ότι ως 
εκ τούτου χρειάζεται οικονομική στήριξη για ορισμένα μέτρα καθώς και για 
επιστημονικές συμβουλές για τη διαχείριση του νερού,

ΣΤ.επισημαίνοντας ότι η ξηρασία ευνοεί τον πολλαπλασιασμό ασθενειών των φυτών, 
προκαλώντας σοβαρή ελάττωση της συγκομιδής,

1. φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μεριμνήσει για την βελτίωση της διαχείρισης 
του νερού στις αγροτικές περιοχές και στις κτηνοτροφικές μονάδες ενθαρρύνοντας την 
εισαγωγή ποτιστικών συστημάτων με λιγότερη κατανάλωση νερού, τις εγκαταστάσεις και 
τα ποτιστικά συστήματα που κάνουν ορθολογική και αποδοτική χρήση του νερού· ζητεί 
από την Επιτροπή να προωθήσει την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στο 
πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές που 
πλήττονται περισσότερο από τη λειψυδρία και την ξηρασία και την χρησιμοποίηση της 
προόδου στον τομέα της βιοτεχνολογίας· ζητεί επίσης να αναπτυχθούν περισσότερες 
φυτικές ποικιλίες που θα είναι ανθεκτικές στην ξηρασία·

2. υπογραμμίζει τον ρόλο των ευρωπαίων αγροτών για την καταπολέμηση της διάβρωσης 
του εδάφους και της απερήμωσης και ζητεί να αναγνωρισθεί ο κρίσιμος ρόλος του 
ευρωπαίου παραγωγού όσον αφορά την διατήρηση της βλάστησης στις περιφέρειες που 
πλήττονται από παρατεταμένη ξηρασία ή που απειλούνται από αμμοθύελλες· 
υπογραμμίζει την ωφέλεια που προκύπτει από τις μόνιμες καλλιέργειες, τους οπωρώνες, 



PE404.756v02-00 4/7 AD\728853EL.doc

EL

τα αμπέλια, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τα λιβάδια και την καλλιέργεια δασικών ειδών 
για την συγκράτηση του νερού·

3. υπογραμμίζει τη σημασία του ζητήματος της διαχείρισης του νερού στις ορεινές περιοχές 
και καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις αρχές της τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης να καλλιεργήσουν πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των χρηστών των υδάτων 
στο πάνω και στο κάτω μέρος των ποταμών·

4. είναι της άποψης ότι πρέπει να επανεκτιμηθεί η περιβαλλοντική αξία των δασών και της 
γεωργικής παραγωγής στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, όπου είναι απολύτως 
απαραίτητο να αντισταθμιστεί η αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με την 
αύξηση της δασικής κάλυψης, της οποίας η συμβολή ως δεξαμενής απορρόφησης 
διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις πολιτικές για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

5. θεωρεί ότι το νερό πρέπει να παραμείνει δημόσιο αγαθό και θεμελιώδες στοιχείο της 
κυριαρχίας των χωρών, στο οποίο θα πρέπει να έχουν όλοι πρόσβαση σε κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά δίκαιες τιμές, ενώ θα λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η συγκεκριμένη 
κατάσταση κάθε χώρας και τα διάφορα υφιστάμενα συστήματα παραγωγής, καθώς και ο 
κοινωνικός ρόλος της αγροτικής παραγωγής·

6. δηλώνει ότι οι πολιτικές διαχείρισης του νερού που βασίζονται κατά κύριο λόγο στην 
αρχή "όποιος καταναλώνει, πληρώνει" είναι καταδικασμένες να αποτύχουν εάν δεν 
συνδυάζονται με αποδοτικότερη εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων, αρχής γενομένης 
από τον τερματισμό των σημαντικότατων απωλειών που σημειώνονται στα συστήματα 
διανομής, λόγω διαρροών στις εγκαταστάσεις· ζητεί η "τιμολόγηση" του νερού να μην 
θέσει εν κινδύνω την βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η επιβίωση των 
οποίων είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλισθεί η αυτάρκεια στον εφοδιασμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7. θεωρεί αναγκαίο, όταν ένας ποταμός διασχίζει περισσότερα του ενός κράτη μέλη, να 
θεσπίζεται διαπεριφερειακή και διεθνική συνεργασία για την ολοκληρωμένη διαχείριση 
των ποταμών, ιδίως σε σχέση με τις καλλιέργειες·

8. θεωρεί σκόπιμη την προώθηση εκστρατειών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 
κατάρτισης των παραγωγών ώστε να συμβάλλουν ενεργά στη βιώσιμη διαχείριση των 
υδάτινων πόρων·

9. θεωρεί ότι είναι σκόπιμο, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της επιδείνωσης της 
ξηρασίας, να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο το οποίο να επιτρέπει, μεταξύ 
άλλων μέτρων, τον καλύτερο προγραμματισμό των γεωργικών δραστηριοτήτων, ώστε οι 
αγρότες να μπορούν να επιλέγουν την πλέον ενδεδειγμένη τακτική για την διατήρηση των 
καλλιεργειών τους·

10. υπογραμμίζει τη σημασία των εδαφών που είναι πλούσια σε χούμο, ενός 
προσαρμοσμένου συστήματος εναλλαγής καλλιεργειών και ενός ισορροπημένου 
συνδυασμού δασών, χορτολιβαδικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων για τη βιώσιμη 
διαχείριση του νερού· προειδοποιεί ότι η αυξανόμενη χρήση γης συνιστά απειλή για τη 
γεωργία, την ασφάλεια του εφοδιασμού με τρόφιμα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού·
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11. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη την ανάγκη δημιουργίας 
μηχανισμών συνδρομής των αγροτών που πλήττονται από περιοδικές ξηρασίες, πυρκαγιές 
και λειψυδρία, προκειμένου να αποφευχθούν νέες μεγάλης κλίμακας καταστροφές από τις 
κλιματικές αλλαγές και να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειές τους·

12. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη όσον αφορά την αναδάσωση 
περιοχών που επλήγησαν από περιοδική ξηρασία και πυρκαγιές με σεβασμό προς τα 
βιοκλιματικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους, και ελπίζει ότι η αποκατάσταση 
του αγροτικού και αστικού τοπίου θα αντιμετωπιστεί ως ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα και 
θα ληφθούν δεόντως υπόψη τα ειδικά τοπικά χαρακτηριστικά·

13. υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα περιβαλλοντικά προγράμματα στο πλαίσιο 
του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ ως προς τη θέσπιση κινήτρων για γεωργικές πρακτικές για 
την  προστασία της βιωσιμότητας και της καθαρότητας των υδάτινων πόρων·

14. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συστήσουν ένα δημόσιο σύστημα αγροτικής 
ασφάλισης, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο 
εισόδημα για τους αγρότες σε περίπτωση φυσικών καταστροφών όπως η ξηρασία, οι 
πυρκαγιές και οι πλημμύρες και να προστατευθούν οι αγρότες από κινδύνους και κρίσεις 
όπως αυτές που σημειώθηκαν πρόσφατα στις χώρες της νότιας Ευρώπης·

15. υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να αναπτυχθούν πολιτικές για την αποτελεσματική 
πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην παρακολούθηση και την πρόληψη των πυρκαγιών, με τη 
χρηματοδότηση, συγκεκριμένα, των κατάλληλων μέτρων πρόληψης των δασικών 
πυρκαγιών όπως οι αντιπυρικές ζώνες, τα δασικά μονοπάτια, τα σημεία πρόσβασης, τα 
σημεία υδροληψίας και τα προγράμματα διαχείρισης των δασών·

16. θεωρεί ότι η λειψυδρία και οι περιοδικές ξηρασίες ενέτειναν τη μάστιγα των πυρκαγιών 
και τη σοβαρότητά τους, αυξάνοντας την ευπάθεια και τον κίνδυνο εξάλειψης πολλών 
ειδών που είναι χαρακτηριστικά για τα δάση των χωρών της νότιας Ευρώπης, για τις 
οποίες τα δάση συχνά αντιπροσωπεύουν τον κύριο φυσικό πόρο·

17. εκφράζει την λύπη του για την έλλειψη οράματος από πλευράς των αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων όταν απεφάσισαν την περικοπή των πιστώσεων για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου και διαπιστώνει ότι οι προβλεπόμενοι πόροι στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα 
είναι υπερβολικά περιορισμένοι ώστε να αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή· προτείνει στην Επιτροπή, στο πλαίσιο της 
προσεχούς Λευκής Βίβλου σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, να 
εξετάσει την δημιουργία ειδικού ταμείου για την χρηματοδότηση προληπτικών δράσεων, 
υπέρ όλων των πληττόμενων οικονομικών τομέων, περιλαμβανομένου και του αγροτικού·

18. τονίζει ότι στο πλαίσιο της αναθεώρησης των προτεραιοτήτων του κοινοτικού 
προϋπολογισμού θα πρέπει να δοθεί υψηλότερη ιεράρχηση στις περιβαλλοντικές δράσεις 
και ειδικότερα στις πολιτικές για την καταπολέμηση των επιπτώσεων των κλιματικών 
αλλαγών, στις οποίες περιλαμβάνονται και η ξηρασία και λειψυδρία, εξασφαλίζοντας 
τους αναγκαίους πρόσθετους πόρους·

19. επισημαίνει ότι οι συχνότεροι και εντονότεροι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και τα φαινόμενα 
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της λειψυδρίας και ξηρασίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του 
ευρωπαϊκού μοντέλου γεωργίας καθώς και ότι στο πλαίσιο αυτό ένας αποτελεσματικός 
μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει να αποτελέσει ουσιώδες στοιχείο της 
ευρωπαϊκής κοινής αγροτικής πολιτικής.
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