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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et põllumajandus kannatab tootmissektorina teravalt veepuuduse ja põua 
tagajärgede all, omades samal ajal olulist rolli olemasolevate veevarude säästvas 
majandamises;

B. arvestades, et veepuudus ja põud ei ole võrdselt terav probleem kõikides ELi 
piirkondades, vaid see on kõige teravam lõunapoolsemates liikmesriikides;

C. arvestades, et veepuudus ja põuad on põllumajandusliku tooraine hinnatõusu süvendav 
märkimisväärne tegur, ning võttes arvesse vajadust tagada elanikkonna stabiilne 
varustatus toiduainetega;

D. arvestades, et põllumajandus vajab suuri veekoguseid ning kuna ta seetõttu sõltub 
veevarustusest, tuleb põllumajandus kaasata vastutava osalejana integreeritud 
piirkondlikesse veemajanduse süsteemidesse, mis puudutab vee tasakaalustatud 
kasutamist, vee raiskamise lõpetamist, sobivate maastike ja põllukultuuride planeerimist 
ning vee kaitsmist reostumise eest;

E. arvestades, et multifunktsionaalsel põllumajandusel on ELis oluline roll maastike, 
bioloogilise mitmekesisuse ja puhta vee säilitamisel ning ta vajab seetõttu rahalist toetust 
teatud meetmete osas ja teaduslikku nõustamist veemajanduse valdkonnas;

F. arvestades, et põuad ise soodustavad teatavate taimekahjurite levikut, põhjustades 
saagikuse olulist vähenemist,

1. pooldab Euroopa Liidu suuremat toetust veemajanduse parandamisele 
põllumajandusmaadel ja loomakasvatusettevõtetes, soodustades vett säästvate ja tõhusa 
veekasutusega rajatiste ning niisutussüsteemide kasutuselevõtmist; palub, et komisjon 
tõhustaks seitsmenda raamprogrammi raames teadusuuringuid, arendustegevust ja 
innovatsiooni, pöörates eriti tähelepanu veepuudusest ja põudadest suuremal määral 
mõjutatud aladele ning võttes arvesse arenguid biotehnoloogia vallas; nõuab samuti 
põuda taluvate põllukultuuride ulatuslikumat arendamist;

2. rõhutab põllumajandusega tegeleva Euroopa elanikkonna rolli pinnase erosiooni ja 
kõrbestumise vastases võitluses ning palub, et tunnustataks Euroopa tootja otsustavat osa 
püsivatest põudadest mõjutatud või tuulega edasikanduva liiva poolt ohustatud 
piirkondade taimkatte säilitamisel; rõhutab kasu, mida veevõtmise seisukohalt toovad 
eriti püsikultuurid, viljapuuaiad ja viinamarjaistandused, heina- ja karjamaad ning 
metsakultuurid;

3. rõhutab veemajanduse küsimuse tähtsust mägipiirkondades ning kutsub komisjoni üles 
õhutama kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi edendama solidaarsustunnet alam- ja 
ülemjooksu piirkondade kasutajate vahel;
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4. on seisukohal, et metsade ja põllumajandusliku tootmise keskkonnaalane väärtus tuleb 
ümber hinnata kliimamuutuse kontekstis, kus on äärmiselt oluline tasakaalustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste suurenemine metsaga kaetuse suurendamisega, mille 
panust süsiniku neeldjana tuleb arvesse võtta kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisega seotud kõikides poliitikavaldkondades;

5. on seisukohal, et vesi peab jääma avalikuks hüveks ja riikide suveräänsuse 
põhielemendiks, mis peaks olema kõigile kättesaadav õiglaste nn sotsiaalsete ja 
keskkonnahindadega, võttes eelkõige arvesse iga riigi konkreetset olukorda ja erinevaid 
olemasolevaid põllumajandussüsteeme ning põllumajanduse sotsiaalset rolli;

6. kinnitab, et veemajanduse poliitika, mis põhineb peamiselt põhimõttel „tarbija maksab”, 
on mõistetud läbikukkumisele, kui sellega ei kaasne veevarude parem kasutamine nii, et 
kõigepealt kõrvaldatakse rajatistes esinevate tõrgete tagajärjel jaotussüsteemides tekkivad 
olulised lekked; palub, et vee hinna määramine ei ohustaks põllumajandusettevõtete 
elujõulisust, mille püsimine on vajalik omavarustatuse tagamiseks Euroopa Liidus;

7. peab vajalikuks, juhul kui vooluveekogu läbib rohkem kui ühte liikmesriiki, piirkondade 
ja riikidevahelise koostöö sisseviimist vooluveekogude integreeritud haldamiseks, 
eelkõige seoses põllumajandusega;

8. peab vajalikuks edendada tootjatele suunatud teabe-, teadlikkuse ja koolituskampaaniaid, 
et aidata aktiivselt kaasa veevarude säästvale majandamisele;

9. usub, et kliimamuutust ja põudade süvenemist arvesse võttes on vajalik kasutusele võtta 
Euroopa vaatlussüsteem, mis võimaldaks muu hulgas põllumajandusliku tegevuse 
paremat planeerimist, et põllumehed saaksid võtta sobivaimaid abinõusid oma tootmise 
säilitamiseks;

10. rõhutab huumuserikka mulla, kohandatud külvikordade süsteemi ning metsa, rohumaa ja 
viljelusmaa tasakaalustatud suhte olulisust säästlikuks veemajanduseks; hoiatab, et 
kasvav maakasutamine kujutab endast ohtu põllumajandusele, toiduainetega 
kindlustatusele ja säästlikule veemajandusele;

11. nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu võtaksid arvesse vajadust luua abi osutamise 
mehhanismid tsüklilistest põudadest, tulekahjudest ja veepuudusest mõjutatud 
põllumajandustootjatele, eesmärgiga hoida ära kliimamuutusest tulenevad uued suured 
katastroofid ja vähendada miinimumini nende tagajärgi;

12. kutsub komisjoni üles toetama liikmesriike tsüklilistest põudadest ja tulekahjudest 
mõjutatud piirkondade metsa uuendamisel, mis põhineb nende biokliima ja ökoloogilise 
eripära austamisel, ning loodab, et maapiirkondade ja linnamaastike rehabilitatsiooni 
käsitletakse tähtsa küsimusena, võttes asjakohaselt arvesse kohalikku eripära;

13. rõhutab ühise põllumajanduspoliitika teise samba raames keskkonnaprogrammide rolli 
soodustuste kehtestamisel veevarude säästmist ja puhtust kaitsvatele põllumajanduslike 
tavadele;

14. nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu looksid ELi poolt rahastatava avaliku 
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põllumajanduskindlustussüsteemi, eesmärgiga tagada põllumajandustootjatele 
minimaalne sissetulek katastroofide puhul, nagu põud, tulekahjud ja üleujutused ning 
kaitsta selliste ohtude ja kriiside eest, nagu hiljuti Lõuna-Euroopa riikides aset leidsid;

15. rõhutab vajadust arendada tõhusat metsatulekahjude ennetamise poliitikat, kinnitades veel 
kord, et komisjon peab toetama liikmesriike tulekahjude seire ja ennetamise osas, 
rahastades eelkõige asjakohaseid metsatulekahjude ennetusmeetmeid, nagu 
tuletõkestusvööndid, metsarajad, juurdepääsukohad, veevõtukohad ja metsakorralduse 
programmid;

16. on seisukohal, et veepuudus ja tsüklilised põuad on muutnud tulekahjud sagedasemaks ja 
laastavamaks, suurendades mitmete liikide haavatavust ja hävimisohtu, mis on 
iseloomulikud Lõuna-Euroopa riikide metsadele, mis sageli kujutavad endast nende 
riikide peamist loodusvara;

17. taunib liikmesriikide riigipeade ja valitsusjuhtide lühinägelikkust, kui otsustati maaelu 
arendamiseks mõeldud dotatsiooni vähendada ning leiab, et teise samba raames 
ettenähtud vahendid on liiga piiratud, et tulla toime kliimamuutusest tulenevate uute 
väljakutsetega; soovitab komisjonil uurida oma tulevases valges raamatus, mis käsitleb 
kohanemist kliimamuutusega, võimalust võtta kasutusele spetsiaalne fond 
ennetustegevuse rahastamiseks kõikide asjaomaste majandusharude sh põllumajanduse 
huvides;

18. rõhutab, et ühenduse eelarve prioriteetide läbivaatamise käigus tuleks suuremat tähtsust 
omistada keskkonnameetmetele ning eelkõige poliitikale, mille eesmärk on võidelda 
kliimamuutuse tagajärgedega, nende seas põuad ja veepuudus, tagades vajalike 
täiendavate vahendite kättesaadavuse;

19. rõhutab, et Euroopa põllumajandusmudeli kavandamisel tuleks arvesse võtta kõige 
sagedasemaid ja teravamaid keskkonnaohte, samuti veepuudust ja põuda ning et sellega 
seoses peaks tulemuslik kriisiohjamismehhanism kujutama endast Euroopa ühise 
põllumajanduspoliitika olulist osa.
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