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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että maatalous tuotantoalana kärsii akuutisti veden niukkuuden ja 
kuivuuden vaikutuksista, samalla kun sillä on tärkeä asema saatavilla olevien vesivarojen 
kestävässä hallinnassa,

B. ottaa huomioon, että veden niukkuus ja kuivuus eivät ole yhtä ajankohtaisia ongelmia 
kaikilla Euroopan unionin alueilla, vaan ne ovat ajankohtaisimpia eteläisemmissä 
jäsenvaltioissa,

C. ottaa huomioon, että veden niukkuus ja kuivuus ovat merkittäviä maatalouden raaka-
aineiden hintojen nousua kiihdyttäviä tekijöitä, ja ottaa huomioon, että on tarpeen 
varmistaa vakaa elintarvikkeiden toimittaminen väestölle,

D. ottaa huomioon, että maataloudessa tarvitaan suuria määriä vettä ja koska maatalous sen 
vuoksi on riippuvaista vedensaannista, se on otettava vastuullisena toimijana mukaan 
integroituihin alueellisiin vesihuoltojärjestelmiin, mitä tulee tasapuoliseen vedenkäyttöön, 
vedentuhlauksen lopettamiseen, asianmukaisiin maisema- ja viljelysuunnitteluun sekä 
veden suojelemiseen saastumiselta,

E. ottaa huomioon, että monitoimintaisella maataloudella on tärkeä tehtävä Euroopan 
unionissa maisemien, luonnon monimuotoisuuden ja puhtaan veden suojelussa ja että se 
tarvitsee sen vuoksi taloudellista tukea tietyille toimille sekä vesihuoltoa koskevaa 
tieteellistä neuvontaa,

F. ottaa huomioon, että kuivuus edistää myös kasvien terveyttä uhkaavien tiettyjen 
tuholaisten lisääntymistä, mikä vähentää satoja huomattavasti,

1. kannattaa sitä, että Euroopan unioni tukee entistä enemmän vesihuollon tehostamista 
maanviljelysmailla ja karjatiloilla kannustamalla entistä taloudellisempien, vettä 
säästävien laitteistojen ja kastelujärjestelmien käyttöönottoon; kehottaa komissiota 
vauhdittamaan tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita osana seitsemättä puiteohjelmaa 
kiinnittäen erityistä huomiota alueisiin, jotka kärsivät yhä enemmän veden niukkuudesta 
ja kuivuudesta, ja ottamaan tässä huomioon bioteknologiset edistysaskeleet; kehottaa 
myös kehittämään enemmän viljelykasveja, jotka kestävät kuivuutta;

2. korostaa Euroopan maatalousväestön harjoittaman toiminnan merkitystä maaperän 
eroosion ja aavikoitumisen torjunnassa ja pyytää, että tunnustetaan eurooppalaisten 
tuottajien ratkaiseva rooli jatkuvan kuivuuden vaivaamien tai tuulen puhaltaman hiekan 
uhkaamien alueiden kasvipeitteen säilyttämisessä; korostaa hyötyä, jota veden 
keräytymisen kannalta on pysyvillä viljelmillä, hedelmä- ja viinitarhoilla, nurmialueilla, 
niityillä ja metsänviljelyllä;
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3. korostaa vesihuollon merkitystä vuoristoalueilla ja kehottaa komissiota kannustamaan 
paikallis- ja alueviranomaisia kehittämään solidaarisuuden tunnetta yläjuoksun ja 
alajuoksun käyttäjien välille;

4. katsoo, että metsien ja maataloustuotannon ympäristöllistä arvoa on arvioitava uudelleen 
ilmastonmuutoksen yhteydessä ja että on ehdottoman tärkeää saada 
kasvihuonekaasupäästöjen lisääntyminen ja metsien lisääntyminen tasapainoon, sillä 
metsien panos hiilidioksidivarastona on otettava huomioon kaikessa 
hiilidioksidikaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävässä politiikassa;

5. katsoo, että veden on oltava jatkossakin julkinen hyödyke ja maiden suvereniteetin 
peruselementti, jonka olisi oltava kaikkien saatavilla kohtuulliseen sosiaaliseen ja 
ekologiseen hintaan ottaen erityisesti huomioon kunkin maan erityistilanne ja olemassa 
olevat erilaiset maatalouden järjestelmät sekä maatalouden yhteiskunnallinen tehtävä;

6. toteaa, että vesihallintopolitiikat, jotka perustuvat pääasiassa periaatteelle "käyttäjä 
maksaa", on tuomittu epäonnistumaan, jos niitä ei tueta entistä paremmalla vesivarojen 
hyödyntämisellä siten, että ensiksi saadaan loppumaan huomattava veden tuhlaus, jota 
jakelujärjestelmässä tapahtuu laitosten vikojen seurauksena; pyytää, että veden 
hinnoittelulla ei aseteta vaaraan maatiloja, joiden pysyvyys on tarpeen Euroopan unionin 
omavaraisuuden varmistamiseksi;

7. pitää välttämättömänä, silloin kun vesistö kulkee useamman kuin yhden jäsenvaltion 
halki, ottaa käyttöön alueiden välinen ja maiden välinen yhteistyö vesistöjen integroitua 
hallinnointia varten, erityisesti maatalouden alalla;

8. pitää välttämättömänä tuottajille suunnattujen tiedotus-, tiedostamis- ja 
koulutuskampanjoiden tukemista, jotta he pyrkisivät aktiivisesti vesivarojen kestävään 
hallinnointiin;

9. pitää ilmastonmuutoksen vuoksi ja kuivuuden todennäköisen pahenemisen takia 
asianmukaisena, että perustetaan eurooppalainen seurantakeskus, jonka avulla voidaan 
muiden toimenpiteiden ohella suunnitella maataloustoimintaa entistä paremmin, jotta 
viljelijät voivat ryhtyä parhaisiin mahdollisiin toimenpiteisiin tuotantonsa säilyttämiseksi;

10. korostaa, kuinka tärkeitä kestävälle vesihuollolle ovat humusrikas maaperä, mukautettu 
vuoroviljelyjärjestelmä ja tasapainoinen sekoitus metsää, nurmea ja viljelysmaata; 
varoittaa, että maan lisääntyvä käyttö uhkaa maataloutta, elintarvikehuollon varmuutta ja 
kestävää vesihuoltoa;

11. vaatii komissiota ja neuvostoa ottamaan huomioon tarpeen perustaa kausittaisesta 
kuivuudesta, maastopaloista ja veden niukkuudesta kärsiville maanviljelijöille 
avustusjärjestelmiä, joilla pyritään torjumaan ilmastonmuutoksesta johtuvia uusia laajoja 
katastrofeja ja minimoimaan niiden seuraukset;

12. kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioita sellaisten alueiden uudelleenmetsittämisessä, 
jotka ovat kärsineet kausittaisesta kuivuudesta ja maastopaloista, niiden biologisen 
ilmaston ja luonnon erityispiirteiden kunnioittamisen pohjalta ja toivoo, että maaseutu- ja 
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kaupunkimaisemien kunnostusta pidetään erittäin tärkeänä ja siinä otetaan tarvittavissa 
määrin huomioon paikalliset erityispiirteet;

13. painottaa sen tehtävän merkitystä, joka ympäristöohjelmilla on YMP:n toisen pilarin 
puitteissa kannustimien luomisessa vesivarojen puhtautta ja kestävyyttä suojeleville 
maatalouskäytänteille;

14. vaatii komissiota ja neuvostoa luomaan EU:n rahoittaman julkisen 
maatalousvakuutusjärjestelmän, jonka tarkoituksena on taata vähimmäistulo 
maanviljelijöille luonnonkatastrofien, kuten kuivuus, maastopalot ja tulvat, varalta ja 
suojella heitä eteläisen Euroopan maihin viime aikoina kohdistuneiden kaltaisilta uhkilta 
ja kriiseiltä;

15. korostaa tarvetta kehittää toimintalinjoja metsäpalojen tehokasta torjuntaa varten ja toteaa 
jälleen, että komission on tuettava jäsenvaltioita palontarkkailussa ja -torjunnassa ja 
rahoitettava eritoten tarvittavia metsäpalojen torjuntatoimia, kuten palonkatkaisulinjoja, 
metsäteitä, liitäntäpisteitä, vesipisteitä ja metsänhoito-ohjelmia;

16. katsoo, että veden niukkuus ja kausittainen kuivuus ovat lisänneet maastopalojen määrää 
ja niiden vakavuutta ja eteläisen Euroopan maiden, joille metsät usein ovat niiden tärkein 
luonnonvara, metsille tyypillisten lajien haavoittuvuutta ja tuhoutumisriskiä;

17. pahoittelee jäsenvaltioiden valtion- ja hallitusten päämiesten lyhytnäköisyyttä heidän 
päättäessään leikata maaseudun kehittämisen määrärahoja ja toteaa, että toisen pilarin 
mukaiset varat ovat liian rajalliset, jotta niillä voitaisiin vastata uusiin 
ilmastonmuutoksesta johtuviin haasteisiin; ehdottaa, että komissio selvittää 
ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevassa seuraavassa valkoisessa kirjassaan 
mahdollisuutta perustaa erityisrahasto, josta rahoitetaan ennalta ehkäiseviä toimia, jotka 
hyödyttävät kaikkia asianomaisia talouden aloja, maatalousala mukaan luettuna;

18. korostaa, että yhteisön talousarvion painopisteiden uudelleentarkastelussa olisi nostettava 
tärkeysjärjestyksessä korkeammalle ympäristötoimet ja erityisesti ilmastonmuutoksen 
vaikutusten, myös kuivuuden ja veden niukkuuden, torjuntaan tähtäävät toimenpiteet ja 
varmistettava, että tarvittavat lisäresurssit ovat käytettävissä;

19. korostaa, että Euroopan unionin maatalousmallin suunnittelussa olisi otettava huomioon 
useimmin toistuvat ja ajankohtaisimmat ympäristöuhkat sekä veden niukkuus ja kuivuus 
ja että tähän liittyen tehokkaan kriisinhallintajärjestelmän olisi oltava Euroopan unionin 
yhteisen maatalouspolitiikan peruselementti.
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