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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a mezőgazdaság – termelő ágazatként – komolyan szenved a vízhiány és az aszály 
hatásaitól, ugyanakkor fontos szerepet tölt be a rendelkezésre álló vízkészletek 
fenntartható kezelésében,

B. mivel a vízhiány és az aszály nem egyformán súlyos az EU összes régiójában, a délebbre 
fekvő tagállamokban súlyosabb,

C. mivel a vízhiány és az aszály jelentős szerepet játszanak a mezőgazdasági nyersanyagok 
árainak növekedésében, és szem előtt tartva, hogy folyamatosan biztosítani kell a 
népesség élelmiszerellátását,

D. mivel a mezőgazdaságban nagy mennyiségű vízre van szükség, és – mivel az így a 
vízellátástól függ – a mezőgazdaságot a víz kiegyensúlyozott felhasználása, a vízpazarlás 
megszüntetése, a táj és a növénytermesztés kiigazított tervezése, valamint a víz 
szennyezéssel szembeni védelme tekintetében felelős szereplőként be kell vonni az 
integrált regionális vízgazdálkodási rendszerekbe,

E. mivel az EU-ban a többfunkciós mezőgazdaság fontos szerepet játszik a tájak, a biológiai 
sokféleség és a tiszta víz megőrzésében, és ezért bizonyos intézkedésekhez pénzügyi 
támogatásra, valamint a vízgazdálkodással kapcsolatos tudományos tanácsadásra van 
szüksége,

F. mivel a szárazság bizonyos növénybetegségek elterjedésének is kedvez, jelentősen 
csökkentve ezáltal a termés mennyiségét,

1. javasolja, hogy az Európai Unió nagyobb mértékben támogassa a vízgazdálkodás 
javítását a mezőgazdasági területeken és az állattenyésztő gazdaságokban, ösztönözve 
több víztakarékos és gazdaságos létesítmény és öntözési rendszer kiépítését; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a hetedik keretprogram részeként ösztönözze a kutatást, a fejlesztést és 
az innovációt, különös tekintettel a vízhiány és az aszály által nagyobb mértékben érintett 
területekre, és figyelembe véve a biotechnológiai eredményeket; ehhez hasonlóan a 
szárazságtűrő növénykultúrák fokozott kifejlesztésére szólít fel;

2. kiemeli a mezőgazdaságból élő európai lakosság szerepét a talajerózió és az 
elsivatagosodás elleni küzdelemben, és kéri, hogy ismerjék el az európai termelők 
kulcsfontosságú szerepét a tartós szárazság által sújtott, vagy a futóhomok által 
veszélyeztetett régiók növényzetének fenntartásában; kiemeli, hogy az állandó kultúrák, 
gyümölcs- és szőlőültetvények, füves területek, legelők és erdők milyen fontos szerepet 
játszanak a víz megtartásában;

3. hangsúlyozza a vízgazdálkodás kérdésének jelentőségét a hegyvidéki területeken, és 
felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a helyi és regionális hatóságokat a forrásvidék és 
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az alsó folyásvidék közötti felhasználói szolidaritás kialakítására;

4. álláspontja szerint az erdők és a mezőgazdasági termelés környezeti értékét az 
éghajlatváltozás szempontjából újra kell értékelni, ahol teljes mértékben elengedhetetlen, 
hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának növekedését az erdőborítás 
növelésével ellensúlyozzák, amelynek szén-dioxid elnyelő szerepét az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló összes politikában figyelembe kell 
venni;

5. álláspontja szerint a víznek köztulajdonnak, valamint az országok szuverenitását alkotó 
alapvető elemnek kell maradnia, amelynek mindenki számára tisztességes „társadalmi és 
környezeti áron” kell hozzáférhetőnek lennie, különösen figyelembe véve az egyes 
országok egyedi helyzetét és a meglévő különböző gazdálkodási rendszereket, valamint a 
gazdálkodás társadalmi szerepét;

6. kijelenti, hogy az elsősorban „a fogyasztó fizet” elvén alapuló vízgazdálkodási politikák 
bukásra vannak ítélve, ha azokat nem kíséri a vízkészletek jobb kihasználása, kezdve az 
elosztórendszerekben a berendezések meghibásodása miatt bekövetkező, jelentős 
mennyiségű veszteségek felszámolásával; kéri, hogy a „vízárazás” ne sodorja veszélybe a 
gazdaságok életképességét, amelyek fennmaradása szükséges az Európai Unió 
önellátásának biztosításához;

7. amennyiben egy vízfolyás egynél több tagállamon halad át, szükségesnek tartja a 
régióközi és nemzetközi együttműködés kialakítását a vízfolyások integrált kezelésére, 
különösen a gazdálkodással kapcsolatban;

8. szükségesnek tartja a termelőket célzó tájékoztató, tudatosságnövelő és képzési 
kampányok előmozdítását a fenntartható vízkészlet-gazdálkodáshoz való tevékeny 
hozzájárulás érdekében;

9. az éghajlatváltozás és az aszály súlyosbodásának fényében időszerűnek véli egy európai 
megfigyelőközpont felállítását, amely többek között lehetővé tenné a mezőgazdasági 
tevékenységek jobb tervezését, hogy a gazdálkodók a legmegfelelőbben 
intézkedhessenek termelésük fenntartása érdekében;

10. hangsúlyozza a humuszban gazdag talajnak, a kiigazított vetésforgórendszernek, valamint 
az erdők, gyepek és megművelt területek kiegyensúlyozott elegyének fontosságát a 
fenntartható vízgazdálkodás szempontjából; arra figyelmeztet, hogy a földterületek egyre 
nagyobb felhasználása fenyegeti a mezőgazdaságot, az élelmiszer-ellátás biztonságát és a 
fenntartható vízgazdálkodást;

11. sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy vegyék figyelembe a ciklikus aszályok, tüzek és 
vízhiányok által sújtott gazdálkodókat szolgáló segítségnyújtási mechanizmusok 
létrehozásának szükségességét, amelyek célja az éghajlat változásaiból fakadó új, nagy 
léptékű katasztrófák megelőzése és azok következményeinek minimálisra csökkentése;

12. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a tagállamokat a ciklikus aszályok és tüzek által 
érintett területek újraerdősítésében, biológiai-éghajlati és ökológiai jellemzőik 
tiszteletben tartása alapján, és reméli, hogy a vidéki és városi táj rehabilitációját különös 
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fontosságú kérdésként fogják kezelni, kellő figyelmet fordítva az egyedi helyi 
jellemzőkre;

13. hangsúlyozza a KAP második pillérének keretébe tartozó környezetvédelmi programok 
szerepét a vízkészletek fenntarthatóságának és tisztaságának védelmét célzó 
mezőgazdasági gyakorlatokra irányuló ösztönzők meghatározásában;

14. sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy hozzák létre a mezőgazdasági biztosítás EU 
által finanszírozott állami rendszerét, amelynek célja a gazdálkodók minimális 
jövedelmének garantálása természeti katasztrófák, például aszály, tűz és áradás esetén, 
valamint az, hogy megvédje őket a kockázatoktól és válságoktól, mint például azok, 
amelyekre a dél-európai országokban a közelmúltban került sor;

15. hangsúlyozza, hogy az erdőtüzek hatékony megelőzéséhez politikák kidolgozására van 
szükség, megerősítve, hogy a Bizottságnak támogatnia kell a tagállamokat a tüzek 
nyomon követésében és megelőzésében, különösen a megfelelő erdőtűz-megelőző 
intézkedések – mint például a tűzvédelmi pászta, erdei utak, bejutási pontok, vízvételi 
pontok és erdőgazdálkodási programok – finanszírozásával;

16. álláspontja szerint a vízhiány és a ciklikus aszályok fokozták a tűzeseteket és azok 
súlyosságát, növelve a dél-európai országok erdőire jellemző számos faj sebezhetőségét 
és kipusztításának kockázatát, amelyek számára az erdők gyakran a fő természeti 
erőforrást jelentik;

17. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a tagállamok állam- és kormányfői a jövőre vonatkozó 
elgondolás hiányáról tettek tanúbizonyságot, amikor úgy határoztak, hogy csökkentik a 
vidékfejlesztés támogatását, és megállapítja, hogy a második pillérben tervezett források 
túlságosan korlátozottak ahhoz, hogy szembe lehessen nézni az éghajlatváltozás miatti új 
kihívásokkal; javasolja a Bizottságnak, hogy az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásról szóló következő fehér könyvében tanulmányozza a valamennyi érintett 
gazdasági ágazat, így a mezőgazdaság javára is megelőző intézkedések finanszírozását 
biztosító külön alap létrehozását.

18. hangsúlyozza, hogy a közösségi költségvetés prioritásainak felülvizsgálata során 
kiemeltebb helyet kell kapniuk a környezetvédelmi intézkedéseknek és különösen az 
éghajlatváltozás hatásai – többek között az aszály és a vízhiány – elleni küzdelmet célzó 
politikáknak, biztosítva a szükséges további források rendelkezésre állását;

19. hangsúlyozza, hogy az európai mezőgazdasági modell tervezésekor figyelembe kell venni 
a leggyakoribb és legsúlyosabb környezeti veszélyeket, valamint a vízhiányt és az aszályt, 
és ennek keretében egy hatékony válságkezelő mechanizmusnak kell az európai közös 
agrárpolitika egyik alapvető elemét képeznie.
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