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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi žemės ūkyje, kaip produktyviame sektoriuje, labai jaučiami vandens trūkumo ir 
sausrų padariniai, nors kartu jis atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant tvarų esamų vandens 
išteklių valdymą,

B. kadangi vandens trūkumo ir sausrų problema nevienodai opi visuose ES regionuose –
opiausia ji pietinėse valstybėse narėse,

C. kadangi vandens stygius ir sausra yra svarbus paspartėjusio žemės ūkio žaliavų kainų 
didėjimo veiksnys ir atsižvelgiant į poreikį užtikrinti stabilų maisto produktų tiekimą 
gyventojams,

D. kadangi žemės ūkyje reikia daug vandens ir todėl žemės ūkis, priklausomas nuo vandens 
tiekimo, kaip vienas iš atsakingų veikėjų turi būti įtrauktas į kompleksinės regioninės 
vandentvarkos sistemas, skirtas proporcingam vandens naudojimui užtikrinti, vandens 
eikvojimui sustabdyti, kraštovaizdžio ir pasėlių planavimui derinti ir vandeniui nuo taršos 
saugoti,

E. kadangi daugiafunkcinis ES žemės ūkis atlieka svarbų vaidmenį išsaugant kraštovaizdį, 
biologinę įvairovę ir švarų vandenį ir todėl tam tikroms priemonėms šioje srityje, taip pat 
mokslinėms konsultacijoms vandentvarkos klausimais, reikia finansinės paramos,

F. kadangi dėl sausros daugėja fitosanitarinių problemų ir derlius būna daug prastesnis,

1. mano, kad Europos Sąjunga turi skirti didesnę paramą vandens išteklių valdymo žemės 
ūkio paskirties žemėse ir gyvulininkystės ūkiuose gerinimui ir skatinti kurti mažiau 
vandens naudojančius ir ekonomiškus įrenginius ir drėkinimo sistemas; ragina Komisiją 
pagal Septintąją bendrąją programą suaktyvinti mokslinius tyrimus, taikomąją veiklą ir 
naujovių diegimą, ypač tose teritorijose, kuriose vandens trūkumo ir sausrų problema 
opesnė nei kitur, ir atsižvelgti į biotechnologijų pažangą;  todėl ragina aktyviau auginti 
sausrai atsparias kultūras;

2. pabrėžia Europos ūkininkų indėlį kovojant su dirvos erozija ir dykumėjimu ir siekia, kad 
būtų pripažintas lemiamas Europos gamintojų vaidmuo išlaikant augalinę dangą 
regionuose, kuriuose dažnos sausros arba kuriuose grėsmę kelia vėjo pustomas smėlis; 
pabrėžia didelę daugiamečių kultūrų, sodų ir vynuogynų, žolynų, ganyklų ir miško 
kultūrų teikiamą naudą vandens gavybai;

3. pabrėžia vandentvarkos svarbą kalnuotose vietovėse ir ragina Komisiją skatinti vietos ir 
regioninės valdžios institucijas ugdyti žemupių ir aukštupių naudotojų tarpusavio 
solidarumą;

4. mano, kad reikia iš naujo – atsižvelgiant į klimato kaitą – įvertinti miškų ir žemės ūkio 
vertę aplinkosaugos požiūriu ir kad absoliučiai būtina derinti išmetamų šiltnamio efektą 
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sukeliančių dujų kiekio didėjimą su miškų ploto didinimu, o formuojant bet kokią 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo politiką reikia atsižvelgti į miškų, 
kurie sugeria anglies dioksidą, naudą;

5. mano, kad vanduo turi ir toliau būti laikomas viešąja gėrybe ir svarbiausiu šalių 
suverenumo elementu, prieinamu visiems už teisingą „socialinę ir aplinkosauginę“ kainą, 
ypatingą dėmesį kreipiant į konkrečią kiekvienos šalies situaciją ir į įvairias esamas 
ūkininkavimo sistemas, taip pat į ūkininkavimo veiklos socialinį vaidmenį;

6. pažymi, kad vandens išteklių valdymo politika, grindžiama visų pirma principu 
„vartotojas moka“, pasmerkta žlugti, jei be to nebus stengiamasi geriau naudoti vandens 
išteklių, pirmiausia – užkirsti kelią gausiam vandens nutekėjimui, kurį paskirstymo 
sistemose sukelia įrengimų trūkumai; prašo užtikrinti, kad vandens „apmokestinimas“ 
nekeltų pavojaus ūkių gyvybingumui, nes jie būtini norint užtikrinti savarankišką 
Europos Sąjungos apsirūpinimą vandeniu;

7. mano, kad, kai vandentakis eina per daugiau nei vieną valstybę narę, būtina plėtoti 
regionų ir valstybių bendradarbiavimą kompleksinio vandentakių valdymo srityje, ypač 
ūkininkavimo sektoriuje;

8. mano, kad būtina skatinti vykdyti gamintojų informavimo, sąmoningumo ugdymo ir 
mokymo kampanijas, siekiant aktyviai prisidėti prie tvaraus vandens išteklių valdymo;

9. mano, kad, atsižvelgiant į klimato kaitą ir sausrų paūmėjimą, reikia įsteigti Europos 
observatoriją, kuri, be kita ko, padės geriau planuoti žemės ūkio veiklą, kad ūkininkai 
galėtų priimti jų gamybai palaikyti tinkamiausias nuostatas;

10. pabrėžia juodžemio turtingos dirvos, priderintos kultūrų rotacijos sistemos ir gero miškų, 
žolynų ir dirbamos žemės derinio svarbą tvariai vandentvarkai; įspėja, kad didėjantis 
žemės vartojimas kelia grėsmę žemės ūkiui, maisto pasiūlos saugumui ir tvariai 
vandentvarkai;,

11. ragina Komisiją ir Tarybą atsižvelgti į poreikį kurti nuo ciklinių sausrų, gaisrų ir vandens 
trūkumo nukentėjusiems ūkininkams skirtus pagalbos mechanizmus, kurie užkirstų kelią 
naujoms didelio masto nelaimėms, kurias gali sukelti klimato kaita, ir maksimaliai 
sumažintų jų padarinius;

12. ragina Komisiją remti valstybes nares atkuriant miškus ciklinių sausrų ir gaisrų 
nuniokotose teritorijose remiantis pagarbos jų bioklimatui bei ekologinėms savybėms 
principu ir tikisi, kad kaimo ir miesto kraštovaizdžio atkūrimas bus laikomas ypatingos 
svarbos reikalu, deramai atsižvelgiant į vietos specifiką;

13. pabrėžia, kad pagal BŽŪP antrąjį ramstį numatytos aplinkos apsaugos programos atlieka 
svarbų vaidmenį skatinant žemės ūkyje taikyti vandens išteklių tvarumą ir švarumą 
saugančius metodus;

14. ragina Komisiją ir Tarybą sukurti viešąją žemės ūkio draudimo sistemą, finansuojamą 
ES, kuri garantuotų minimalias pajamas ūkininkams įvykus tokioms stichinėms 
nelaimėms kaip sausra, gaisras ir potvynis, kad jie būtų apsaugoti nuo pavojų ir krizių, 
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kokios neseniai kilo pietų Europos šalyse;

15. pabrėžia, kad reikia kurti veiksmingos miškų gaisrų prevencijos politiką, pabrėždamas, 
kad Komisija turi remti valstybes nares vykdant gaisrų kontrolę ir prevenciją ir visų 
pirma finansuoti atitinkamas miškų gaisrų prevencijos priemones, tokias kaip 
priešgaisrinių juostų, miško takų, vandens stočių įrengimą ir miškotvarkos programas;

16. mano, kad dėl vandens trūkumo ir ciklinių sausrų padažnėjo gaisrų ir padidėjo jų mastas 
ir dėl to padidėjo daugelio miškams būdingų rūšių trapumas ir pavojus, kad jos išnyks, 
ypač pietų Europos šalyse, kurių pagrindinis gamtos išteklius yra miškai;

17. apgailestauja dėl valstybių narių valstybės ir vyriausybės vadovų įžvalgumo trūkumo, kai 
jie nusprendė sumažinti kaimo plėtros finansavimą, ir pabrėžia, kad pagal antrąjį ramstį 
numatyti ištekliai pernelyg riboti norint atremti naujus klimato kaitos keliamus iššūkius; 
pataria Komisijai savo kitoje Baltojoje knygoje dėl prisitaikymo prie klimato kaitos 
išnagrinėti galimybę įsteigti specialų prevencinei veiklai finansuoti skirtą fondą, kuris 
padėtų visiems paveiktiems ekonomikos sektoriams, įskaitant žemės ūkio;

18. pabrėžia, kad persvarstant Bendrijos biudžeto prioritetus didesnė svarba turėtų būti 
teikiama aplinkos apsaugos priemonėms ir ypač kovos su klimato kaitos padariniais, 
įskaitant sausras ir vandens trūkumą, politikai, užtikrinant, kad tam būtų skiriamos 
būtinos papildomos lėšos;

19. pabrėžia, kad rengiant Europos žemės ūkio modelį turėtų būti atsižvelgiama į dažniausius 
ir opiausius pavojus aplinkai bei į vandens trūkumą ir sausras ir kad šiuo klausimu 
pagrindinis Europos bendros žemės ūkio politikos elementas turėtų būti veiksmingas 
krizių valdymo mechanizmas.
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