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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut 
šādus ierosinājumus:

A. tā kā lauksaimniecība kā ražošanas nozare saskaras ar ūdens trūkuma un sausuma sekām, 
vienlaikus īstenojot svarīgu lomu pieejamo ūdens resursu ilgtspējīgā pārvaldībā;

B. tā kā ūdens trūkums un sausums nav vienlīdz izteikts visos ES reģionos, bet vairāk 
izteikts dienvidos esošajās dalībvalstīs;

C. tā kā ūdens trūkums un sausums ir būtisks faktors, kas ietekmē lauksaimniecības izejvielu 
cenu pieaugumu,  ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt  pārtikas preču piegādes 
stabilitāti;

D. tā kā lauksaimniecībā ir vajadzīgs liels ūdens daudzums un tā kā tādēļ tā ir atkarīga no 
ūdensapgādes, lauksaimniecībai kā atbildīgai nozarei ir jābūt iekļautai integrētās 
reģionālās ūdens pārvaldības sistēmās attiecībā uz līdzsvarotu ūdens izmantošanu, ūdens 
izšķērdēšanas apturēšanu, pielāgotu ainavas un kultūru plānošanu, kā arī ūdens 
aizsardzību pret piesārņošanu;

E. tā kā daudzfunkcionālai lauksaimniecībai ES ir svarīga loma ainavu, bioloģiskās 
daudzveidības un tīra ūdens saglabāšanā, un tādēļ tai ir vajadzīgs finansiāls atbalsts 
konkrētiem pasākumiem, kā arī zinātniski ieteikumi par ūdens pārvaldību;

F. tā kā sausums veicina noteiktu augu kaitēkļu izplatīšanos, izraisot ievērojamu ražas 
samazināšanos;

1. aizstāv stingro Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecības zemju un lopkopības 
saimniecību ūdens pārvaldības uzlabošanai, stimulējot ūdeni taupošas un ekonomiskas 
iekārtas un apūdeņošanas sistēmas; aicina Komisiju sekmēt pētniecību, izstrādi un 
jauninājumus kā Septītās pamatprogrammas daļu, jo īpaši attiecībā uz tām teritorijām, ko 
lielākā mērā ir ietekmējis ūdens trūkums un sausums un ņemot vērā biotehnoloģijas 
sasniegumus; mudina arī vairāk attīstīt tās kultūras, kuras ir izturīgas pret sausumu;

2. uzsver Eiropas lauksaimnieku lomu cīņā pret pārtuksnešošanos un prasa atzīt Eiropas 
ražotāju izšķirīgo nozīmi veģetācijas aizsardzībā pastāvīga sausuma ietekmētajos vai vēja 
sapūsto smilšu apdraudētajos reģionos; uzsver patstāvīgo kultūru, augļu dārzu un 
vīnogulāju, pļavu un savvaļas kultūru īpašās priekšrocības, lai iegūtu ūdeni; 

3. uzsver ūdens pārvaldības jautājuma lielo nozīmi attiecībā uz kalnainām teritorijām un 
aicina Komisiju mudināt vietējās un reģionālās iestādes pastiprināt solidaritāti starp 
pakārtotajiem un galvenajiem lietotājiem;

4. uzskata, ka mežu un lauksaimnieciskās ražošanas vērtība vides jomā ir no jauna jānovērtē 
klimata pārmaiņu kontekstā, kur ir būtiski siltumnīcefekta gāzu pieaugumu līdzsvarot ar 
mežu platību paplašināšanu un mežu devums oglekļa absorbēšanā ir jāņem vērā visos 
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politiku virzienos attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu;

5. uzskata, ka ūdenim ir jāpaliek sabiedriskam labumam un valstu suverenitātes 
pamatelementam, kam jābūt pieejamam ikvienam par taisnīgām cenām sociālā un vides 
jomā, jo īpaši ņemot vērā katras valsts īpašo stāvokli un dažādās pastāvošās 
lauksaimniecības sistēmas, kā arī zemkopības sociālo lomu;

6. apstiprina, ka ūdens pārvaldības politikas, kuras galvenokārt balstās uz principu “maksā 
tas, kurš patērē”, ir nolemtas neveiksmei, ja tās neapvieno ar ūdens resursu labāku 
izmantošanu, sākot ar to, ka novērš neskaitāmos zaudējumus, kuri rodas piegādes 
sistēmās iekārtu bojājumu dēļ; pieprasa, lai ūdens tarifikācija neapdraudētu ūdens 
izmantošanas iespējas, kas ir nepieciešamas pašpietiekamam ūdens nodrošinājumam  
Eiropas Savienībā;

7. uzskata par nepieciešamu, ja ūdenstece šķērso vairāk nekā vienu dalībvalsti, īstenot 
starpreģionālu un starpvalstu sadarbību saskaņotai ūdensteču pārvaldībai, jo īpaši saistībā 
ar zemkopību;

8. uzskata par nepieciešamu veicināt informācijas, izpratni veicinošas un apmācības 
kampaņas ražotājiem, lai dotu reālu ieguldījumu ūdens resursu ilgtspējīgas pārvaldības 
nodrošināšanā;

9. uzskata, ka ir lietderīgi, ņemot vērā klimata pārmaiņas un sausuma palielināšanos, 
izveidot Eiropas observatoriju, kas cita starpā ļautu labāk plānot lauksaimniecības 
darbības, lai zemnieki varētu pieņemt vispiemērotākos noteikumus savas ražošanas 
saglabāšanai;

10. uzsver ar humusu bagātas augsnes, pielāgotas kultūru rotācijas sistēmas un līdzsvarotas 
mežu, zālaugu un kultūru platības nozīmi ūdens  ilgtspējīgā pārvaldībā; brīdina, ka zemes 
izmantošanas palielināšanās apdraud lauksaimniecību, pārtikas piegādes drošību un 
ilgtspējīgu ūdens pārvaldību;

11. mudina Komisiju un Padomi ņemt vērā vajadzību izveidot tādus palīdzības mehānismus 
zemniekiem, kuri cietuši no cikliska sausuma, ugunsgrēkiem un ūdens trūkuma, kas 
vērsti uz jaunu plaša mēroga dabas katastrofu novēršanu, kuras rada klimata pārmaiņas, 
un to seku mazināšanu;

12. prasa Komisijai atbalstīt dalībvalstis teritoriju apmežošanā, kuras ir cietušas no cikliska 
sausuma un ugunsgrēkiem, pamatojoties uz to bioklimatu un ekoloģiskajām īpašībām, un 
cer, ka lauku un pilsētas ainavas rehabilitācija tiks uztverta kā īpašas nozīmes jautājums, 
kam ir pienācīga saistība ar konkrētām vietējām iezīmēm;

13. uzsver lomu, kāda vides programmām saistībā ar KLP otro pīlāru ir stimulu noteikšanai 
attiecībā uz lauksaimniecības praksi ūdens resursu ilgtspējas un tīrības aizsardzībai;

14. mudina Komisiju un Padomi izveidot ES finansētu sabiedrisku lauksaimniecības 
apdrošināšanas sistēmu, lai garantētu obligātus ienākumus zemniekiem tādu dabas 
katastrofu kā sausums, ugunsgrēki un plūdi gadījumā un aizsargātu viņus no riskiem un 
krīzēm, tādām kā tās, kas nesen notika Dienvideiropas valstīs;
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15. uzsver vajadzību izstrādāt politiku efektīvai mežu ugunsgrēku novēršanai, atkārtoti 
apstiprinot, ka Komisijai ir jāatbalsta dalībvalstis ugunsgrēku uzraudzībā un to novēršanā, 
finansējot jo īpaši atbilstīgus mežu ugunsgrēku novēršanas pasākumus, tādus kā 
ugunsdrošības joslas, meža ceļi, piekļuves punkti, ūdensapgādes punkti un mežu 
pārvaldības programmas;

16. uzskata, ka ūdens trūkums un cikliskais sausums ir saasinājis ugunsgrēku radīto posto un 
to nopietnību, palielinot daudzu tādu Dienvideiropas valstu mežiem raksturīgo sugu 
trauslumu un šo sugu iznīcības risku, kurām meži bieži vien ir galvenais dabas resurss;

17. pauž nožēlu par dalībvalstu valstu un valdību vadītāju tālredzības trūkumu, nolemjot 
samazināt dotācijas lauku attīstībai, un konstatē, ka otrajā pīlārā paredzētie resursi ir 
pārāk ierobežoti, lai atrisinātu jaunās klimata pārmaiņu radītās problēmas; ierosina 
Eiropas Komisijas nākošajā baltajā grāmatā par piemērošanos klimata pārmaiņām 
apskatīt īpaša fonda izveidi, lai finansētu profilaktiskas darbības, kuras sniegs ieguvumus 
visiem skartajiem ekonomikas sektoriem, tostarp lauksaimniecībai.

18. uzsver, ka Kopienas budžeta prioritāšu pārskatīšanai ir jābūt saskaņā ar augstāka līmeņa 
piešķiršanu pasākumiem vides jomā un jo īpaši tiem politikas virzieniem, kas paredzēti, 
lai apkarotu klimata pārmaiņu sekas, kas ietver sausumu un ūdens trūkumu, nodrošinot, 
ka ir pieejami vajadzīgie papildu resursi;

19. uzsver, ka Eiropas lauksaimniecības plānošanā ir jāņem vērā visbiežākie un stiprākie 
vides apdraudējumi, kā arī ūdens trūkums un sausums, un ka šajā kontekstā efektīvam 
krīžu pārvaldības mehānismam ir jābūt Eiropas kopīgās lauksaimniecības politikas 
pamatelelementam.
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