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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat landbouw, als productieve sector, zwaar wordt getroffen door de 
effecten van waterschaarste en droogte, terwijl de landbouw tegelijkertijd een belangrijke 
rol speelt bij het duurzaam beheer van de beschikbare waterreserves,

B. overwegende dat waterschaarste en droogte niet in alle regio’s van de EU een even groot 
probleem vormen, en dat de grootste problemen zich in de zuidelijker lidstaten voordoen,

C. overwegende dat waterschaarste en droogte belangrijke factoren zijn bij de prijsopdrijving 
van grondstoffen voor de landbouw en dat het noodzakelijk is een stabiele 
voedselvoorziening te garanderen,

D.  overwegende dat voor de landbouw grote hoeveelheden water nodig zijn en dat de 
landbouw, vanwege zijn afhankelijkheid van waterreserves, een van de actoren moet zijn 
die verantwoordelijk zijn voor geïntegreerde waterbeheersystemen wat betreft het 
evenwichtig gebruik van water, het stoppen van waterverspilling, aangepaste ruimtelijke 
ordening en teeltplanning alsmede het beschermen van water tegen vervuiling;

E. overwegende dat de multifunctionele landbouw in de EU een belangrijke rol speelt bij het 
behoud van het landschap, biodiversiteit en schoon water en dat hiervoor daarom 
financiële steun voor bepaalde maatregelen en wetenschappelijk advies op het gebied van 
waterbeheer nodig zijn,

F. overwegende dat droogte ook bijdraagt aan de verspreiding van een aantal fytosanitaire 
epidemieën, waardoor de oogsten aanmerkelijk afnemen,

1. beveelt aan dat de Europese Unie een meer gestage steun biedt aan de verbetering van het 
waterbeheer op de landbouwgronden en op veehouderijbedrijven, door aan te moedigen 
tot waterbesparing en zuinige installaties en irrigatiesystemen; roept de Commissie op 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie als onderdeel van het zevende kaderprogramma te 
stimuleren, met speciale aandacht voor gebieden die meer door waterschaarste en droogte 
worden getroffen en waarbij rekening wordt gehouden met biotechnologische 
ontwikkelingen; verzoekt ook meer droogtebestendige voedingsgewassen te ontwikkelen;

2. wijst met nadruk op de bijdrage van de Europese landbouwbevolking aan de strijd tegen 
de bodemerosie en woestijnvorming en vraagt om erkenning van de cruciale rol die de 
Europees producenten spelen in het behoud van het plantendek van gebieden die getroffen 
worden door aanhoudende droogte  of die worden bedreigd door met de wind meegevoerd 
zand; benadrukt de voordelen van inzonderheid blijvende gewassen, boomgaarden en 
wijngaarden, grasland en bosbouw voor de waterwinning;

3. onderstreept het belang van de kwestie van het waterbeheer in berggebieden en verzoekt 
de Commissie de lokale en regionale autoriteiten aan te moedigen de solidariteit tussen de 
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gebruikers van het lager gelegen en het hoger gelegen gebied te bevorderen;

4. is van mening dat de milieuwaarde van bossen en landbouwproductie opnieuw moet 
worden beoordeeld in het licht van klimaatveranderingen, waarbij het zeker van essentieel 
belang is dat de toename van de uitstoot van broeikasgassen wordt gecompenseerd door 
een uitbreiding van de bosbedekking, die een bijdrage kan leveren als opnamepunt van 
kooldioxide waarmee in alle beleid inzake de reductie van de uitstoot van broeikasgassen 
rekening moet worden gehouden;

5. is van mening dat water een publiek goed en een fundamenteel element van de 
soevereiniteit van landen moet blijven, dat voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn 
tegen eerlijke ‘sociale en aan de omgeving aangepaste prijzen’, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van elk land en de verschillende 
bestaande landbouwsystemen alsmede met de sociale rol die de landbouw speelt;

6. is van mening dat een waterbeleid dat in de eerste plaats uitgaat van het beginsel dat de 
consument betaalt, tot mislukken gedoemd is, tenzij het gepaard gaat met een beter 
gebruik van de watervoorraden, om te beginnen door maatregelen die een einde moeten 
maken aan de grote verspilling door defecte apparatuur in het distributiesysteem; dringt 
erop aan dat de prijs voor water geen gevaar mag opleveren voor de levensvatbaarheid 
van landbouwbedrijven die nodig zijn voor de zelfvoorziening van de Europese Unie;

7. acht het noodzakelijk een interregionale en transnationale samenwerking voor het 
geïntegreerd beheer van waterlopen op te zetten, vooral met betrekking tot de landbouw, 
wanneer een waterloop door meer dan een lidstaat gaat;

8. acht het noodzakelijk informatie te geven aan producenten, hun bewustzijn te vergroten en 
trainingscampagnes voor hen te organiseren, zodat zij een actieve bijdrage kunnen leveren 
aan het duurzaam beheer van waterreserves;

9. is van mening dat er, gezien de klimaatverandering en de verwachting dat de droogte zal 
toenemen, een Europees waarnemingscentrum moet worden opgericht dat onder andere 
kan zorgen voor een betere planning van de landbouwactiviteiten, zodat landbouwers 
maatregelen kunnen nemen die hun productie op peil houden;

10. onderstreept het belang van een humusrijke bodem, een aangepaste wisselbouw en een 
evenwichtige combinatie van bos, grasland en bouwland voor duurzaam waterbeheer; 
waarschuwt dat het toenemend gebruik van land een bedreiging voor de landbouw, de 
continuïteit van de voedselvoorziening en duurzaam waterbeheer vormt;

11. verzoekt de Commissie en de Raad dringend rekening te houden met de noodzaak om 
hulpmechanismen te ontwikkelen voor boeren die worden getroffen door cyclische 
droogte, branden en waterschaarste, om nieuwe rampen op grote schaal, als gevolg van 
klimaatveranderingen, te voorkomen of de gevolgen ervan te minimaliseren;

12. roept de Commissie op lidstaten te ondersteunen bij het herbebossen van gebieden die zijn 
getroffen door cyclische droogte en branden, rekening houdend met hun bioklimaat en 
ecologische kenmerken, en hoopt dat in het bijzonder belang wordt gehecht aan het herstel 
van het landelijk en stedelijk landschap, en dat hierbij de nodige aandacht wordt besteed 
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aan de specifieke lokale kenmerken;

13. onderstreept de rol die milieuprogramma’s in het kader van de tweede pijler van het GLB 
spelen bij het bieden van stimulansen voor landbouwpraktijken ter bescherming van de 
duurzaamheid en zuiverheid van waterreserves;

14. verzoekt de Commissie en de Raad dringend met middelen van de EU een publieke 
verzekering voor de landbouw in het leven te roepen, om boeren een minimuminkomen te 
garanderen als zich natuurrampen zoals droogte, brand en overstromingen voordoen, en 
om hen te beschermen tegen risico’s en crises zoals die waarmee onlangs de landen van 
Zuid-Europa te kampen hadden;

15. benadrukt de behoefte aan het ontwikkelen van beleid voor de effectieve preventie van 
bosbranden, er nog eens op wijzend dat de Commissie de lidstaten moet steunen in de 
controle op en het voorkomen van bosbranden, vooral door middelen te verschaffen voor 
passende maatregelen voor bosbrandpreventie zoals brandgangen, bospaden, 
toegangspunten, waterpunten en bosbeheerprogramma’s;

16. is van mening dat door waterschaarste en cyclische droogte de zeer nadelige effecten en 
de ernst van branden heviger zijn geworden, waardoor de kwetsbaarheid en dreiging van 
uitsterven van veel soorten die kenmerkend zijn voor de bossen in Zuid-Europese landen
en waarvoor deze bossen vaak de voornaamste natuurlijke habitat vormen, zijn vergroot;

17. betreurt het ontbreken van visie bij de staats- en regeringshoofden van de lidstaten  die 
besloten hebben tot vermindering van de financiering voor plattelandsontwikkeling en is 
van mening dat de middelen die onder de tweede pijler worden toegewezen te gering zijn 
om het hoofd te bieden aan de nieuwe uitdagingen die de klimaatverandering stelt; 
suggereert dat de Commissie in haar Witboek over aanpassing aan de klimaatverandering 
aandacht schenkt aan de oprichting van een speciaal fonds voor de financiering van 
preventief optreden, dat ten goede moet komen aan alle getroffen sectoren van de 
economie, ook van de landbouw;

18. benadrukt dat bij de herziening van communautaire begrotingsprioriteiten een hogere 
plaats moet worden toegekend aan milieumaatregelen, en vooral aan beleid ter bestrijding 
van de effecten van klimaatverandering, onder andere droogte en waterschaarste, waarbij 
de nodige aanvullende middelen beschikbaar gesteld moeten worden;

19. benadrukt dat in de planning voor het Europese landbouwmodel rekening moet worden 
gehouden met de meest frequente en ernstige milieurisico’s zowel als met waterschaarste 
en droogte en dat in dit verband een effectief mechanisme voor crisismanagement een 
fundamenteel element van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid zou moeten 
vormen.



PE404.756v02-00 6/6 AD\728853NL.doc

NL

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring 25.6.2008

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

35
2
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Vincenzo Aita, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas 
Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl 
Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, 
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily 
Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, 
Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, 
James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes 
Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, 
Petya Stavreva, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz 
Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Katerina Batzeli, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, 
Maria Petre, Brian Simpson

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Paulo Casaca


	728853nl.doc

