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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że rolnictwo jako sektor produkcyjny odczuwa obecnie skutki 
niedoboru wody oraz suszy, odgrywając jednocześnie ważną rolę w zrównoważonym 
zarządzaniu dostępnymi zasobami wodnymi,

B. mając na uwadze, że niedobór wody i susza nie są tak samo odczuwalne we wszystkich 
regionach UE oraz że są bardziej dotkliwie w państwach członkowskich wysuniętych 
bardziej na południe;

C. mając na uwadze, że niedobór wody i susza stanowią istotny czynnik wzrostu cen 
surowców rolnych oraz uwzględniając konieczność zapewnienia ludności stałych dostaw 
żywności;

D. mając na uwadze, że rolnictwo, które potrzebuje dużych ilości wody, w związku z czym 
jest uzależnione od zaopatrzenia w wodę, powinno uczestniczyć jako odpowiedzialny 
podmiot w zintegrowanych regionalnych systemach zarządzania wodą w odniesieniu do 
zrównoważonego wykorzystania wód, zaprzestania ich marnotrawienia, dostosowania 
krajobrazu oraz planowania upraw, a także ochrony wód od zanieczyszczeń,

E. mając na uwadze, że wielofunkcyjne rolnictwo odgrywa ważna rolę w zachowaniu 
krajobrazu, różnorodności biologicznej oraz czystości wód w UE i dlatego też potrzebuje 
wsparcia finansowego na niektóre środki oraz doradztwo naukowe w zakresie 
zarządzania wodą,

F. mając na uwadze, że susza sprzyja również mnożeniu się określonych plag 
fitosanitarnych, co powoduje znaczne zmniejszenie zbiorów,

1. 1. uważa, że Unia Europejska powinna szerzej wspierać ulepszenie zarządzania wodą na 
terenach rolnych i w zakładach hodowli bydła, zachęcając do oszczędności, efektywnego 
zużycia wody w urządzeniach i systemach podlewania; wzywa Komisję do nasilenia 
badań, rozwoju i innowacji w ramach siódmego programu ramowego, w szczególności 
dla regionów bardziej dotkniętych niedoborem wody i suszą i przy uwzględnieniu zmian 
biotechnologicznych; wzywa do intensywniejszego rozwoju upraw odpornych na suszę;

2. podkreśla rolę, jaką spełnia europejska ludność wiejska w zakresie zwalczania erozji 
gleby i pustynnienia oraz zwraca się o uznanie zasadniczej roli producentów europejskich 
w utrzymaniu pokrycia roślinnością regionów dotkniętych trwałymi suszami lub którym 
zagrażają ruchome piaski; podkreśla korzyści, jakie przynoszą w szczególności stałe 
uprawy, sady i winnice, użytki zielone, łąki i uprawy leśne dla poboru wody;

3. podkreśla znaczenie kwestii zarządzania wodą na obszarach górskich i wzywa Komisję 
do zachęcenia lokalnych i regionalnych organów władzy do rozwinięcia poczucia 
solidarności między użytkownikami górnych i dolnych odcinków rzek;
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4. uważa, że należy podkreślić wartość lasów i produkcji rolnej z punktu widzenia ochrony 
środowiska w kontekście zmian klimatycznych, kiedy to należy przeciwdziałać 
wzrostowi poziomu emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie powierzchni 
lasów, których działanie polegające na pochłanianiu dwutlenku węgla należy uwzględnić 
w polityce mającej na celu zmniejszenie poziomu emisji gazów cieplarnianych;

5. uważa, że woda powinna pozostać dobrem publicznym i podstawowym elementem 
suwerenności krajów, dostępnym dla wszystkich po uczciwych, „socjalnych i 
ekologicznych” cenach, biorąc w szczególności pod uwagę specyficzną sytuację każdego 
kraju i różnorodne systemy rolne oraz społeczną rolę, jaką odgrywa działalność rolnicza;

6. twierdzi, że polityka zarządzania wodą oparta głównie na zasadzie „kto zużywa, ten 
płaci” jest skazana na niepowodzenie, jeżeli nie będzie towarzyszyć jej lepsze 
wykorzystanie zasobów wodnych, poczynając od położenia kresu obfitym stratom 
w systemach doprowadzania, spowodowanych usterkami urządzeń; zwraca się o to, aby 
ceny wody nie zagrażały rentowności gospodarstw, niezbędnych dla zapewnienia 
samowystarczalności zaopatrzenia w Unii Europejskiej;

7. uważa, że w przypadku, gdy dany ciek wodny przebiega przez kilka państw 
członkowskich, niezbędne jest ustanowienie międzyregionalnej i międzykrajowej 
współpracy w zakresie zintegrowanego zarządzania ciekiem wodnym, w szczególności 
w dziedzinie rolnictwa;

8. uważa, że należy wspierać kampanie informacyjne, uświadamiające i szkoleniowe 
skierowane do producentów, aby aktywnie przyczyniali się oni do zrównoważonego 
zarządzania zasobami wodnymi;

9. uważa za stosowne, wobec zmian klimatycznych i zaostrzonej suszy, utworzenie 
europejskiego obserwatorium, które umożliwi między innymi lepsze planowanie 
działalności rolniczej, tak aby rolnicy mogli przyjąć lepiej dostosowane środki w celu 
utrzymania ich produkcji;

10. podkreśla znacznie, jakie ma dla zarządzania wodą duża zawartość próchnicy w glebie, 
odpowiedni system płodozmianu i równowaga między lasami, użytkami zielonymi 
i gruntami uprawnymi; ostrzega przed faktem, że rosnące zajmowanie gruntów stanowi 
zagrożenie dla rolnictwa, bezpieczeństwa dostaw żywności i zarządzania wodą;

11. nalega, aby Komisja i Rada uwzględniły potrzebę stworzenia mechanizmów pomocy dla 
rolników dotkniętych cyklicznymi suszami, pożarami i niedoborem wody, skierowanych 
na zapobieganie nowym katastrofom na dużą skalę spowodowanym zmianami 
klimatycznymi oraz na minimalizację ich skutków;

12. zwraca się do Komisji o wspieranie państw członkowskich przy ponownym zalesianiu 
obszarów cyklicznie dotykanych suszą i pożarami, w oparciu o poszanowanie bioklimatu 
i ekologicznych właściwości tych obszarów i pragnie, aby zwrócono szczególną uwagę 
na przywracanie krajobrazu wiejskiego i miejskiego przy należytym uwzględnieniu 
specyficznych cech lokalnych;

13. podkreśla rolę, jaką odgrywają programy ochrony środowiska w ramach drugiego filaru 
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WPR przy zachęcaniu do stosowania metod rolniczych chroniących zrównoważony 
rozwój i czystość zasobów wodnych;

14. nalega, aby Komisja i Rada stworzyły publiczny system ubezpieczenia rolniczego 
finansowanego przez UE w celu zapewnienia rolnikom minimalnego dochodu 
w przypadku klęsk żywiołowych, takich jak susza, pożary i powodzie, oraz chronienia 
ich od zagrożeń i kryzysów, takich jak te, które miały ostatnio miejsce w krajach Europy 
południowej;

15. podkreśla potrzebę rozwinięcia polityki skutecznego zapobiegania pożarom lasów 
i potwierdza, że Komisja powinna wspierać państwa członkowskie w monitorowaniu 
pożarów i zapobieganiu im, finansując w szczególności odpowiednie środki zapobiegania 
pożarom lasów, takie jak przecinki, dukty leśne, punkty dostępu, ujęcia wody i programy 
zarządzania zasobami leśnymi;

16. uważa, że niedobór wody i cykliczne susze pogorszyły plagę pożarów i ich dotkliwość 
oraz delikatną sytuację i groźbę wyginięcia wielu gatunków charakterystycznych dla 
lasów krajów Europy południowej, gdzie lasy stanowią w wielu przypadkach główny 
zasób naturalny;

17. ubolewa nad brakiem przewidywania szefów państw i rządów państw członkowskich, 
kiedy postanowili oni zmniejszyć dotacje na rozwój obszarów wiejskich i stwierdza, że 
środki przewidziane w drugim pilarze są niewystarczające, aby stawić czoła nowym 
wyzwaniom spowodowanym zmianami klimatycznymi; sugeruje Komisji, aby 
w następnej białej księdze w sprawie przystosowania do zmian klimatycznych 
rozpatrzyła możliwość utworzenia specjalnego funduszu mającego na celu finansowanie 
działań zapobiegawczych, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych sektorów 
gospodarki, w tym sektora rolnego.

18. podkreśla, że przy przeglądzie priorytetów budżetu wspólnotowego należy zwrócić 
większą uwagę na środki ochrony środowiska, a w szczególności politykę zwalczania 
skutków zmian klimatycznych, które obejmują niedobór wody i suszę, poprzez 
zapewnienie dodatkowych środków;

19. podkreśla, że przy planowaniu modelu rolnictwa europejskiego należy uwzględnić 
najczęściej występujące i najpoważniejsze zagrożenia dla środowiska naturalnego, takie 
jak niedobór wody i susza, w związku z czym zasadniczym elementem europejskiej 
polityki rolnej powinien być skuteczny mechanizm zarządzania kryzysowego.
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