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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât agricultura, ca sector productiv, este grav afectată de efectele deficitului de apă și 
ale secetei, având, în același timp, un rol important în gestionarea durabilă a resurselor de 
apă disponibile;

B. întrucât deficitul de apă și seceta nu sunt la fel de grave în toate regiunile UE, fiind mai 
pronunțate în statele membre aflate mai în sud;

C. întrucât deficitul de apă și seceta reprezintă factori importanți care contribuie la 
accentuarea creșterii prețurilor la materiile prime agricole și având în vedere nevoia de a 
garanta stabilitatea aprovizionării cu alimente a populației;

D. întrucât în agricultură este nevoie de mari cantități de apă și, drept urmare, aceasta 
depinde de aprovizionarea cu apă, agricultura trebuie inclusă ca actor responsabil în 
sistemele de gestionare regională integrată a apei, în ceea ce privește folosirea echilibrată 
a apei, stoparea risipirii apei, adaptarea peisajului și a planificării culturilor, precum și 
protecția apei împotriva poluării;

E. întrucât în UE agricultura multifuncțională joacă un rol important pentru conservarea 
peisajului, a biodiversității și a purității apei și, drept urmare necesită sprijin financiar 
pentru anumite măsuri, precum și consiliere științifică privind gestionarea apei;

F. întrucât seceta favorizează de asemenea, proliferarea anumitor dăunători fitosanitari, 
ducând la o scădere considerabilă a recoltei,

1. susține acordarea de către Uniunea Europeană a unui sprijin mai accentuat pentru 
îmbunătățirea gestionării apei pentru terenurile agricole și fermele de creștere a 
animalelor, oferind stimulente pentru introducerea unor sisteme de irigații și instalații mai 
economice și eficiente din punctul de vedere al consumului de apă; invită Comisia să 
intensifice cercetarea, dezvoltarea și inovarea, ca parte a celui de-Al șaptelea program 
cadru, acordând o atenție deosebită zonelor mai grav afectate de deficitul de apă și secetă 
și ținând seama de progresele din domeniul biotehnologiei; solicită, de asemenea, o mai 
mare dezvoltare a culturilor rezistente la secetă;

2. evidențiază funcția pe care o îndeplinește populația agricolă europeană în lupta împotriva 
eroziunii solului și a deșertificării și solicită recunoașterea rolului decisiv al 
producătorului european pentru menținerea acoperirii cu vegetație a regiunilor afectate de 
secete prelungite sau amenințate de nisip transportat de vânt; subliniază efectele benefice 
pe care le au în special culturile permanente, livezile și viile, pajiștile, pășunile și culturile 
silvice, pentru captarea apei;

3. subliniază importanța problemei gestionării apei în zonele montane și invită Comisia să 
încurajeze autoritățile locale și regionale să dezvolte o relație de solidaritate între 
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utilizatorii din aval și cei din amonte;

4. consideră că este necesară o valorificare din punct de vedere ecologic a pădurilor și a 
producției agricole, în contextul schimbărilor climatice, în care este absolut nevoie de 
echilibrarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră cu o creștere a acoperirii cu 
păduri, al căror rol ca absorbanți de carbon trebuie avut în vedere la elaborarea tuturor 
politicilor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

5. consideră că apa trebuie să rămână un bun public și un element fundamental al 
suveranității statelor, care ar trebui să fie accesibil tuturor „la prețuri sociale și ecologice” 
echitabile, avându-se în vedere în mod deosebit situația specifică a fiecărei țări și a 
diferitelor sisteme agricole existente, precum și rolul social pe care îl are activitatea 
agricolă;

6. susține că politicile de gestionare a apei care se bazează în primul rând pe principiul „cel 
care consumă plătește” sunt sortite eșecului dacă nu sunt însoțite de o mai bună 
valorificare a resurselor de apă, începând cu stoparea pierderilor masive care au loc în 
cadrul sistemelor de distribuție din cauza defecțiunilor la instalații; solicită ca "tarifarea” 
apei să nu pună în pericol viabilitatea exploatațiilor, a căror menținere este necesară 
pentru garantarea autosuficienței aprovizionării în Uniunea Europeană;

7. consideră că este necesar ca, atunci când un curs de apă trece prin mai multe state 
membre, să se stabilească o cooperare interregională și transnațională pentru gestionarea 
integrată a cursurilor de apă, în special în ceea ce privește activitățile agricole;

8. consideră că este necesară promovarea campaniilor de informare, sensibilizare și formare 
pentru producători, în scopul unei contribuții active la gestionarea durabilă a resurselor de 
apă;

9. consideră că este utilă, având în vedere schimbările climatice și accentuarea secetei, 
crearea unui observator european care să permită, printre alte măsuri, o mai bună 
planificare a activității agricole, pentru ca agricultorii să poată adopta cele mai potrivite 
măsuri pentru menținerea producțiilor lor;

10. subliniază importanța solului bogat în humus, a unui sistem adaptat de rotație a culturilor 
și a unei combinații echilibrate de păduri, pajiști și terenuri cultivabile pentru gestionarea 
durabilă a apei; avertizează că intensificarea utilizării terenului reprezintă o amenințare la 
adresa agriculturii, a siguranței aprovizionării cu produse alimentare și a gestionării 
durabile a apei;

11. îndeamnă Comisia și Consiliul să aibă în vedere nevoia de creare a unor mecanisme de 
ajutor pentru agricultorii afectați de secete ciclice, incendii și deficit de apă, care să 
vizeze prevenirea unor noi catastrofe de mari proporții cauzate de schimbările climatice, 
precum și minimizarea consecințelor acestora;

12. invită Comisia să susțină statele membre în procesul de reîmpădurire a zonelor care au 
fost afectate de secetă și incendii ciclice, bazându-se pe respectul pentru bioclima și 
caracteristicile ecologice ale acestora și își exprimă speranța că se va acorda o importanță 
deosebită reabilitării peisajului rural și urban, acordându-se atenția cuvenită 
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particularităților locale;

13. subliniază rolul pe care îl au programele de mediu din cadrul celui de-al doilea pilon al 
PAC în stabilirea stimulentelor pentru practicile agricole de protejare a durabilității și a 
purității resurselor de apă;

14. îndeamnă Comisia și Consiliul să stabilească un sistem public de asigurări agricole, 
finanțat de UE, în vederea garantării unui venit minim pentru agricultori în caz de 
catastrofe naturale, cum ar fi secetele, incendiile și inundațiile, și pentru a-i proteja de 
riscuri și crize ca cele care au avut loc recent în țările din sudul Europei;

15. subliniază nevoia de dezvoltare a unor politici pentru prevenirea eficientă a incendiilor 
forestiere, reafirmând faptul că, în cadrul operațiunilor de monitorizare și prevenire a 
incendiilor, Comisia trebuie să sprijine statele membre, finanțând, în mod deosebit, 
măsuri adecvate de prevenire a incendiilor, cum ar fi zidurile antifoc, drumurile 
forestiere, punctele de acces, punctele de apă și programele de gestionare a pădurilor;

16. consideră că deficitul de apă și secetele ciclice au accentuat flagelul incendiilor și 
gravitatea acestora, sporind fragilitatea și riscul de distrugere a multor specii 
caracteristice pădurilor din țările din sudul Europei, pentru care, de multe ori, pădurile 
reprezintă principala resursă naturală;

17. regretă lipsa de viziune a șefilor de state și de guverne din statele membre atunci când au 
hotărât reducerea fondurilor alocate pentru dezvoltarea rurală și constată că resursele 
prevăzute în cadrul celui de-al doilea pilon sunt insuficiente pentru a face față noilor 
provocări generate de schimbările climatice; sugerează Comisiei ca în următoarea sa 
Carte albă privind adaptarea la schimbările climatice să analizeze crearea unui fond 
specific pentru finanțarea măsurilor preventive, în beneficiul tuturor sectoarelor 
economice afectate, inclusiv al celui agricol.

18. subliniază faptul că revizuirea priorităților bugetului comunitar ar trebui să acorde o 
importanță mai mare măsurilor de mediu și, în special, politicilor menite să combată 
efectele schimbărilor climatice, printre care și seceta și deficitul de apă, asigurând 
disponibilitatea resurselor suplimentare necesare;

19. subliniază faptul că planificarea referitoare la modelul agricol european ar trebui să aibă 
în vedere cele mai frecvente și mai grave pericole pentru mediu, precum și deficitul de 
apă și seceta și că, în acest context, un mecanism eficient de gestionare a crizelor ar trebui 
să reprezinte un element esențial al politicii agricole comune europene.
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