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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. keďže poľnohospodárstvo ako výrobný sektor vážne trpí vplyvom nedostatku vody 
a sucha, no zároveň zohráva dôležitú úlohu pri trvalo udržateľnom hospodárení 
s dostupnými zdrojmi vody,

B. keďže nedostatok vody a sucho nie sú rovnako pálčivé vo všetkých regiónoch EÚ, ale 
najvážnejšie sú v členských štátoch s južnejšou polohou,

C. keďže nedostatok vody a sucho sú významným faktorom zvyšujúceho sa nárastu cien 
poľnohospodárskych surovín a keďže je potrebné zaručiť stabilnú dodávku potravín pre 
obyvateľstvo,

D. keďže poľnohospodárstvo si vyžaduje veľké množstvá vody, a je preto od dodávok vody 
závislé, je nevyhnutné, aby bolo začlenené ako zodpovedný činiteľ do integrovaných 
regionálnych systémov hospodárenia s vodou, pokiaľ ide o vyvážené využívanie vody, 
zastavenie plytvania s vodou, úpravu krajiny, pestovateľské plánovanie, ako aj ochranu 
vody pred znečistením,

E. keďže multifunkčné poľnohospodárstvo v EÚ zohráva dôležitú úlohu pri ochrane krajiny, 
biodiverzity a čistej vody a z tohto dôvodu si vyžaduje finančnú podporu na určité 
opatrenia, ako aj vedecké odporúčania v súvislosti s hospodárením s vodou,

F. keďže sucho takisto prispieva k šíreniu určitých fytosanitárnych katastrof, čo má za 
následok výrazne nižšiu úrodu,

1. zasadzuje sa za to, aby Európska únia vo väčšej miere podporovala zlepšovanie 
hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde a chovných farmách tým, že bude 
podnecovať úsporné a vodu šetriace zariadenia a zavlažovacie systémy; vyzýva Komisiu, 
aby podporovala výskum, rozvoj a inovácie ako súčasť siedmeho rámcového programu 
s osobitným zreteľom na oblasti, ktoré sú do veľkej miery ohrozené nedostatkom vody 
a suchom, a pri zohľadnení vývoja v oblasti biotechnológií; podobne vyzýva na 
zintenzívnenie vývoja plodín odolných voči suchu;

2. poukazuje na funkciu, ktorú zohrávajú európski poľnohospodári v boji proti erózii pôdy 
a rozširovaniu púští, a žiada o uznanie kľúčovej úlohy európskych výrobcov pri 
zachovávaní rastlinnej pokrývky v regiónoch zasiahnutých pretrvávajúcim suchom alebo 
ohrozených naviatym pieskom; zdôrazňuje výhody, ktoré predstavujú predovšetkým 
trvalé plodiny, ovocné sady a vinice, pastviny, lúky a lesné porasty, pokiaľ ide 
o zachytávanie vody;

3. zdôrazňuje význam otázky hospodárenia s vodou v horských oblastiach a vyzýva 
Komisiu na podporu miestnych a regionálnych orgánov s cieľom rozvíjať zmysel pre 
solidaritu medzi používateľmi v nižšie a vo vyššie položených oblastiach;
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4. zastáva názor, že environmentálnu hodnotu lesov a poľnohospodárskej produkcie je 
potrebné v súvislosti so zmenou klímy prehodnotiť, keďže je veľmi dôležité vyvážiť 
zvyšovanie emisií skleníkových plynov zvýšením rozsahu lesných porastov, ktorých 
prínos k absorpcii uhlíka sa musí zohľadniť vo všetkých politikách týkajúcich sa 
znižovania emisií skleníkových plynov;

5. zastáva názor, že voda musí zostať verejným statkom a základným prvkom suverenity 
krajín a mala by byť prístupná každému za primerané „sociálne a environmentálne ceny“, 
pričom sa osobitne zohľadnia špecifická situácia každej krajiny a rôzne existujúce 
systémy poľnohospodárstva, ako aj spoločenská úloha, ktorú poľnohospodári zohrávajú;

6. konštatuje, že politiky hospodárenia s vodou, ktoré sa opierajú predovšetkým 
o tzv. zásadu „spotrebiteľ platí“, sú odsúdené na neúspech, ak nebudú zahŕňať lepšie 
využívanie vodných zdrojov, pričom by sa malo v prvom rade zabrániť značným stratám 
v distribučných systémoch, ktoré vznikajú z dôvodu chybných zariadení; žiada, aby 
stanovenie cien vody neohrozovalo životaschopnosť poľnohospodárskych prevádzok, 
ktorých zachovanie je na zaručenie sebestačnosti Európskej únie nevyhnutné, pokiaľ ide 
o zásobovanie potravinami;

7. považuje za nevyhnutné, aby sa v prípade vodných tokov, ktoré pretekajú cez viac ako 
jeden členský štát, vytvorila medziregionálna a nadnárodná spolupráca zameraná na 
integrované hospodárenie s vodnými tokmi, najmä vo vzťahu k poľnohospodárstvu;

8. považuje za potrebné podporovať informačné kampane, kampane zamerané na 
zvyšovanie povedomia a kampane odbornej prípravy určené pre výrobcov s cieľom 
aktívne prispieť k trvalo udržateľnému hospodáreniu s vodnými zdrojmi;

9. domnieva sa, že vzhľadom na zmenu klímy a zhoršovanie sucha je potrebné zriadiť 
európske pozorovacie stredisko, ktoré by okrem iného umožnilo lepšie plánovanie 
poľnohospodárskej činnosti, aby mohli poľnohospodári prijímať tie najvhodnejšie 
opatrenia na zachovanie svojej výroby;

10. zdôrazňuje význam, ktorý pre trvalo udržateľné hospodárenie s vodou majú pôda bohatá 
na humus, prispôsobený systém rotácie plodín a vyvážený pomer lesnej, lúčnej 
a poľnohospodárskej pôdy; upozorňuje, že zvýšené využívanie pôdy predstavuje hrozbu 
pre poľnohospodárstvo, bezpečnosť dodávok potravín a trvalo udržateľné hospodárenie 
s vodou;

11. naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby zohľadnili potrebu vytvoriť pomocné 
mechanizmy pre poľnohospodárov postihnutých periodickými suchami, požiarmi 
a nedostatkom vody, ktoré by boli zamerané na predchádzanie novým rozsiahlym 
katastrofám vyplývajúcim zo zmeny klímy a na minimalizáciu ich dôsledkov;

12. vyzýva Komisiu, aby podporovala členské štáty pri opätovnom zalesňovaní oblastí, ktoré 
sú zasiahnuté periodickými suchami a požiarmi, na základe rešpektovania ich bioklímy 
a ekologických vlastností, a vyjadruje nádej, že obnova vidieckej a mestskej krajiny sa 
bude považovať za významnú otázku, pričom sa bude venovať osobitná pozornosť 
špecifickým miestnym podmienkam;
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13. zdôrazňuje úlohu, ktorú pri tvorbe stimulov pre poľnohospodárske postupy zamerané na 
ochranu trvalej udržateľnosti a čistoty vodných zdrojov zohrávajú environmentálne 
programy v rámci druhého piliera SPP;

14. vyzýva Komisiu a Radu, aby vytvorili verejný systém poľnohospodárskeho poistenia 
financovaného EÚ s cieľom zaručiť minimálny príjem pre poľnohospodárov v prípade 
prírodných katastrof, akými sú napríklad suchá, požiare a záplavy, a chrániť ich pred 
rizikami a krízami, aké sa napríklad nedávno vyskytli v krajinách južnej Európy;

15. zdôrazňuje potrebu tvorby politík zameraných na účinné predchádzanie lesným 
požiarom, pričom pripomína, že Komisia musí podporovať členské štáty pri 
monitorovaní požiarov  a ich prevencii, najmä prostredníctvom financovania vhodných 
opatrení na zabraňovanie lesným požiarom, akými sú napríklad požiarne delenia, lesné 
chodníky, prístupové body, vodné zdroje a programy lesného hospodárstva;

16. zastáva názor, že nedostatok vody a periodické suchá zosilňujú negatívny vplyv požiarov 
a ich závažnosť, pričom sa tiež zvyšuje zraniteľnosť a riziko zániku mnohých druhov, 
ktoré sú charakteristické pre lesy v krajinách južnej Európy, kde lesy často predstavujú 
najvýznamnejší prirodzený zdroj;

17. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným rozhľadom hláv štátov a predsedov vlád 
členských štátov, keď rozhodli o znížení dotácií na rozvoj vidieka, a konštatuje, že 
prostriedky vyčlenené v druhom pilieri sú príliš obmedzené na to, aby bolo možné čeliť 
novým výzvam súvisiacim so zmenou klímy; navrhuje Komisii, aby vo svojej 
pripravovanej bielej knihe o prispôsobení sa zmene klímy preskúmala možnosť zriadenia 
osobitného fondu na financovanie preventívnych opatrení v prospech všetkých 
dotknutých hospodárskych odvetví vrátane poľnohospodárstva;

18. zdôrazňuje, že v rámci revízie rozpočtových priorít Spoločenstva by sa na poprednejšie 
miesto mali dostať environmentálne opatrenia, a najmä politiky zamerané na boj proti 
vplyvu zmeny klímy vrátane sucha a nedostatku vody, pričom by sa mala zabezpečiť 
dostupnosť ďalších potrebných zdrojov;

19. zdôrazňuje, že pri plánovaní európskeho poľnohospodárskeho modelu by sa mali 
zohľadniť najčastejšie a najvážnejšie environmentálne riziká, ako aj nedostatok vody 
a sucho, a že v tejto súvislosti by mal účinný mechanizmus krízového riadenia 
predstavovať základný prvok európskej spoločnej poľnohospodárskej politiky.
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