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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker kmetijstvo kot proizvodni sektor resno prizadevata pomanjkanje vode in suša, hkrati 
pa ima pomembno vlogo pri trajnostnem upravljanju razpoložljivih vodnih virov;

B. ker pomanjkanje vode in suša nista enako resni težavi v vseh regijah EU, sta pa 
najresnejši v južnejših državah članicah; 

C. ker sta pomanjkanje vode in suša pomembna dejavnika, ki vplivata na višanje cen 
kmetijskih surovin, ter ob upoštevanju potrebe, da se zagotovi stalna oskrba prebivalstva 
z živili,

D. ker se v kmetijstvu porabijo velike količine vode in je ta dejavnost odvisna od oskrbe z 
vodo, mora biti vključeno kot odgovoren dejavnik v celostne regionalne sisteme za 
upravljanje vodnih virov za uravnoteženo porabo vode, preprečevanje izgube, 
prilagoditev pokrajine vodnim razmeram, načrtovanje kultur ter zaščito pred 
onesnaženjem vode;

E. ker ima večnamensko kmetijstvo v EU pomembno vlogo pri ohranjanju krajine, biotske 
raznovrstnosti in čiste vode, potrebuje finančno podporo za nekatere ukrepe ter 
znanstveno svetovanje o upravljanju vodnih virov;

F. ker prihaja zaradi suše tudi do širjenja nekaterih fitosanitarnih katastrof, ki povzročajo 
močno zmanjšanje pridelkov,

1. priporoča, naj Evropska unija s spodbujanjem uvajanja varčnejših naprav in namakalnih 
sistemov odločneje podpre izboljšanje upravljanja vode na kmetijskih zemljiščih in na 
živinorejskih kmetijah; poziva Komisijo, naj pospeši raziskave, razvoj in inovacije v 
okviru sedmega okvirnega programa, zlasti ob upoštevanju območij, ki jih pomanjkanje 
vode in suša bolj prizadeneta, ter ob upoštevanju najnovejših biotehnologij; prav tako 
poziva k večjemu razvoju kultur, odpornih na sušo;

2. poudarja vlogo, ki jo imajo evropski kmetje v boju proti eroziji tal in dezertifikaciji, ter 
zahteva, da se evropskim proizvajalcem prizna odločilna vloga pri ohranjanju 
poraščenosti v regijah, kjer se stalno pojavlja suša ali jih ogroža pesek, ki ga prinaša 
veter; poudarja pomen, ki ga imajo trajne kulture, sadovnjaki in vinogradi, pašniki, 
travniki ter gozdne kulture za zadrževanje vode;

3. poudarja pomembnost vprašanja upravljanja vodnih virov v gorskih območjih ter poziva 
Komisijo, naj lokalne in regionalne organe spodbuja h krepitvi solidarnosti med nižje in 
višje ležečimi uporabniki;

4. meni, da je treba ponovno oceniti okoljsko vrednost gozdov in kmetijske proizvodnje z 
vidika podnebnih sprememb, pri čemer je treba povečanje emisij toplogrednih plinov 
nujno uravnotežiti s povečanjem gozdnih površin in upoštevati njihovo funkcijo ponora 
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ogljika v vseh politikah za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;

5. meni, da mora voda ostati javna dobrina in temeljna sestavina suverenosti držav ter da bo 
morala biti dosegljiva vsem po pravičnih „socialnih in okoljskih cenah“ ob upoštevanju 
zlasti posebnega stanja v vsaki državi in različnih kmetijskih sistemov ter družbene vloge, 
ki jo ima kmetijstvo;

6. meni, da je politika upravljanja vode, ki temelji predvsem na načelu, da plača porabnik,
obsojena na neuspeh, če ne bo prišlo do boljšega izkoristka vodnih virov predvsem z 
ukrepi za odpravo velikih izgub v distribucijskem sistemu zaradi razpok v ceveh; zahteva, 
da določitev cen vode ne ogrozi obstoja kmetij, ki Evropski uniji zagotavljajo 
samozadostnost pri oskrbi;

7. meni, da je treba tam, kjer vodotok prečka več držav članic, vzpostaviti medregionalno in 
nadnacionalno sodelovanje za celostno upravljanje vodotokov, zlasti v zvezi s 
kmetijstvom;

8. meni, da je treba seznanjati, ozaveščati in usposabljati proizvajalce, da bi se učinkovito 
prispevalo k trajnostnemu upravljanju vodnih virov;

9. meni, da je zaradi podnebnih sprememb in poslabšanja stanja glede suš treba ustanoviti 
evropski observatorij, ki bo med drugim lahko boljše načrtoval kmetijsko dejavnost, da 
bodo kmetje sprejemali najustreznejše ukrepe za ohranjanje svoje proizvodnje;

10. poudarja pomen zemlje, bogate s humusom, prilagojenega sistema kolobarjenja ter 
uravnoteženega deleža gozdnih, travnatih in pridelovalnih površin za trajnostno 
upravljanje vode; opozarja, da vse večja uporaba zemlje ogroža kmetijstvo, zanesljivost 
oskrbe s hrano in trajnostno upravljanje vode;

11. poziva Komisijo in Svet, naj upoštevata potrebo po vzpostavljanju mehanizmov za 
pomoč kmetom, ki jih prizadenejo ponavljajoče se suše, požari in pomanjkanje vode, 
namenjenih preprečevanju novih velikih katastrof, ki jih povzročijo podnebne 
spremembe, ter zmanjšanju njihovih posledic; 

12. poziva, naj Komisija podpre države članice pri ponovnem pogozdovanju območij, ki jih 
vedno znova prizadenejo suša in požari, ob upoštevanju njihovih bioklimatskih in 
okoljskih značilnosti, ter upa, da se bo posebna pozornost namenila obnovi podeželja in 
mest, pri čemer bi se upoštevale lokalne posebnosti;

13. poudarja vlogo, ki jo imajo okoljski programi v okviru drugega stebra skupne kmetijske 
politike pri oblikovanju pobud za kmetijske prakse, ki ščitijo trajnost in neoporečnost 
vodnih virov;

14. poziva Komisijo in Svet, naj vzpostavita javni sistem kmetijskega zavarovanja, ki bi ga 
financirala EU ter bi bilo namenjeno zagotavljanju minimalnega dohodka za kmete ob 
naravnih nesrečah, kot so suša, požari in poplave, in zaščiti pred takimi tveganji in 
težavami, kot so se nedavno pojavile v državah južne Evrope;

15. poudarja, da je treba razvijati politike učinkovitega preprečevanja gozdnih požarov ter 
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ponovno opozarja na to, da mora Komisija podpreti države članice pri nadzoru in 
preprečevanju požarov ter financirati zlasti ustrezne ukrepe za preprečevanje gozdnih 
požarov, kot so protipožarne preseke, gozdne poti, točke dostopa, vodne točke in 
programi za upravljanje gozda;

16. meni, da so pomanjkanje vode ter ponavljajoče se suše pospešili nastanek požarov, jih 
naredili še bolj ogrožajoče ter povečali ranljivost številnih značilnih vrst v gozdovih 
držav južne Evrope, za katere je gozd večinoma glavni naravni vir, in tveganje njihovega 
uničenja;

17. obžaluje pomanjkanje vizije, ki so ga pokazali voditelji držav in vlad, ko so sklenili, da 
zmanjšajo sredstva za razvoj podeželja, ter ugotavlja, da so sredstva, predvidena v 
drugem stebru, prenizka za soočanje z novimi izzivi, ki jih postavljajo podnebne 
spremembe; predlaga Komisiji, naj v naslednji beli knjigi o prilagoditvah podnebnim 
spremembam preuči možnost za ustanovitev posebnega sklada za financiranje 
preventivnih dejavnosti v korist vseh zadevnih gospodarskih sektorjev, vključno s
kmetijskim;

18. poudarja, da bi bilo treba s spremembo proračuna Skupnosti in zagotavljanjem dodatnih 
sredstev dati prednost okoljskim ukrepom ter zlasti politiki boja proti učinkom podnebnih 
sprememb, med katere spadata tudi suša in pomanjkanje vode;    

19. poudarja, da bi bilo treba pri načrtovanju evropskega kmetijskega modela treba 
upoštevati najbolj pogosta in resna tveganja pa tudi pomanjkanje vode in sušo, ter da bi 
moral biti učinkovit mehanizem kriznega upravljanja temeljni element skupne evropske 
kmetijske politike.
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