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FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Jordbruket, som är en produktionssektor, lider allvarligt av följderna av vattenbrist och 
torka. Samtidigt spelar jordbruket en viktig roll i den hållbara förvaltningen av de 
tillgängliga vattenresurserna.

B. Vattenbristen och torkan är inte lika stor i alla EU-regioner. Situationen är värst i de 
sydliga medlemsstaterna.

C. Vattenbrist och torka bidrar i stor utsträckning till prisstegringen för jordbruksråvaror. Det 
är nödvändigt att garantera en stabil livsmedelsförsörjning till befolkningen.

D. Stora mängder vatten behövs inom jordbruket. Eftersom jordbruket är beroende av vatten 
måste det tas med som en ansvarsfull aktör i den integrerade regionala vattenförvaltningen 
vad gäller att få till stånd en balanserad användning av vatten, förhindra slöseri av vatten, 
anpassa landskap, planera odlingar samt skydda vatten för föroreningar.

E. Ett multifunktionellt jordbruk inom EU spelar en viktig roll för att bevara landskap, 
biologisk mångfald och rent vatten. Det behöver därför ekonomiskt stöd för vissa åtgärder 
men även vetenskapliga råd om vattenförvaltning.

F. Torkan bidrar också till spridningen av vissa fytosanitära katastrofer och resulterar i 
avsevärt mindre skördar.

1. Europaparlamentet rekommenderar ett fastare stöd från EU för att förbättra 
vattenförvaltningen i jordbruksområden och för jordbruksföretag med inriktning på 
djurhållning, genom att införa mer ekonomiska system och anläggningar för 
vattenbesparing och bevattning. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja 
forskning, utveckling och innovation som delar av det sjunde ramprogrammet med 
särskild hänsyn till områden som i större utsträckning drabbats av vattenbrist och torka 
och även ta hänsyn till den biotekniska utvecklingen. Parlamentet kräver även att man i 
större utsträckning ska ta fram nyttoväxter som tål torka.

2. Europaparlamentet betonar den europeiska jordbruksbefolkningens roll i kampen mot 
markerosion och ökenspridning, och kräver att man erkänner de europeiska 
producenternas betydelse för att upprätthålla växtligheten i de regioner som drabbas av 
ihållande torka eller hotas av sandvindar. Parlamentet understryker fördelarna med främst 
fleråriga grödor, fruktträdgårdar och vingårdar, betesmark, gräsmark och skogar för uttag 
av vatten.

3. Europaparlamentet understryker vattenförvaltningens betydelse i bergsområdena och 
uppmanar kommissionen att uppmuntra de regionala och lokala myndigheterna att arbeta 
för solidaritet mellan efterföljande och föregående led.
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4. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att omvärdera skogens och 
jordbruksproduktionens betydelse för miljön i ljuset av klimatförändringarna. De ökade 
utsläppen av växthusgaser måste absolut balanseras upp med en ökning av skogen, vars 
bidrag som kolsänka bör beaktas i all politik för att minska utsläppen av växthusgaser.

5. Europaparlamentet anser att vatten även i fortsättningen bör beaktas som en del av 
allmännyttan och ett grundläggande element i länders självbestämmanderätt som bör 
finnas tillgängligt för alla till priser som ur miljösynvinkel och social synvinkel är rättvisa. 
Speciell hänsyn bör tas till den speciella situationen i varje land och till de olika 
jordbrukssystemen, liksom till den sociala roll som jordbruket spelar.

6. Europaparlamentet bekräftar att vattenförvaltning som främst grundas på principen om att 
konsumenten betalar endast kan bli framgångsrik om den åtföljs av ett bättre utnyttjande 
av vattenresurserna, först och främst genom att man sätter stopp för de stora förluster som 
uppstår i distributionssystemen på grund av fel i anläggningarna. Parlamentet menar att 
avgifterna för vatten inte får hota lönsamheten för jordbruksföretagen. Dessa behövs för 
att garantera Europeiska unionens självförsörjning.

7. Då ett vattendrag flyter genom flera medlemsstater anser Europaparlamentet det 
nödvändigt att inleda samarbete mellan regioner och länder för en integrerad 
vattenförvaltning, särskilt inom jordbruket.

8. Parlamentet anser det nödvändigt att främja information, medvetenhet och 
utbildningskampanjer för producenter för att göra ett aktivt bidrag till en hållbar 
förvaltning av vattenresurserna.

9. Europaparlamentet anser att man med hänsyn till klimatförändringarna och den förvärrade 
torkan bör inrätta ett europeiskt observationsorgan, som bland annat skulle göra det 
möjligt att bättre planera jordbruksverksamheten så att jordbrukarna kan vidta de åtgärder 
som är bäst anpassade för att upprätthålla deras produktion.

10. Europaparlamentet betonar vikten av humusrik jord, ett anpassat växelbruk och en 
balanserad blandning av skog, gräsmark och odlade områden för en hållbar 
vattenförvaltning. Parlamentet varnar för att en ökad markanvändning utgör ett hot mot 
jordbruket, en tryggad livsmedelsförsörjning och en hållbar vattenförvaltning.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att beakta behovet av att skapa 
stödmekanismer för de jordbrukare som drabbas av torka, bränder och vattenbrist och som 
skulle gå ut på att förebygga nya stora katastrofer till följd av klimatförändringarna och 
minimera konsekvenserna.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja medlemsstaterna i att plantera träd 
i områden som ständigt drabbas av torka och bränder. Då träd planteras bör hänsyn tas till 
deras bioklimat och ekologiska särdrag. Parlamentet hoppas att återställandet av 
landsbygds- och stadslandskapen kommer att behandlas som en fråga av särskild vikt, 
med vederbörlig hänsyn till specifika lokala särdrag.
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13. Europaparlamentet understryker den roll som miljöprogram inom den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra pelare spelar för ett jordbruk som främjar hållbarhet och rent 
vatten.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att utforma en säker allmän 
jordbrukspolitik som finansieras av EU i syfte att garantera jordbrukarna en 
minimiinkomst vid naturkatastrofer, såsom torka, bränder och översvämningar, samt för 
att skydda mot risker och kriser, såsom de som nyligen inträffat i Sydeuropa.

15. Europaparlamentet understryker behovet av att utveckla ett effektivt skydd mot 
skogsbränder. Parlamentet bekräftar att kommissionen bör stödja medlemsstaterna när det 
gäller att kontrollera och förebygga bränder och att särskilt finansiera främjande av 
lämpliga åtgärder för att förebygga skogsbränder, t.ex. brandgator, skogsvägar, tillfarter, 
vattentäkter och skogsförvaltningsprogram.

16. Europaparlamentet anser att vattenbristen och torkan lett till att bränderna samt 
omfattningen av dem ökat, vilket gjort att många arter som är specifika för skogarna i de 
sydeuropeiska länderna blir allt känsligare och riskerar att utrotas. För de sydeuropeiska 
länderna utgör skogarna ofta en viktig naturresurs.

17. Europaparlamentet beklagar stats- och regeringschefernas brist på visioner, vilket framgår 
av beslutet att minska anslagen till landsbygdsutvecklingen, och konstaterar att de medel 
som anslagits inom ramen för den andra pelaren är allt för begränsade för att kunna 
tillmötesgå de nya utmaningar som uppstår till följd av klimatförändringarna. Parlamentet 
föreslår att kommissionen i sin kommande vitbok om anpassning till klimatförändringen 
undersöker möjligheten att inrätta en särskild fond för att finansiera förebyggande åtgärder 
till förmån för samtliga berörda näringslivssektorer, även jordbruket.

18. Europaparlamentet betonar att översynen av gemenskapens budgetprioriteringar bör i 
högre grad betona miljöfrågor och i synnerhet politiska riktlinjer som bekämpar effekterna 
av klimatförändringen, inklusive torka och vattenbrist, och garanterar att de 
tilläggsresurser som behövs finns tillgängliga.

19. Europaparlamentet understryker att den europeiska jordbruksmodellen bör beakta de 
oftast förekommande och mest akuta miljöproblemen, såsom vattenbrist och torka. I detta 
sammanhang bör en effektiv krishanteringsmekanism utgöra en viktig del av 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik.
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