
PA\753023CS.doc PE415.292v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2008/2219(INI)

12. 11. 2008
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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil 
tyto návrhy:

1. vzhledem k tomu, že půda je základem pro produkci potravin k výživě lidí a pro výrobu 
krmiv, textilu a paliv a že hraje důležitou roli při zachycování CO2; vzhledem k tomu, že 
je však půda více než kdy jindy nenávratně poškozována v důsledku eroze, znečištění, 
zasolování, nepropustnosti, úbytku organických látek a ztráty biologické rozmanitosti půd;  

2. naléhavě vyzývá Radu, aby schválila svůj společný postoj k rámcové směrnici o ochraně 
půdy, aby byl zaveden do praxe nástroj Společenství umožňující bojovat s těmito 
hrozbami;

3. považuje za nezbytné zlepšit vzdělávání mladých zemědělců, zejména pokud jde o 
následky změny klimatu a roli, kterou hraje zemědělská produkce ve vztahu ke stavu 
klimatu;

4. domnívá se, že integrované hospodaření se zdroji vody v zemědělství musí zahrnovat 
strategie modernizace a zlepšení využívání vody a hospodaření s ní, racionalizace a 
omezení spotřeby vody;

5. netrpělivě očekává vytvoření evropského střediska pro sledování výskytu sucha a systému 
včasného varování a zdůrazňuje nutnost zlepšit účinnost informací, které předávají 
členské státy, a zlepšit koordinaci jejich činnosti;

6. žádá, aby v rámci globálního trhu s CO2 bylo prosazováno zachování a obnova lesů, 
prioritně v těch členských státech, které přišly o své bohatství přírodních lesů, s důrazem 
na nutnost zavést v Evropské unii jednotné a udržitelné hospodaření s lesy.
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