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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έδαφος αποτελεί τη βάση της παραγωγής των προϊόντων 
διατροφής του ανθρώπου, των ζωοτροφών, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και 
των καυσίμων, και ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση του CO2· 
λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι το έδαφος εκτίθεται περισσότερο από ποτέ σε 
ανεπανόρθωτες ζημίες οι οποίες προκαλούνται από τη διάβρωση, τη ρύπανση, την 
αλατοποίηση, τη στεγανοποίηση, τη μείωση των οργανικών ουσιών και την απώλεια της 
βιοποικιλότητας των εδαφών·

2. καλεί επίμονα το Συμβούλιο να εγκρίνει την κοινή θέση του για την οδηγία πλαίσιο 
σχετικά με την προστασία των εδαφών προκειμένου να θεσπισθεί ένα κοινοτικό μέσον το 
οποίο θα επιτρέπει την καταπολέμηση αυτών των απειλών·

3. κρίνει αναγκαίο να βελτιωθεί η κατάρτιση των νέων γεωργών κυρίως σχετικά με τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και το ρόλο που διαδραματίζει η γεωργική παραγωγή 
στο κλίμα·

4. κρίνει ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη γεωργία πρέπει να 
περιλαμβάνει στρατηγικές εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της χρησιμοποίησης και της 
διαχείρισης του ύδατος, εξορθολογισμού και περιορισμού της κατανάλωσης ύδατος·

5. αναμένει με ανυπομονησία τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την 
ξηρασία και για το σύστημα ετοιμότητας, και υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθούν η 
αποτελεσματικότητα των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη και ο 
συντονισμός μεταξύ αυτών·

6. ζητεί, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας αγοράς του CO2, να ενθαρρυνθούν η διατήρηση και η 
αποκατάσταση των δασών, κατά προτεραιότητα στα κράτη μέλη τα οποία έχουν χάσει 
την κληρονομιά τους σε φυσικά δάση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τεθεί σε 
εφαρμογή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των 
δασών.
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