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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. overwegende dat de grond aan de basis ligt van de productie van menselijke en dierlijke 
voeding, textiel en brandstoffen, en een belangrijke rol speelt bij het afvangen van CO2; 
overwegende dat de grond meer dan ooit is blootgesteld aan onomkeerbare schade door 
erosie, verontreiniging, verzilting, bodemafdekking, verarming aan organische stoffen en 
verlies van de bodembiodiversiteit;

2. verzoekt de Raad met spoed zijn gemeenschappelijk standpunt over de kaderrichtlijn 
inzake bodembescherming vast te stellen, zodat de Gemeenschap over een instrument 
beschikt om deze bedreigingen het hoofd te bieden;

3. acht het noodzakelijk om de opleiding van jonge landbouwers te verbeteren, met name 
wat betreft de gevolgen van de klimaatverandering in de rol van de landbouwproductie 
daarin;

4. meent dat een geïntegreerd beheer van de watervoorraden in de landbouw strategieën 
moet omvatten voor de modernisering en verbetering van het watergebruik en -beheer, 
en voor de rationalisering en beperking van het waterverbruik;

5. wacht vol ongeduld op de oprichting van het Europees Waarnemingscentrum voor droogte 
en het snelle waarschuwingssysteem, en wijst op de noodzaak om de doeltreffendheid van 
de door de lidstaten verstrekte informatie en de coördinatie tussen de lidstaten onderling te 
verbeteren;

6. roept in het kader van een wereldmarkt voor CO2 op tot steun voor de instandhouding en 
herwinning van bossen, met name in de lidstaten die hun rijkdom aan natuurlijke bossen 
hebben verloren; onderstreept de noodzaak om binnen de Europese Unie een beleid van 
integraal en duurzaam bosbeheer ten uitvoer te leggen.
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