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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. întrucât pământul stă la baza producției de alimente pentru oameni, furaje, textile și 
combustibili și joacă un rol important în captarea emisiilor de CO2; totuși, întrucât 
pământul este expus mai mult ca oricând la daune ireversibile, provocate de eroziune, 
poluare, salinizare, impermeabilizare, sărăcire în substanțe organice și pierderea 
biodiversității solurilor;

2. invită Consiliul să aprobe poziția sa comună referitoare la directiva-cadru privind protecția 
solului astfel încât să se adopte un instrument comunitar care să permită combaterea 
acestor amenințări;

3. consideră necesară îmbunătățirea formării profesionale a tinerilor agricultori, în special cu 
privire la efectele schimbărilor climatice și implicațiile producției agricole asupra 
climatului;

4. este de părere că gestionarea integrată a resurselor de apă în agricultură trebuie să conțină 
strategii de modernizare și ameliorare a utilizării și gestionării apei și de raționalizare și 
reducere a consumului de apă;

5. așteaptă cu nerăbdare crearea Observatorului european pentru secetă și a sistemului de 
avertizare timpurie și subliniază necesitatea îmbunătățirii eficienței informațiilor transmise 
de statele membre și a coordonării între acestea;

6. solicită încurajarea, în cadrul pieței mondiale a CO2, a protejării și regenerării pădurilor, în 
primul rând în statele membre care și-au pierdut patrimoniul de păduri naturale, și 
subliniază necesitatea aplicării în Uniunea Europeană a unui sistem de gestionare integrată 
și durabilă a pădurilor.
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