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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, 
ktorý prijme, tieto návrhy:

1. keďže pôda je základom pre produkciu potravín určených na ľudskú spotrebu, krmiva, 
textilu a palív a keďže zohráva významnú úlohu pri zachytávaní CO2; keďže pôda je však 
viac ako kedykoľvek doposiaľ vystavená nezvratnému poškodzovaniu, ktoré spôsobuje 
erózia, znečisťovanie, salinizácia, zástavba, úbytok organických látok a pokles biologickej 
diverzity;

2. naliehavo vyzýva Radu, aby schválila spoločnú pozíciu k rámcovej smernici o ochrane 
pôdy s cieľom zaviesť nástroj Spoločenstva umožňujúci čeliť týmto hrozbám;

3. pokladá za dôležité, aby sa zlepšila informovanosť mladých poľnohospodárov, a to najmä 
o vplyvoch zmeny klímy a úlohe, ktorú zohráva poľnohospodárska produkcia v oblasti 
klímy;

4. domnieva sa, že integrované riadenie vodných zdrojov v poľnohospodárstve musí zahŕňať 
stratégie modernizácie a zlepšovania používania vody a vodného hospodárstva, 
racionalizácie a obmedzovania spotreby vody;

5. netrpezlivo očakáva zriadenie Európskeho strediska pre monitorovanie sucha a systému 
včasného varovania a zdôrazňuje potrebu zlepšenia účinnosti informácií, ktoré poskytujú 
členské štáty, ako aj vzájomnej koordinácie členských štátov;

6. žiada, aby sa v rámci celosvetového trhu s emisiami CO2 podporovalo zachovanie lesov a 
ich obnova, a to prednostne v tých členských štátoch, ktoré prišli o svoje prirodzené lesy, 
a zároveň zdôrazňuje potrebu zaviesť  v rámci Európskej únie integrované a trvalo 
udržateľné lesné hospodárstvo.
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