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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja kot pristojni odbor, da v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ker so tla osnova za proizvodnjo človekove hrane, krme, tekstila in goriv ter imajo 
pomembno vlogo pri zajemanju CO2; ker so kljub temu bolj kot kdajkoli izpostavljena 
nepopravljivemu uničevanju, ki ga povzročajo erozija, onesnaževanje, zasoljevanje, vse 
večja neprepustnost, siromašenje organskih snovi v njih in izguba biotske raznovrstnosti;

2. poziva Svet, naj nemudoma odobri svoje skupno stališče o okvirni direktivi o zaščiti tal, 
da bi vzpostavili instrument Skupnosti, ki bi omogočil boj proti tem nevarnostim;

3. meni, da je potrebno izboljšati izobraževanje mladih kmetovalcev zlasti o učinkih 
podnebnih sprememb in vlogi kmetijske proizvodnje pri tem;

4. meni, da mora integrirano upravljanje z vodnimi viri v kmetijstvu vključevati strategije za 
posodobitev in izboljšanje uporabe in upravljanja z vodo ter za racionalizacijo in 
omejevanje njene porabe;

5. nestrpno pričakuje ustanovitev Evropskega observatorija za sušo in sistem zgodnjega 
opozarjanja ter poudarja potrebo po izboljšanju učinkovitosti informacij, ki jih posredujejo 
države članice, in usklajevanja med njimi;

6. zahteva, da se v okviru svetovnega trga s CO2 spodbuja ohranjanje in obnavljanje gozdov 
zlasti v tistih državah članicah, ki so izgubile svojo gozdno naravno dediščino, in poudarja 
potrebo po izvajanju celovitega in trajnostnega upravljanja z gozdovi znotraj Evropske 
unije.
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