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Poprawka 1
Thomas Ulmer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. mając na uwadze, że gleba umożliwia 
uprawę żywności dla ludzi, produkcję pasz, 
odzieży i paliw oraz że odgrywa ważną 
rolę w pochłanianiu CO2; mając jednak na 
uwadze, że gleba jest bardziej niż 
kiedykolwiek narażona na nieodwracalne 
zniszczenia spowodowane erozją, 
zanieczyszczeniem, zasoleniem, 
nieprzepuszczalnością, zubożeniem w 
substancje organiczne oraz utratą 
różnorodności biologicznej;

1. mając na uwadze, że gleba umożliwia 
uprawę żywności dla ludzi, produkcję pasz, 
odzieży i paliw oraz że odgrywa ważną 
rolę w pochłanianiu CO2; mając jednak na 
uwadze, że gleba jest bardziej niż 
kiedykolwiek narażona na nieodwracalne 
zniszczenia spowodowane erozją, 
zanieczyszczeniem, zasoleniem, 
nieprzepuszczalnością, zubożeniem w 
substancje organiczne oraz utratą 
różnorodności biologicznej; należy przy 
tym uwzględnić historyczną 
odpowiedzialność państw członkowskich;

Or. de

Poprawka 2
Marie Anne Isler Béguin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. mając na uwadze, że gleba umożliwia 
uprawę żywności dla ludzi, produkcję pasz, 
odzieży i paliw oraz że odgrywa ważną 
rolę w pochłanianiu CO2; mając jednak na 
uwadze, że gleba jest bardziej niż 
kiedykolwiek narażona na nieodwracalne 
zniszczenia spowodowane erozją, 
zanieczyszczeniem, zasoleniem, 
nieprzepuszczalnością, zubożeniem w 
substancje organiczne oraz utratą 
różnorodności biologicznej;

1. mając na uwadze, że gleba umożliwia 
uprawę żywności dla ludzi, produkcję pasz, 
odzieży i paliw oraz że odgrywa ważną 
rolę w pochłanianiu CO2; mając jednak na 
uwadze, że gleba jest bardziej niż 
kiedykolwiek narażona na nieodwracalne 
zniszczenia spowodowane erozją eoliczną i 
podziemną, zanieczyszczeniem, 
zasoleniem, nieprzepuszczalnością, 
zubożeniem w substancje organiczne oraz 
utratą różnorodności biologicznej;
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Or. fr

Poprawka 3
Marie Anne Isler Béguin

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. mając na uwadze, że rolnictwo jest 
jedynym sposobem uniknięcia degradacji 
gleby, apeluje o właściwą strategię 
sprzyjającą podtrzymaniu tej działalności.   

Or. es

Poprawka 4
Christa Klaß

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

zwraca się zdecydowanie do Rady o 
zatwierdzenie jej wspólnego stanowiska 
dotyczącego dyrektywy ramowej w sprawie 
ochrony gleby, aby utworzyć wspólnotowy 
instrument umożliwiający 
przeciwdziałanie tym zagrożeniom;

zwraca się zdecydowanie do państw 
członkowskich o przyznanie jak 
najwyższego priorytetu kwestii ochrony 
gleby i oczekuje opracowania 
kompleksowej oferty doradczej,
zawierającej zachęty i pomysły służące 
poprawie koordynacji ogólnoeuropejskiej 
i ustawodawstwa krajowego;

Or. de

Poprawka 5
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się zdecydowanie do Rady o 
zatwierdzenie jej wspólnego stanowiska 
dotyczącego dyrektywy ramowej w sprawie 
ochrony gleby, aby utworzyć wspólnotowy 
instrument umożliwiający 
przeciwdziałanie tym zagrożeniom;

2. zwraca się zdecydowanie do Komisji o 
przedłożenie planu działania na rzecz 
europejskiej ochrony gleby, 
uwzględniającego w wystarczającym 
stopniu żądania państw członkowskich w 
zakresie pomocniczości; oczekuje, że plan 
ten będzie zawierał kompleksową ofertę 
doradczą dla państw członkowskich, 
proponując tym samym zachęty i pomysły 
służące poprawie ustawodawstwa 
krajowego;

Or. de

Poprawka 6
Thomas Ulmer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się zdecydowanie do Rady o 
zatwierdzenie jej wspólnego stanowiska 
dotyczącego dyrektywy ramowej w sprawie 
ochrony gleby, aby utworzyć wspólnotowy 
instrument umożliwiający 
przeciwdziałanie tym zagrożeniom;

skreślony

Or. de

Poprawka 7
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a.  mając na uwadze, że nawadnianie 
służy także podtrzymaniu wilgotności 
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gleby i służy uzupełnianiu wód 
gruntowych, apeluje o uwzględnienie tych 
czynników podczas opracowywania 
wspólnej polityki rolnej;  

Or. es

Poprawka 8
Marie Anne Isler Béguin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że konieczna jest poprawa 
systemu kształcenia młodych rolników, w 
szczególności w zakresie skutków zmian 
klimatycznych i roli, jaką odgrywa 
produkcja rolna dla klimatu;

3. uważa, że konieczna jest poprawa 
systemu kształcenia rolników, w 
szczególności w zakresie skutków zmian 
klimatycznych i roli, jaką odgrywa 
produkcja rolna dla klimatu;

Or. fr

Poprawka 9
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. opowiada się za większym wsparciem 
Unii Europejskiej na rzecz poprawy 
gospodarowania wodą na gruntach 
rolnych i w gospodarstwach hodowlanych, 
poprzez motywowanie do oszczędnego 
gospodarowania wodą w instalacjach i 
systemach nawadniających, a także 
rozwoju upraw odpornych na suszę.

Or. es
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Poprawka 10
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. Obecne problemy, takie jak deficyt 
żywności, niedobór wody, wzrost 
temperatury, ewapotranspiracja i ryzyko 
degradacji gleby wymagają nowych, 
zintegrowanych i naukowych strategii 
politycznych w dziedzinie rolnictwa, 
dostosowanych do warunków klimatu 
śródziemnomorskiego. Przy pomocy 
instytucji europejskich i krajowych 
strategie te muszą łączyć badania 
naukowe i rozwój upraw dostosowanych 
lokalnie do nowych wyzwań 
środowiskowych, w tym oszczędzania 
wody, przynosząc jednocześnie 
wystarczające dochody rolnikom w celu 
utrzymania europejskiego standardu 
życia.

Or. en

Poprawka 11
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zaleca opracowanie systemu 
wczesnego ostrzegania i stałego nadzoru 
stanu gleby, aby umożliwić reakcję w 
stosownym czasie w przypadku 
występowania erozji, zubożenia w 
substancje organiczne, które powoduje 
emisje gazów cieplarnianych, a także 
utratę powierzchni użytkowych i 
różnorodności biologicznej;

Or. fr
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Poprawka 12
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa za niezbędną intensyfikację 
badań, rozwoju i innowacji ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na obszary najbardziej 
dotknięte niedoborem wody i suszą z 
uwzględnieniem rozwoju 
biotechnologicznego; 

Or. es

Poprawka 13
John Bowis

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do działań promujących 
zachowanie i sadzenie żywopłotów, 
zwłaszcza na obszarach, na których znikły 
one w ostatnich latach.

Or. en

Poprawka 14
Marie Anne Isler Béguin

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina o roli odłogowania dla 
odtwarzania gruntów rolnych i retencji 
wody; zwraca się do zainteresowanych 
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państw członkowskich do zachęcania do 
wprowadzania systemów upraw 
przystosowanych do gruntów 
występujących w ekosystemach 
śródziemnomorskich, a także do 
podejmowania działań mających na celu 
optymalne wykorzystanie wody;

Or. fr

Poprawka 15
Marie Anne Isler Béguin

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zwraca się do Komisji i Rady o 
zbadanie strategii odtwarzania 
zdegradowanej gleby z wykorzystaniem 
zachęt ograniczających degradację gleby;

Or. fr

Poprawka 16
Markus Pieper, Christa Klaß

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. oczekuje z niecierpliwością na 
utworzenie europejskiego obserwatorium 
susz i systemu wczesnego ostrzegania, a 
także podkreśla konieczność zwiększenia 
skuteczności informacji przekazywanych 
przez państwa członkowskie i koordynacji 
między nimi;

5. oczekuje lepszej koordynacji 
obserwatoriów susz i udoskonalenia 
systemów wczesnego ostrzegania na 
wypadek suszy, a także podkreśla 
konieczność silniejszego powiązania 
istniejących instytucji przez europejskie 
plany działania;

Or. de
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Poprawka 17
Marie Anne Isler Béguin

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina o istnieniu Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie walki 
z pustynnieniem w krajach poważnie 
dotkniętych suszą i/lub pustynnieniem, 
zwłaszcza w Afryce, której celem jest 
zwalczanie degradacji powierzchni 
użytkowych i susz, oraz o poparciu 
Parlamentu dla tej konwencji;

Or. fr

Poprawka 18
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. docenia rolę ram regulacyjnych, jakie 
ustanawia ramowa dyrektywa wodna 
(dyrektywa 2000/60/WE) jako podstawowy 
instrument służący ochronie gleby 
promujący współpracę międzyregionalną, 
zrównoważone wykorzystanie wody i 
ochronę dostępnych zasobów wody, który 
przyczynia się jednocześnie do łagodzenia 
skutków powodzi i suszy. 

Or. es

Poprawka 19
Marie Anne Isler Béguin

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się, w pierwszej kolejności do 
tych państw członkowskich, które utraciły 
swoją spuściznę w postaci lasów 
naturalnych, o zachęcanie, w ramach 
światowego rynku CO2, do zachowania i 
odtworzenia lasów, podkreślając 
konieczność wdrożenia w Unii 
Europejskiej kompleksowego i trwałego 
systemu zarządzania lasami.

6. zwraca się, w pierwszej kolejności do 
tych państw członkowskich, które utraciły 
swoją spuściznę w postaci lasów 
naturalnych, o zachęcanie, w ramach 
światowego rynku CO2, do zachowania i 
odtworzenia lasów, a także do zalesiania 
mieszanymi gatunkami, podkreślając 
konieczność wdrożenia w Unii 
Europejskiej kompleksowego i trwałego 
systemu zarządzania lasami.

Or. fr

Poprawka 20
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa za niezbędne wzmocnienie 
parametrów dotyczących zasady 
współzależności i jej zastosowania w Unii 
Europejskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o
różnorodność biologiczną i substancje 
organiczne w glebie oraz do rozszerzenia 
ich na ochronę wód.

Or. fr

Poprawka 21
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla rolę, jaką spełnia 
europejska ludność wiejska w zakresie 
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zwalczania erozji gleby i pustynnienia 
oraz zwraca się o uznanie zasadniczej roli 
producentów europejskich w utrzymaniu 
pokrycia roślinnością regionów 
dotkniętych trwałymi suszami lub którym 
zagrażają ruchome piaski; podkreśla 
korzyści, jakie przynoszą w szczególności 
stałe uprawy, sady i winnice, użytki 
zielone, łąki i uprawy leśne dla poboru 
wody;

Or. es

Poprawka 22
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla rolę lasów w cyklu wodnym 
i znaczenie zrównoważonego połączenia 
lasów, użytków zielonych i ziem 
uprawnych dla zrównoważonego 
zarządzania zasobami wodnymi; w 
szczególności podkreśla rolę gleb 
o wysokim stężeniu materii organicznej 
oraz dostosowanego płodozmianu; 
ostrzega, że rosnące zużycie ziemi stanowi 
zagrożenie dla rolnictwa, bezpieczeństwa 
żywności i zrównoważonej gospodarki 
wodnej;

Or. es
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