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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. като има предвид, че почвата е в основата на производството на храни, фуражи, 
текстилни изделия и горива и че също така играе важна роля в улавянето на CO2; 
като има предвид въпреки това, че почвата повече от всякога е изложена на 
необратими увреждания, предизвикани от ерозия, замърсяване, засоляване, 
запечатване, изчерпване на органичните вещества и загуба на биологичното 
разнообразие на почвите;

2. настоятелно призовава Съвета да одобри своята обща позиция относно рамковата 
директива относно опазването на почвите с цел да се създаде инструмент на 
Общността, който да позволява борба срещу тези заплахи;

3. счита, че е необходимо да се подобри обучението на младите селскостопански 
производители, по-специално относно последиците от изменението на климата и 
ролята на селскостопанското производство по отношение на климата;

4. счита, че интегрираното управление на водните ресурси в селското стопанство 
трябва да включва стратегии за модернизиране и подобряване на използването и 
управлението на водата, за рационализация и за ограничаване на консумацията на 
вода;

5. очаква с нетърпение създаването на Европейски център за наблюдение на 
засушаванията и на система за ранно предупреждение и подчертава необходимостта 
от подобряване на ефикасността на сведенията, предоставяни на държавите-членки, 
и координацията между тях;

6. в рамките на световния пазар на CO2 изисква да се насърчи опазването и 
възстановяването на горите, най-вече в държавите-членки, които са загубили своето 
наследство от естествени гори, като подчертава необходимостта от прилагане в 
Европейския съюз на интегрирано и устойчиво управление на горите.


