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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. der henviser til, at jorden er grundlaget for produktionen af fødevarer, foderstoffer, 
tekstiler og brændstoffer, og at den spiller en væsentlig rolle med hensyn til CO2-
opsamling; der ikke desto mindre henviser til, at jorden mere end nogensinde udsættes for 
uoprettelig skade som følge af erosion, forurening, forsaltning, hærdelse af jorden, tab af 
organiske stoffer og tab af jordbundens biodiversitet;

2. opfordrer indtrængende Rådet til at godkende sin fælles holdning om rammedirektivet om 
beskyttelse af jordbunden med henblik på at indføre et fællesskabsinstrument til 
bekæmpelse af disse trusler;

3. vurderer, at det er nødvendigt at forbedre unge landbrugeres uddannelse vedrørende 
indvirkningerne af klimaændringerne og landbrugsproduktionens rolle i forbindelse med 
klimaet;

4. vurderer, at den integrerede forvaltning af vandressourcerne i landbruget bør omfatte 
strategier til modernisering og forbedring af anvendelsen og forvaltningen af vand og til 
rationalisering og begrænsning af vandforbruget;

5. ser frem oprettelsen af et europæisk tørkeobservatorium og af et tidligt varslingssystem og 
understreger behovet for at øge effektiviteten af medlemsstaternes udveksling af 
oplysninger og koordineringen mellem medlemsstaterne;

6. anmoder om, inden for rammerne af et verdensmarked for CO2, at der opfordres til 
bevaring og genvinding af skove, fortrins i de medlemsstater, som har mistet deres arv af 
naturlige skove, og understreger behovet for inden for EU at iværksætte en omfattende og 
bæredygtig forvaltning af skovene.
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