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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

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;

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;

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;

4. jest zdania, że zintegrowane zarządzanie zasobami wody w rolnictwie powinno 
obejmować strategie na rzecz modernizacji oraz skuteczniejszego wykorzystania i 
zarządzania wodą, a także racjonalizacji i ograniczenia zużycia wody;

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;

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.
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