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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considerando que o solo está na base da produção da alimentação humana, forragens, 
têxteis e combustíveis e que desempenha um importante papel na captura de CO2; que o 
solo está, porém, mais do que nunca, exposto a danos irreversíveis provocados pela 
erosão, poluição, salinização e impermeabilização, bem como pelo empobrecimento em 
substâncias orgânicas e pela perda da biodiversidade dos solos;

2. Exorta o Conselho a aprovar a sua posição comum referente à directiva-quadro relativa à 
protecção dos solos, a fim de criar um instrumento comunitário que permita lutar contra as 
ameaças em questão;

3. Entende necessário melhorar a formação dos jovens agricultores, designadamente no 
respeitante aos efeitos das alterações climáticas e ao papel desempenhado pela produção 
agrícola no clima;

4. Considera que a gestão integrada dos recursos hídricos na agricultura deve incluir
estratégias de modernização e melhoria da utilização e gestão da água, de racionalização e 
de limitação do consumo de água;

5. Aguarda com impaciência a criação do Observatório Europeu da Seca e do Sistema de 
Alerta Precoce, e assinala a necessidade de melhorar a eficácia das informações 
transmitidas pelos Estados-Membros e a coordenação entre estes;

6. Exorta, no quadro do mercado mundial de CO2, ao incentivo à preservação e recuperação 
das florestas, prioritariamente nos Estados-Membros que perderam o seu património de 
florestas naturais, salientando simultaneamente a necessidade de pôr em prática, na União 
Europeia, uma gestão integral e duradoura das florestas.
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