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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Marken utgör grunden för produktion av livsmedel, foder, textilier och bränslen, och den 
spelar en viktig roll för avskiljning av koldioxid. Marken riskerar dock idag – mer än 
någonsin tidigare – att skadas på ett oåterkalleligt sätt på grund av erosion, föroreningar, 
försaltning, hårdgörning samt förlust av organiska ämnen och av markens biologiska 
mångfald. 

1. Europaparlamentet uppmanar enträget rådet att godkänna den gemensamma ståndpunkten 
om ramdirektivet för markskydd, i syfte att införa ett gemenskapsinstrument som kan 
användas för att hantera dessa hot.

3. Europaparlamentet anser det nödvändigt att förbättra utbildningen av unga jordbrukare, i 
synnerhet när det gäller följderna av klimatförändringen och jordbruksproduktionens roll i 
klimatfrågan.

4. Europaparlamentet anser att den integrerade förvaltningen av vattenresurserna inom 
jordbruket måste omfatta strategier för modernisering och förbättring av 
vattenanvändningen och vattenförvaltningen samt strategier för rationalisering och 
begränsning av vattenkonsumtionen.

5. Europaparlamentet emotser med stort intresse inrättandet av ett europeiskt centrum för 
övervakning av torka och inrättandet av systemet för tidig varning och betonar 
nödvändigheten av att effektivisera den information som medlemsstaterna förmedlar samt 
samordningen mellan medlemsstaterna. 

6. Europaparlamentet begär att man inom ramen för en global koldioxidmarknad främjar 
bevarandet av skogarna och skogarnas återhämtning, huvudsakligen i sådana 
medlemsstater som förlorat sitt naturliga skogsarv. Parlamentet betonar nödvändigheten 
av att inom Europeiska unionen förvalta skogarna på ett integrerat och hållbart sätt.
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