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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. Настоятелно призовава Европейската комисия, при преразглеждането на 
Директивата за ОВОС и на Директива 2001/42/ЕО, да прилага строго критерии за 
защита на ландшафта и природната среда по отношение на избора на терени за 
обекти за възобновяема енергия и други инсталации; Комисията следва да създаде 
показатели за оценка на тяхното визуално въздействие и да развие членовете от 
ДФЕС, свързани със защитата на културното и природното наследство;

2. изисква многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014-2020 г. да 
предвижда финансирането на Натура 2000 и да бъдат установени нови методи на 
управление, позволяващи сключването на споразумения със собственици и с 
частния сектор и намирането на съвместими и плодотворни употреби за 
съхранението на естествените местообитания и биологичното разнообразие;

3. счита, че е необходимо намирането на нови формули за регулиране на почвите, в 
съответствие с критериите на държавите-членки, като бъдат въведени мерки за 
избягване на бедствията, предотвратяване на наводненията и създаване на 
прозрачен и ясен вътрешен пазар по отношение на замърсяването на почвата;

4. счита, че целите на Пътна карта 2050 г. могат да бъдат постигнати, при условие че 
бъдат приложени допълнителни стратегии, включително оценка на селското 
стопанство, повторното залесяване и въвеждането на стимули на политика за 
иновации и бързо прилагане на слънчевата и морската енергия;

5. счита, че програмата LIFE+ следва да бъде управлявана от Европейската комисия, с 
особено внимание спрямо международните проекти за иновации и върхови постижения:
насърчаване на МСП и на институциите на научноизследователската и развойната 
дейност и отдаване на приоритетно значение на поддържането на биологичното 
разнообразие посредством систематичен и цялостен подход, както и на 
селскостопанските технологии, съвместими с опазването на почвата и на 
хранителната верига на животинските екосистеми;

6. настоятелно призовава Европейската комисия, в своя преглед на рамковата 
директива за водите, на директивата за подпочвените води и на подробната 
стратегия на ЕС за водите да се придържа към научния и систематичен подход, като 
вземе под внимание водните цикли, взаимозависимостта между водата и земята, 
борбата срещу опустиняването, както и прилагането на принципите на прозрачност 
и ефективност в управлението на водите;


