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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby při přezkumu směrnice o posuzování vlivů na 
životní prostředí a směrnice 2001/42/ES v souvislosti s výběrem umístění zařízení pro 
výrobu obnovitelné energie a dalších zařízení striktně uplatňovala kritéria ochrany krajiny
a přirozeného životního prostředí; Komise by měla vypracovat ukazatele pro posouzení 
jejich vizuálního dopadu a rozvinout příslušné články SFEU týkající se ochrany 
kulturního a přírodního dědictví;

2. žádá, aby bylo financování sítě Natura 2000 zahrnuto do víceletého finančního rámce na 
období 2014–2020 a aby byly zavedeny nové metody řízení, které umožní uzavírání 
dohod s vlastníky a se soukromým sektorem a nalezení způsobů využití, které budou 
slučitelné se zachováním přírodních stanovišť a biologické rozmanitosti a budou v tomto 
ohledu přínosné;

3. domnívá se, že je nutné v souladu s kritérii členských států nalézt nové postupy regulace 
půdy, v jejichž rámci budou zavedena opatření na zamezení katastrofám a předcházení 
povodním a na vytvoření transparentního a přehledného vnitřního trhu, pokud jde
o znečištění půdy;

4. zastává názor, že cílů plánu pro energetiku do roku 2050 lze dosáhnout pouze tehdy, 
budou-li realizovány doplňkové strategie, včetně posouzení zemědělství, opětovného 
zalesňování a zavedení politických pobídek pro inovace a rychlého zavedení využívání 
solární a mořské energie;

5. zastává názor, že program LIFE+ by měla řídit Evropská komise a že by měl být kladen 
důraz na mezinárodní projekty v oblasti inovací a špičkových kompetencí, a to tak, že 
budou podporovány malé a střední podniky a instituce v oblasti výzkumu a vývoje, 
prioritou se stane zachování biologické rozmanitosti systematickým a integrovaným 
přístupem a budou podporovány zemědělské technologie kompatibilní s ochranou půdy
a potravního řetězce ekosystémů zvířat;

6. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby při přezkumu rámcové směrnice o vodě, 
směrnice o podzemních vodách a plánu na zachování vodních zdrojů Evropy zaujala 
vědecký a systematický přístup a zohlednila koloběh vody, vztah mezi vodou a půdou, boj 
proti desertifikaci a zavedení transparentnosti a efektivnosti správy vodních zdrojů.


