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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer kraftigt Kommissionen til i forbindelse med evalueringen af VVM-direktivet og 
direktiv 2001/42/EF strengt at anvende kriterier for beskyttelse af landskab og naturligt 
miljø, når der udvælges områder for vedvarende energi og andre faciliteter; mener, at 
Kommissionen bør opstille indikatorer for at vurdere deres visuelle indvirkning og udvikle 
artiklerne om beskyttelse af kultur- og naturarv i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde;

2. anmoder om, at Natura 2000 finansieres gennem den flerårige finansielle ramme 2014-
2020, og at der indføres nye forvaltningsmetoder, der muliggør indgåelse af aftaler med 
ejere og den private sektor og at finde anvendelser, der er forenelige med og frugtbare for 
bevarelsen af levesteder og biodiversitet;

3. mener, at det er nødvendigt at finde nye ordninger for jordlovgivning i overensstemmelse 
med medlemsstaternes kriterier ved at iværksætte foranstaltninger med henblik at undgå 
katastrofer, forebygge oversvømmelser og skabe et gennemsigtigt og klart indre marked 
hvad angår jordforurening; 

4. er af den opfattelse, at målene i køreplan 2050 kun kan nås, hvis der gennemføres 
strategier, der supplerer hinanden, herunder vurdering af landbrug, genplantning af skove 
og indførelse af politiske incitamenter til innovation og hurtig gennemførelse af sol- og 
havenergi; 

5. er af den opfattelse, at LIFE+-programmet bør forvaltes af Kommissionen med vægt på 
internationale innovations- og kvalitetsprojekter, der fremmer SMV'er og F&U-
institutioner og prioriterer bevarelsen af biodiversiteten med en systematisk og 
helhedsorienteret tilgang og landbrugsteknologier, der er forenelige med bevarelsen af 
jorden og fødekæden i dyrenes økosystemer;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen til ved evalueringen af vandrammedirektivet 
(VRD), grundvandsdirektivet og Blue Print-programmet at bevare en videnskabelig og 
systemisk tilgang, under hensyntagen til vandkredsløb, forholdet mellem vand og land, 
bekæmpelsen af ørkendannelse og gennemførelse af gennemsigtighed og effektivitet i 
forvaltningen af vand.


