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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει στην αναθεώρηση της οδηγίας ΕΠΕ 
και της οδηγίας 2001/42/ΕΚ αυστηρά κριτήρια για την προστασία του τοπίου και του 
φυσικού περιβάλλοντος κατά την επιλογή των περιοχών για τη δημιουργία σταθμών 
αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων εγκαταστάσεων· η Επιτροπή θα 
πρέπει να δημιουργήσει δείκτες για την εκτίμηση των ορατών επιπτώσεων και να 
αναπτύξει τα άρθρα της ΣΛΕΕ που σχετίζονται με την προστασία της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς·

2. ζητεί να προβλέπεται η χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000 στο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020, και να δημιουργηθούν νέες μέθοδοι 
διαχείρισης μέσω των οποίων να μπορέσουν να επιτευχθούν συμφωνίες με τους 
ιδιοκτήτες και τον ιδιωτικό τομέα και να αναζητηθούν συμβατές και γόνιμες χρήσεις για 
την διατήρηση του βιοτόπου και της βιοποικιλότητας·

3. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αναζητηθούν νέες μέθοδοι ρύθμισης του εδάφους με βάση 
τα κριτήρια των κρατών μελών, θεσπίζοντας μέτρα για την αποφυγή καταστροφών, την 
πρόληψη πλημμυρών και τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς με διάφανο και σαφή 
χαρακτήρα όσον αφορά την ρύπανση του εδάφους· 

4. θεωρεί ότι οι στόχοι του Χάρτη Πορείας 2050 μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν 
εφαρμοστούν συμπληρωματικές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης 
της γεωργίας, της αναδάσωσης και της δημιουργίας πρωτοβουλιών για πολιτικές όσον 
αφορά την καινοτομία και την ταχεία εφαρμογή ηλιακής και θαλάσσιας ενέργειας·

5. θεωρεί ότι η διαχείριση του προγράμματος LIFE+ θα πρέπει να γίνεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι θα πρέπει να δίνεται έμφαση σε διεθνή σχέδια καινοτομίας 
και αριστείας: στην προώθηση των ΜΜΕ και των ιδρυμάτων έρευνας και ανάπτυξης, και 
στην προτεραιότητα της διατήρησης της βιοποικιλότητας με μια συστηματική και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση, και σε γεωργικές τεχνολογίες συμβατές με τη διατήρηση του 
εδάφους και της τροφικής αλυσίδας των οικοσυστημάτων των ζώων·

6. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσει στην αναθεώρηση της οδηγίας πλαίσιο 
για τα ύδατα (ΟΠΥ), της οδηγίας για τα υπόγεια ύδατα και του προσχεδίου για την 
προστασία των υδάτινων πόρων της Ευρώπης μια επιστημονική και συστημική 
προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τους κύκλους του νερού, τις σχέσεις ανάμεσα στο νερό 
και το έδαφος, την καταπολέμηση της ερημοποίησης και την εφαρμογή της διαφάνειας 
και της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδάτων·


