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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon kehtestaks keskkonnamõju hindamise direktiivi ja 
direktiivi 2001/42/EÜ läbivaatamisel ranged maastiku ja looduskeskkonna kaitse 
kriteeriumid taastuvate energiaallikate jaoks sobivate paikade või seadmete valimise 
puhuks; komisjon peaks looma indikaatorid, et hinnata nende visuaalset mõju, ja 
täiustama Euroopa Liidu toimimise lepingu kultuuri- ja looduspärandi kaitset käsitlevaid 
artikleid;

2. nõuab, et Natura 2000 rahastamine tuleb tagada mitmeaastases finantsraamistikus (2014–
2020) ja tuleb luua uued haldamismeetodid, mis võimaldaksid jõuda kokkuleppele 
omanike ja erasektoriga ning leida elupaikade ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks 
sobivad ja tulemuslikud lahendused;

3. usub, et pinnase kaitsega seotud õigusaktide jaoks on vaja leida uus vorm, mis oleks 
kooskõlas liikmesriikide kriteeriumidega ja millega loodaks meetmed katastroofide 
vältimiseks, üleujutuste ennetamiseks ning läbipaistva ja selge siseturu loomiseks seoses 
pinnase reostusega;

4. asub seisukohale, et tegevuskava 2050 eesmärgid on saavutatavad vaid juhul, kui 
rakendatakse täiendavaid strateegiaid, kaasa arvatud põllumajanduse hindamine, 
taasmetsastamine ja poliitiliste stiimulite loomine innovatsiooni arendamiseks ja päikese-
ja mereenergia kiireks rakendamiseks;

5. asub seisukohale, et LIFE+ programmi peaks haldama Euroopa Komisjon, asetades rõhu 
rahvusvahelistele uuendus- ja tippteadusprojektidele: edendada tuleks väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid ja teadus- ja arendusasutusi ning prioriseerida bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamine süstemaatilise ja integreeritud lähenemisviisi abil ning selliste 
põllumajandustehnoloogiate toetamine, mis sobivad kokku pinnase kaitsega ja 
toiduahelaga loomade ökosüsteemides;

6. nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon jääks veealase raamdirektiivi, põhjavee direktiivi ja 
Euroopa vete kaitsmise kava läbivaatamisel teadusliku ja süstemaatilise käsituse juurde ja 
võtaks arvesse veeringlust, vee ja maa vahelist seost, kõrbestumise vastast võitlust ning 
läbipaistvuse ja tõhususe rakendamist veemajanduses;


