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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. sürgeti az Európai bizottságot, hogy, a KHV-irányelv és a 2001/42/EK irányelv 
felülvizsgálatakor szigorúan alkalmazza a táj- és környezetvédelmi kritériumokat, amikor 
megújuló energiatelepek és egyéb létesítmények helyét jelöli ki; a Bizottság vezessen be 
mutatókat ezen létesítmények a tájképre gyakorolt hatásának felmérésére, és javítson az 
EUMSZ kulturális és természeti örökség védelmével kapcsolatos cikkein;

2. kéri, hogy a Natura 2000 finanszírozásának szerepeltetését a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretben, valamint új vezetési módszerek létrehozását, 
elősegítve a tulajdonosokkal és magánszektorral kötött megállapodások megkötését és azt, 
hogy megtalálják az élőhelyek és a biodiverzitás megőrzésének megfelelő és gyümölcsöző 
felhasználási módjait;

3. úgy véli, hogy a talajra vonatkozó szabályozások területén szükség van új módozatokra, 
amelyek megfelelnek a tagállamok által támasztott feltételeknek, katasztrófaelhárításra és 
árvízvédelemre vonatkozó intézkedéseket hoznak létre, a talajszennyezés vonatkozásában 
pedig átlátható és egyértelmű belső piacot alakítanak ki;

4. úgy véli, hogy a 2050-ig szóló ütemterv céljai csak olyan kiegészítő stratégiák 
segítségével érhetőek el, mint például a földművelésre és újraerdősítésre vonatkozó 
felmérések, valamint a nap- és tengeri energia gyors bevezetésére és fejlesztésére irányuló 
politikai ösztönzők létrehozása;

5. úgy véli, hogy a LIFE+ programot az Európai Bizottságnak kell felügyelnie a nemzetközi 
innovációs és kiválósági projektekre helyezett hangsúllyal:  a kis- és középvállalkozások 
és a kutatási és fejlesztési intézetek támogatása, a biodiverzitás fenntartásának 
szisztematikus és átfogó megközelítéssel történő előtérbe helyezése, illetve a talaj és az 
állatok ökológiai rendszereiben található táplálékláncok védelmével összhangban levő 
földművelési technológiák előmozdítása;

6. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy a víz-keretirányelv, a felszín alatti vizekről szóló 
irányelv és a programtervezet felülvizsgálata során ragaszkodjon a tudományos és 
rendszerszintű hozzáálláshoz, tekintettel a víz körforgására, a föld és víz közötti 
kapcsolatra, az elsivatagosodás elleni küzdelemre és az átláthatóság és hatékonyság 
bevezetésére a vízgazdálkodás területén;


