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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. ragina Europos Komisiją, persvarstant Poveikio aplinkai vertinimo direktyvą ir 
Direktyvą 2001/42/EB ir parenkant vietas atsinaujinančių išteklių energijos įmonėms ir 
kitiems objektams steigti, griežtai taikyti kraštovaizdžio ir natūralios gamtinės aplinkos 
apsaugos kriterijus; Komisija turėtų nustatyti rodiklius, kuriais remiantis būtų vertinamas 
jų vizualinis poveikis ir keisti SESV straipsnius, susijusius su kultūros ir gamtos paveldo 
saugojimu;

2. reikalauja 2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje (DFP) numatyti tinklo 
„Natura 2000“ finansavimą ir parengti naujus tvarkymo metodus siekiant susitarti su 
savininkais ir privataus sektoriaus atstovais, taip pat rasti tinkamus ir našius naudojimo 
būdus, kaip išsaugoti buveines ir biologinę įvairovę;

3. mano, kad reikia rasti naujus dirvožemio srities reglamentavimo būdus, kurie atitiktų 
valstybių narių nustatytus kriterijus, numatyti priemones, kurios padėtų išvengti stichinių 
nelaimių, užkirsti kelią potvyniams ir sukurti skaidrią ir aiškią vidaus rinką dirvos taršos 
mažinimo srityje;

4. laikosi nuomonės, kad energetikos veiksmų plano iki 2050 m. tikslai gali būti pasiekti tik 
tuo atveju, jei bus įgyvendinamos papildomos strategijos, įskaitant žemės ūkio veiklos 
vertinimą, miškų atsodinimą ir politinių priemonių, kuriomis būtų skatinama diegti 
inovacijas ir greitai panaudoti saulės ir jūros energiją, taikymą;

5. mano, kad programą „LIFE+“ turėtų valdyti Europos Komisija, ypatingą dėmesį 
kreipdama į tarptautinius inovacijų ir kompetencijos projektus: remti MVĮ ir MTTP 
įstaigas ir pirmenybę teikti biologinės įvairovės išsaugojimui taikant sistematinį ir 
integralųjį metodą, dirvožemiui išsaugoti tinkančioms žemės ūkio technologijoms ir 
gyvūnų ekosistemų maisto grandinei;

6. ragina Europos Komisiją persvarstant Vandens pagrindų direktyvą (VPD), Požeminio 
vandens direktyvą ir vandens išteklių saugojimo programą laikytis mokslinio ir sisteminio 
požiūrio, atsižvelgti į vandens apykaitos ciklus, vandens ir žemės santykį, kovą su 
dykumėjimu ir skaidraus ir veiksmingo vandens valdymo įgyvendinimą.


