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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. aicina Eiropas Komisiju EIA (Ietekmes uz vidi novērtējuma) direktīvas un 
Direktīvas 2001/42/EK pārskatīšanas laikā strikti piemērot ainavas un dabiskās vides 
aizsardzības kritērijus, izvēloties vietas atjaunojamu energoresursu ražotnēm un citām 
ēkām; Komisijai jānosaka rādītāji minēto ražotņu un ēku vizuālās ietekmes novērtējumam 
un jāizstrādā panti LESD, kas attiecas uz kultūras un dabas mantojuma aizsardzību;

2. ierosina iekļaut Natura 2000 finansējumu Daudzgadu finanšu shēmā 2014.―2020. gadam 
un izstrādāt jaunas pārvaldības metodes, kas ļautu noslēgt vienošanās ar īpašniekiem un 
privātā sektora pārstāvjiem, kā arī atrast atbilstošus un produktīvus dzīvotņu un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas veidus;

3. uzskata, ka jāizstrādā jauni augsnes reglamentēšanas veidi saskaņā ar dalībvalstu 
kritērijiem, kas noteiktu pasākumus katastrofu un plūdu novēršanai un radītu pārredzamu 
un skaidru iekšējo tirgu attiecībā uz augsnes piesārņojumu;

4. uzskata, ka mērķus, kas noteikti Ceļvedī 2050. gadam, var sasniegt tikai tad, ja ievieš 
papildu stratēģijas, kurās iekļauj lauksaimniecības novērtējumu, apmežošanu un politikas 
mērķus inovāciju veicināšanai, kā arī saules enerģijas un jūras energoresursu ātrai 
izmantošanai;

5. uzskata, ka LIFE+ programmu jāpārvalda Eiropas Komisijai, akcentējot starptautiskus 
inovāciju un izcilības projektus, t. i., veicinot MVU un pētniecības un attīstības iestādes, 
kā arī par prioritāti nosakot gan sistemātiskas un vienotas pieejas izmantošanu bioloģiskās 
daudzveidības uzturēšanā, gan arī lauksaimniecības tehnoloģijas, kas saudzē augsni un 
dzīvnieku ekosistēmas pārtikas ķēdi;

6. aicina Eiropas Komisiju tās pārskatā par Ūdens pamatdirektīvu, Gruntsūdeņu direktīvu un 
Blue Print programmu saglabāt zinātnisku un sistēmisku pieeju, ņemot vērā ūdens ciklus, 
ūdens un zemes attiecības, cīņu pret pārtuksnešošanos, kā arī pārredzamības un 
efektivitātes īstenošanu ūdens pārvaldībā.


