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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. dringt er bij de Commissie op aan om bij het herzien van de MER-richtlijn en Richtlijn 
2001/42/EG strikt de criteria voor de bescherming van natuur en landschap toe te passen 
wanneer zij locaties voor projecten rond hernieuwbare energie en andere voorzieningen 
selecteert; de Commissie zou indicatoren moeten ontwikkelen om het visuele effect ervan te 
beoordelen, en de artikelen van het VWEU in verband met de bescherming van cultureel en 
natuurlijk erfgoed verder moeten uitwerken;

2. dringt erop aan dat de financiering van Natura 2000 wordt bepaald in het meerjarig financieel 
kader (MFK) 2014-2020 en dat er nieuwe beheersmethodes worden vastgesteld zodat er 
overeenkomsten met eigenaars en de particuliere sector kunnen worden bereikt en er 
vruchtbare gebruiksmogelijkheden kunnen worden gevonden die verenigbaar zijn met het 
behoud van habitats en biodiversiteit;

3. vindt het noodzakelijk nieuwe formules voor bodemregulering te vinden die 
overeenstemmen met de criteria van de lidstaten, en maatregelen te treffen om rampen en 
overstromingen te voorkomen en een duidelijke en transparante interne markt inzake 
bodemverontreiniging tot stand te brengen;

4. is van mening dat de doelstellingen van routekaart 2050 slechts haalbaar zijn als er elkaar 
aanvullende strategieën worden uitgevoerd, met inbegrip van een beoordeling van de 
landbouw, herbebossing en de invoering van beleidsimpulsen voor innovatie en snelle 
invoering van mariene en zonne-energie;

5. vindt dat het LIFE+-programma door de Commissie zou moeten worden beheerd, met de 
klemtoon op internationale innovatie- en expertiseprojecten. Meer bepaald: kmo's en O&O-
instellingen ondersteunen en een prioriteit maken van het behoud van biodiversiteit - via een 
stelselmatige en integrale benadering - en van landbouwtechnologieën die verenigbaar zijn 
met de instandhouding van de bodemkwaliteit en de voedselketen in de ecosystemen van 
dieren;

6. dringt er bij de Commissie op aan om bij de herziening van de kaderrichtlijn water (KRW), 
de grondwaterrichtlijn en het Blueprint-programma een wetenschappelijke en systematische 
benadering aan te houden, rekening houdend met de waterketens, de relatie tussen water en 
land, de strijd tegen woestijnvorming en het realiseren van een transparant en efficiënt 
waterbeheer.


