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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wzywa Komisję Europejską, aby podczas przeglądu dyrektywy EIA (w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko) oraz dyrektywy 2001/42/WE ściśle stosowała kryteria 
dotyczące ochrony krajobrazu i środowiska naturalnego przy wyborze lokalizacji do 
celów wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i innych instalacji;  zwraca uwagę, że 
Komisja powinna utworzyć wskaźniki służące ocenie wizualnego oddziaływania tego 
rodzaju instalacji oraz rozwinąć w TFUE artykuły związane z ochroną dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego;

2. domaga się zapewnienia finansowania programu Natura 2000 w wieloletnich ramach 
finansowych (WRF) na lata 2014-2020 oraz ustanowienia nowych metod zarządzania 
pozwalających na osiągnięcie porozumień z właścicielami i sektorem prywatnym oraz 
znalezienie zgodnych i korzystnych możliwości wykorzystywania ochrony siedlisk i 
różnorodności biologicznej;

3. uważa, że konieczne jest znalezienie nowych rozwiązań w zakresie regulacji gleb zgodnie 
z kryteriami państw członkowskich i że należy ustanowić środki w celu zapobiegania 
katastrofom i powodziom oraz utworzyć przejrzysty i wolny rynek wewnętrzny w 
odniesieniu do zanieczyszczenia gleby;

4. jest zdania, że cele strategii na 2050 r. można osiągnąć tylko wtedy, jeśli wdrażane będą 
dodatkowe strategie, w tym ocena rolnictwa, ponowne zalesianie i wprowadzenie 
politycznych zachęt do innowacji oraz rychłego wykorzystywania energii słonecznej i 
morskiej;

5. uważa, że program LIFE+ powinien być zarządzany przez Komisję Europejską, przy 
czym należy położyć nacisk na międzynarodowe projekty w zakresie innowacji i 
doskonałości wspierające MŚP oraz ośrodki badawczo-rozwojowe, i traktujące 
priorytetowo opierające się na systematycznym i integralnym podejściu zachowanie 
różnorodności biologicznej, a także na technologie rolne kompatybilne z ochroną gleby i 
łańcuchem pokarmowym ekosystemów fauny;

6. wzywa Komisję Europejską, aby przy przeglądzie ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy 
w sprawie ochrony wód gruntowych oraz programu zachowania zasobów wody Europy 
utrzymała naukowe i systemowe podejście, z uwzględnieniem obiegów wody, związku 
pomiędzy wodą i glebą, walki z pustynnieniem oraz wprowadzania w życie przejrzystości 
i efektywności w zakresie gospodarki wodnej. 


