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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Exorta a Comissão Europeia, no contexto da revisão da Directiva relativa à avaliação do 
impacto ambiental e da Directiva 2001/42/CE, a aplicar estritamente os critérios de 
protecção da paisagem e do ambiente natural na selecção de sítios para as energias 
renováveis ou de outras instalações; convida a Comissão a criar indicadores tendo em 
vista avaliar o seu impacto visual e a desenvolver os artigos do TFUE relacionados com a 
protecção do património cultural e natural;

2. Solicita que o quadro financeiro plurianual (QFP) 2014-2020 preveja o financiamento do 
programa Natura 2000 e que sejam criados novos métodos de gestão que permitam 
acordos com os proprietários e o sector privado, bem como utilizações compatíveis e 
profícuas para efeitos de preservação dos habitats e da biodiversidade;

3. Entende ser necessário encontrar novas fórmulas de regulamentação dos solos, em 
conformidade com os critérios dos Estados-Membros, criando medidas que permitam 
evitar catástrofes, prevenir inundações e criar um mercado interno transparente e claro no 
que respeita à poluição dos solos;

4. Entende que os objectivos do roteiro para 2050 só podem ser atingidos mediante a 
implementação de estratégias complementares, nomeadamente a avaliação da agricultura, 
a reflorestação e a introdução de incentivos políticos à inovação e à rápida aplicação da
energia solar e marinha;

5. Considera que o programa LIFE+ deveria ser gerido pela Comissão Europeia, colocando a 
tónica em projectos internacionais de inovação e excelência: promover as PME e as 
instituições de I&D, preservar prioritariamente a biodiversidade com uma abordagem 
sistemática e integral e favorecer as técnicas agrícolas compatíveis com a preservação dos 
solos e a cadeia alimentar nos ecossistemas animais;

6. Exorta a Comissão Europeia, no quadro da revisão da Directiva-quadro relativa à água, da 
Directiva relativa às águas subterrâneas e do programa de preservação dos recursos 
hídricos, a manter uma abordagem científica e sistémica, tendo em conta os ciclos da água, 
a relação entre a água e a terra, a luta contra a desertificação e a aplicação da transparência 
e a eficácia na gestão das águas.


