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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție care urmează a fi adoptată:

1. îndeamnă Comisia Europeană ca, la revizuirea Directivei privind evaluarea impactului 
asupra mediului și a Directivei 2001/42/CE, să aplice în mod strict criteriile de protecție a 
peisajului și a mediului natural atunci când selectează siturile destinate producerii de 
energie regenerabilă și altor instalații; Comisia ar trebui să stabilească indicatori pentru 
evaluarea impactului vizual al acestora și să dezvolte articolele din TFUE referitoare la 
protecția patrimoniului cultural și natural;

2. solicită ca în cadrul financiar multianual 2014-2020 să se prevadă fonduri pentru 
programul Natura 2000 și, de asemenea, solicită să fie stabilite noi metode de gestionare, 
care să permită ajungerea la un acord cu proprietarii și cu sectorul privat și găsirea unor 
întrebuințări compatibile și fructuoase pentru conservarea habitatului și a biodiversității;

3. consideră că este necesar să se găsească noi formule pentru reglementări în ceea ce 
privește solul, în conformitate cu criteriile statelor membre, care să stabilească măsuri 
pentru evitarea catastrofelor, pentru prevenirea inundațiilor și pentru crearea unei piețe 
interne transparente și clare în ceea ce privește poluarea solului;

4. consideră că obiectivele Foii de parcurs 2050 pot fi atinse numai dacă se pun în aplicare 
strategii suplimentare, inclusiv evaluări în ceea ce privește agricultura, reîmpădurirea și 
introducerea unor măsuri de stimulare pentru inovare și implementarea rapidă a energiei 
solare și marine;

5. consideră că programul LIFE+ ar trebui gestionat de către Comisia Europeană, punând 
accent pe proiectele internaționale de inovare și excelență: promovarea IMM-urilor și a 
instituțiilor de cercetare și dezvoltare și acordarea de prioritate conservării biodiversității, 
printr-o abordare sistematică și integrală, precum și tehnologiilor agricole compatibile cu 
conservarea solului și a lanțului trofic din cadrul ecosistemelor animalelor;

6. îndeamnă Comisia Europeană ca, în cadrul revizuirii Directivei-cadru privind apa, a 
Directivei privind apele subterane și a planului privind protecția apelor, să mențină o 
abordare științifică și sistematică, ținând seama de ciclurile hidrologice, de relația dintre 
apă și sol, de combaterea deșertificării și de obținerea unei mai mari transparențe și 
eficiențe în gestionarea apei.


