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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. žiada Európsku komisiu, aby pri vyhodnocovaní smernice o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a smernice 2001/42/ES prísne uplatňovala kritériá na ochranu krajiny a 
prírodného prostredia pri výbere lokalít pre obnoviteľné zdroje energie a iné zariadenia; 
Komisia by mala vytvoriť ukazovatele na hodnotenie ich vizuálneho vplyvu a rozvinúť 
články ZFEÚ, ktoré sa týkajú ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva;

2. žiada, aby financovanie sústavy Natura 2000 bolo zabezpečené vo viacročnom finančnom 
rámci 2014-2020, a aby sa vytvorili nové metódy riadenia, ktoré umožnia dosiahnuť 
dohodu s vlastníkmi a súkromným sektorom a nájsť kompatibilné a prínosné využitie 
prostriedkov na ochranu biotopov a biodiverzity;

3. domnieva sa, že je potrebné nájsť nové plány na reguláciu pôdy v súlade s kritériami 
členských štátov, ktoré stanovia opatrenia na odvrátenie katastrof, predídenie záplavám a 
vytvoria transparentný a jednoznačný vnútorný trh so zreteľom na znečistenie pôdy;

4. zastáva názor, že ciele Plánu 2050 (Roadmap 2050) sa môžu dosiahnuť iba ak sa zavedú 
dopĺňajúce stratégie, vrátane hodnotenia poľnohospodárstva, zalesňovania a zavedenia 
politických stimulov pre inováciu a rýchlu implementáciu slnečnej a morskej energie;

5. zastáva názor, že program LIFE+ by mala riadiť Európska komisia s dôrazom na 
medzinárodné projekty inovácie a excelentnosti: podpora MSP a inštitúcií v oblasti 
výskumu a vývoja a prednostné udržanie biodiverzity systematickým a uceleným 
prístupom, ako aj poľnohospodárske technológie zlučiteľné s ochranou pôdy a 
potravinového reťazca zvieracieho ekosystému;

6. vyzýva Európsku komisiu aby vo svojej revízii rámcovej smernice o vode, smernice o 
podzemných vodách a programu Blue Print zachovala vedecký a systematický prístup, 
ktorý zohľadňuje kolobeh vody, vzťah medzi vodou a pôdou, boj proti rozširovaniu púští 
a zavádzanie transparentnosti a efektívnosti vo vodnom hospodárstve;


