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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva Komisijo, naj pri pregledu direktive o presoji okoljskih vplivov in 
Direktive 2001/42/EC strogo uporablja merila za varstvo krajine in naravnega okolja pri 
izbiri lokacij za sisteme obnovljivih virov energije in druge objekte; Komisija bi morala 
oblikovati kazalnike za ovrednotenje njihovega vidnega vpliva in nadalje razviti člene iz 
PDEU, povezane z varstvom kulturne in naravne dediščine;

2. poziva, naj se v večletnem finančnem okviru 2014–2020 zagotovi financiranje omrežja 
Natura 2000 in naj se opredelijo nove metode vodenja, ki bi omogočale doseganje 
dogovorov z lastniki in zasebnim sektorjem, ter naj se poiščejo skladne in plodne 
možnosti uporabe za ohranitev habitatov in biotske raznovrstnosti;

3. meni, da je treba nujno najti nove formule za upravljanje tal, ki bodo v skladu z merili 
držav članic, zasnovati ukrepe za preprečevanje nesreč in poplav ter za oblikovanje 
preglednega in jasnega notranjega trga, upoštevaje onesnaženost tal; 

4. meni, da bomo lahko dosegli cilje energetskega načrta do leta 2050 samo, če bomo 
izvajali dopolnjujoče se strategije, vključno z oceno kmetijstva, pogozdovanja ter uvedbe 
pobud politike za inovacije in hitro uporabo energije sonca in morja;

5. meni, da bi morala program LIFE+ voditi Komisija, s poudarkom na mednarodnih 
projektih za inovacije in odličnost: spodbujati bi morala mala in srednja podjetja ter 
ustanove za raziskave in razvoj, na prvo mesto pa postaviti biotsko raznovrstnost s 
sistematičnim in celovitim pristopom ter kmetijsko tehnologijo, ki bo skladna z varstvom 
tal in prehrambno verigo v živalskih ekosistemih;

6. nujno poziva Komisijo, naj pri pregledu okvirne direktive o vodah, direktive o podzemni 
vodi in programa za zaščito vodnih virov (ang. Blue Print) ohrani znanstveni in sistemski 
pristop, upoštevaje kroženje vode, odnos med vodo in kopnim, boj proti dezertifikaciji ter 
uvajanje preglednosti in učinkovitosti v gospodarjenje z vodo.


