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Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med översynen av 
direktiv 2001/42/EG strängt tillämpa kriterier för bevarandet av landskap och naturliga 
miljöer när anläggningsplatser för förnybar energi och andra anläggningar väljs ut. 
Kommissionen bör ta fram indikatorer för att utvärdera deras visuella påverkan och 
utveckla artiklarna om bevarande av kultur- och naturarv i EUF-fördraget.

2. Europaparlamentet begär att medel ska avsättas för Natura 2000 inom ramen för den 
fleråriga budgetramen 2014–2020 och att nya förvaltningsmetoder ska införas för att få till 
stånd avtal med ägare och den privata sektorn och för att hitta kompatibla och fördelaktiga 
lösningar för bevarandet av livsmiljöer och biologisk mångfald.

3. Europaparlamentet menar att nya metoder för markreglering i enlighet med 
medlemsstaternas kriterier måste hittas för att fastställa åtgärder i syfte att undvika 
katastrofer, förebygga översvämningar och inrätta en öppen och tydlig inre marknad vad 
gäller markförorening.

4. Europaparlamentet anser att målen i färdplanen för 2050 kan uppnås endast om man inför 
kompletterande strategier, inklusive bedömningar av jordbruk, återbeskogning och 
politiska incitament för innovation samt en snabb installation av sol- och havsenergi.

5. Europaparlamentet anser att programmet Life+ bör förvaltas av kommissionen och att 
tonvikten bör läggas på internationella projekt för innovation och kompetens av 
högsta klass genom att små och medelstora företag och FoU-institutioner främjas, genom 
att bevarandet av den biologiska mångfalden prioriteras på ett systematiskt och integrerat 
sätt samt genom att jordbrukstekniker som är förenliga med markvård och 
djurens näringskedja i ekosystemet tillämpas.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stå fast vid ett vetenskapligt och 
systematiskt tillvägagångssätt i samband med sin översyn av ramdirektivet för vatten, 
grundvattendirektivet och Blue Print-programmet, och att ta hänsyn till vattnets kretslopp, 
förhållandet mellan mark och vatten, kampen mot ökenspridning och tillämpningen av 
insyn och effektivitet i vattenförvaltningen.


