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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве 
и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. отбелязва честите притеснения на вносителите на петиции, свързани с няколко 
области на политиката за опазване на околната среда, като депата за отпадъци, 
обезвреждането на отпадъци, местообитанията на дивата флора и фауна и 
качеството на въздуха и водата; приветства усилията на вносителите да приведат 
органите под отговорност и призовава държавите членки да бъдат възможно най-
отворени и готови за сътрудничество с тях;

2. настоятелно призовава държавите членки да намерят баланс между нуждите на една 
здрава икономика и тези на околната среда; подчертава, че местните общности 
трябва да имат думата при вземането на решения относно най-добрия баланс между 
нуждите на хората и тези на дивата флора и фауна;

3. счита, че тъй като гражданите и жителите на държавите членки са в най-добра 
позиция да определят най-удачните приоритети за своите местни райони, 
принципът на субсидиарност следва да бъде прилаган, когато това е възможно, за 
въпроси, свързани с околната среда; 

4. счита, че практиката на допълнително регулиране на национално ниво при 
прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда от страна на 
държавите членки може да има порочни последици, като ограничи приемането на 
това законодателство; призовава държавите членки да превишават изискванията на 
директивите на ЕС само когато е налице ясна и широко приета необходимост от 
това; 

5. подчертава изключителната необходимост от разработване на нови енергийни 
производствени мощности в ЕС; признава, че това не може да бъде сторено без да 
се оказва въздействие върху околната среда, и призовава Съюза и държавите членки 
да включат сред приоритетите си доброто проектиране на ландшафта след края на 
производството;

6. счита, че високите стандарти на информираност и прозрачност относно 
законодателството в областта на околната среда и прилагането на правилата на ЕС 
са от изключително значение, за да бъде гарантирано, че политиката за опазване на 
околната среда на ЕС среща одобрението на гражданите; 

7. приветства въвеждането на оценки на въздействието върху околната среда; въпреки 
това настоятелно призовава те да бъдат разработени при пълно съответствие с по-
традиционните оценки на въздействието, по-специално по отношение на тяхното 
въздействие върху нуждите на малките предприятия и гражданите, както и върху 
растителния и животински свят;

8. настоятелно призовава Комисията да намери по-добър начин за съчетаване на 
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своите политики за опазване на околната среда с общата политика в областта на 
рибарството и общата селскостопанска политика;

9. настоятелно призовава държавите членки да прилагат законодателството на ЕС в 
областта на околната среда по най-ясния, най-простия и най-лесния за ползване 
начин.


