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NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí časté obavy, jež mají předkladatelé petic v několika oblastech politiky 
životního prostředí, které se týkají například skladování odpadů a nakládání s ním,  
přírodních stanovišť volně žijících zvířat a kvality ovzduší a vodních toků; oceňuje jejich 
snahu přivést orgány k odpovědnosti a vyzývá členské státy, aby k nim byly maximálně 
vstřícné a spolupracovaly s nimi;

2. naléhavě žádá členské státy, aby potřebu zdravé ekonomiky vyvážily s potřebami 
životního prostředí; zdůrazňuje, že místní obyvatelé musejí mít při rozhodování o co 
nejlepším vyvážení lidských potřeb a potřeb volně žijících živočichů významné slovo;

3. vzhledem ke skutečnosti, že těmi, kdo může nejlépe posoudit, jaké priority jsou pro místní 
oblasti nejvhodnější, jsou občané a obyvatelé členských států, je přesvědčen o tom, že u 
problematiky životního prostředí by měla být v co nejvyšší možné míře uplatňována 
zásada subsidiarity;  

4. domnívá se, že nadměrná vnitrostátní úprava (tzv. „gold-plating“) právních předpisů EU 
v oblasti životního prostředí může mít nežádoucí dopad, který se projeví menší ochotou 
takové právní předpisy přijímat; vyzývá členské státy, aby ve svých právních předpisech 
nezacházely dále, než vyžadují směrnice EU, jestliže to není zjevně a obecně nezbytné; 

5. zdůrazňuje naléhavou potřebu rozvíjet v EU nové kapacity pro výrobu energie; uznává, že 
tento krok nelze uskutečnit, aniž by neměl žádný dopad na životní prostředí, a naléhavě 
žádá Unii a členské státy, aby ve fázi postprodukce upřednostňovaly vhodné terénní 
úpravy;

6. domnívá se, že má-li být politika EU v oblasti životního prostředí přijímána občany 
kladně, je nezbytné mít vysoce kvalitní normy týkající se informací a transparentnosti 
právních předpisů v oblasti životního prostředí a uplatňovat předpisy EU; 

7. oceňuje skutečnost, že se začalo provádět posuzování dopadů na životní prostředí; 
naléhavě ovšem žádá, aby bylo prováděno v naprostém souladu s běžným posuzováním 
dopadů, zejména pokud jde o dopad těchto posouzení na potřeby malých podniků a 
obyvatel, ale i na faunu a floru;

8. naléhavě žádá Komisi, aby nalezla způsob, jak nejlépe skloubit svoji politiku v oblasti 
životního prostředí se společnou rybářskou politikou a společnou zemědělskou politikou;

9. naléhavě žádá členské státy, aby právní předpisy EU v oblasti životního prostředí 
prováděly co nejjasněji a nejjednodušeji a tak, aby byly co nejpřístupnější jejich 
uživatelům.


