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FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker de hyppige bekymringer blandt andragerne inden for flere områder af 
miljøpolitikken, f.eks. deponering og bortskaffelse af affald, naturlige levesteder og luft-
og vandkvalitet; bifalder deres bestræbelser på at ansvarliggøre myndighederne, og 
opfordrer medlemsstaterne til i videst mulig udstrækning at være åbne over for dem og 
samarbejde med dem;

2. opfordrer medlemsstaterne til at opveje behovet for en sund økonomi med miljøhensyn; 
understreger, at lokalsamfundene skal have en stærk indflydelse på at vælge den bedste 
balance mellem menneskers og vilde dyrs behov;

3. mener, at subsidiaritetsprincippet, eftersom borgere og indbyggere i medlemsstaterne er 
bedst egnet til at vurdere de mest hensigtsmæssige prioriteringer for deres lokalområde, 
bør anvendes på miljøspørgsmål, hvor det er muligt; 

4. mener, at medlemsstaternes "forgyldning" af EU's miljølovgivning kan have en uønsket 
effekt i retning af begrænset accept af en sådan lovgivning; opfordrer medlemsstaterne til 
kun at gå ud over det, der er påkrævet af EU's direktiver, når der er et klart og folkeligt 
accepteret behov for at gøre det; 

5. understreger, at der er et overvældende behov for at udvikle nye 
energiproduktionskapaciteter i EU; erkender, at dette ikke kan ske uden en vis indvirkning 
på miljøet, og opfordrer EU og medlemsstaterne til at prioritere god landskabspleje i 
efterproduktionsfasen;

6. mener, at høje standarder for information og gennemsigtighed om miljølovgivning og 
anvendelse af EU-reglerne er afgørende for at sikre, at EU's miljøpolitik får borgernes 
samtykke;

7. bifalder indførelsen af miljøkonsekvensvurderinger; opfordrer ikke desto mindre til, at de 
udvikles i tæt sammenhæng med mere traditionelle konsekvensanalyser, navnlig med 
hensyn til deres indvirkning på små virksomheders og lokalbefolkningens behov, såvel 
som på flora og fauna;

8. opfordrer Kommissionen til at finde måder til bedre at forene sine miljøpolitikker med den 
fælles fiskeripolitik og den fælles landbrugspolitik;

9. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre EU's miljølovgivning på den 
klareste, enkleste og mest brugervenlige måde.


