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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει τη συχνή ανησυχία των αναφερόντων όσον αφορά διάφορους τομείς 
περιβαλλοντικής πολιτικής όπως είναι η υγειονομική ταφή και διάθεση αποβλήτων, οι 
οικότοποι της άγριας πανίδας και η ποιότητα του αέρα και του νερού· επικροτεί τις 
προσπάθειές τους φέρουν τις αρχές προ των ευθυνών τους, και ζητεί από τα κράτη μέλη 
να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και συνεργάσιμα μαζί τους·

2. ζητεί από τα κράτη μέλη να ισορροπήσουν τις ανάγκες μιας υγιούς οικονομίας με εκείνες 
του περιβάλλοντος· δίνει έμφαση στην ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των τοπικών 
κοινοτήτων όσον αφορά την εξεύρεση της καλύτερης ισορροπίας ανάμεσα στις ανάγκες 
των ανθρώπων και τις ανάγκες της άγριας χλωρίδας και πανίδας·

3. θεωρεί ότι, επειδή οι πολίτες και οι κάτοικοι των κρατών μελών είναι οι πλέον αρμόδιοι 
να κρίνουν ποιες προτεραιότητες είναι οι πιο κατάλληλες σε τοπικό επίπεδο, θα πρέπει, 
όπου αυτό είναι δυνατόν, να εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας όσον αφορά τα 
περιβαλλοντικά θέματα· 

4. θεωρεί ότι οι «κανονιστικές υπερβολές» στη μεταφορά της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
της ΕΕ από τα κράτη μέλη μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα μειώνοντας την 
αποδοχή της εν λόγω νομοθεσίας· ζητεί από τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε υπέρ το 
δέον μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ μόνον όταν υπάρχει σαφής και ευρέως αποδεκτή 
ανάγκη να το πράξουν· 

5. τονίζει την επιτακτική ανάγκη για ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων παραγωγής ενέργειας 
στην ΕΕ· αναγνωρίζει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, και ζητεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην 
αποκατάσταση του τοπίου μετά από την ολοκλήρωση της παραγωγής·

6. θεωρεί ότι τα υψηλά πρότυπα όσον αφορά την ενημέρωση και διαφάνεια σχετικά με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία και την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ είναι ουσιαστικής 
σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ γίνεται αποδεκτή 
από τους πολίτες· 

7. επικροτεί την καθιέρωση της διενέργειας αξιολογήσεων των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων· ωστόσο, επιμένει ότι η διενέργειά τους θα πρέπει να γίνεται εξασφαλίζοντας 
πλήρη συνοχή με τις παραδοσιακές αξιολογήσεις των επιπτώσεων, ιδίως όσον αφορά τον 
αντίκτυπο στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων και των κατοίκων, καθώς και στην 
πανίδα και τη χλωρίδα·

8. ζητεί από την Επιτροπή να αναζητήσει καλύτερους τρόπους συνδυασμού των 
περιβαλλοντικών πολιτικών της με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και την Κοινή 
Γεωργική Πολιτική·
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9. ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ με τον 
πιο σαφή, απλό και προσιτό τρόπο.


