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ET

ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et petitsiooni esitajad väljendavad sageli muret seoses mitmesuguste 
keskkonnapoliitika valdkonda kuuluvate teemadega, nagu prügilad ja jäätmete 
kõrvaldamine, eluslooduse elupaigad ning õhu ja vee kvaliteet; kiidab nende jõupingutusi, 
et sundida ametiasutusi aruandluskohustust täitma ning kutsub liikmesriike üles suhtlema 
petitsiooni esitajatega võimalikult avatult ja koostööaltilt;

2. nõuab tungivalt, et liikmesriigid hoiaksid elujõulise majanduse vajadused ja 
keskkonnahoidlikkuse omavahel tasakaalus; rõhutab, et kohalikud kogukonnad peavad 
saama inimeste vajaduste ja eluslooduse vajaduste vahelise parima tasakaalu leidmisel 
otsustavalt kaasa rääkida;

3. on arvamusel, et kuna kodanikud ja liikmesriikide elanikud on kõige paremal positsioonil, 
et otsustada, millised peaksid olema kõige asjakohasemad prioriteedid nende 
lähiümbruses, siis tuleks keskkonnaküsimustes võimaluse korral alati kohaldada 
subsidiaarsuspõhimõtet; 

4. on seisukohal, et keskkonna-alaste ELi õigusaktide ülemäära range rakendamine 
liikmesriikides võib soovimatu mõjuna põhjustada nende õigusaktide vähest omaksvõttu; 
palub liikmesriikidel minna ELi direktiividega nõutust kaugemale üksnes juhul, kui on 
olemas selge ja üldsuse poolt heakskiidetud vajadus seda teha; 

5. rõhutab vältimatut vajadust arendada ELis uusi energiatootmisvõimsusi; tunnistab, et seda 
ei saa teha ilma teatava keskkonnamõjuta, ning nõuab, et EL ja liikmesriigid seaksid 
prioriteediks maastiku tootmisjärgse kujundamise;

6. on seisukohal, et ELi keskkonna-alaste õigusaktide ja nende kohaldamisega seotud 
teavitamise ja läbipaistvuse kõrgetasemelised standardid on äärmiselt olulised, et 
kodanikud ELi keskkonnapoliitika heaks kiidaksid; 

7. kiidab heaks keskkonnamõju hindamise kasutuselevõtu; nõuab sellegipoolest, et seda 
arendataks täielikus kooskõlas tavapärasemate mõjuhindamistega, eelkõige arvestades 
hindamise tagajärgi väikeettevõtete ja elanike vajadustele ning floorale ja faunale;

8. nõuab, et komisjon leiaks viise, kuidas keskkonnapoliitikat paremini ühitada ühise 
kalanduspoliitika ja ühise põllumajanduspoliitikaga;

9. nõuab, et liikmesriigid rakendaksid ELi keskkonna-alaseid õigusakte kõige selgemal, 
lihtsamal ja kasutajasõbralikumal viisil.


