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JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. megállapítja, hogy petíciók benyújtói gyakran számolnak be a környezetvédelmi politika 
számos területét, így például a hulladéklerakókat, a hulladékártalmatlanítást, a vadon élő 
állatok élőhelyeit, valamint a levegő- és vízminőséget érintő aggályaikról; üdvözli a 
petíció benyújtóinak a hatóságok elszámoltathatóságára irányuló erőfeszítéseit, valamint 
felhívja a tagállamokat, hogy a lehető legnyitottabbak és legegyüttműködőbbek legyenek 
velük;

2. sürgeti a tagállamokat, hogy hozzák egyensúlyba az egészséges gazdaság és a környezet 
szükségleteit; hangsúlyozza, hogy a helyi közösségek számára erőteljes beleszólási jogot 
kell biztosítani az emberek és a vadon élő állatok szükségletei közötti legmegfelelőbb 
egyensúlyt kialakítása során;

3. meggyőződése, hogy mivel a tagállamok állampolgárai és lakói vannak a legjobb 
helyzetben annak megítélésére, hogy melyek a legmegfelelőbb prioritások közvetlen 
környezetükben, a környezeti kérdésekben lehetőség szerint a szubszidiaritás elvét kell 
alkalmazni; 

4. úgy véli, hogy az uniós jogszabályok tagállamok általi túlszabályozása visszás helyzetet 
teremthet, mivel csökkentheti a szóban forgó jogszabályok elfogadottságát; felhívja a 
tagállamokat, hogy csak abban az esetben hozzanak az uniós irányelvek által 
megkövetelteknél szigorúbb rendelkezéseket, ha ez egyértelműen szükséges és nagy 
támogatottságnak örvend; 

5. hangsúlyozza, hogy az Unióban égető szükség van új energiatermelési kapacitások 
kifejlesztésére; elismeri, hogy ezt a környezetre gyakorolt hatások nélkül nem lehet 
végrehajtani, és sürgeti az Uniót és a tagállamokat, hogy helyezzék előtérbe a termelés 
befejezését követő megfelelő tájvédelmet;

6. úgy véli, hogy a környezetvédelmi jogszabályokat és az uniós szabályok alkalmazását 
illetően az információkkal és az átláthatósággal kapcsolatos magas szintű normák 
elengedhetetlenek annak biztosításához, hogy az állampolgárok elfogadják az uniós 
környezetvédelmi politikát; 

7. üdvözli a környezetvédelmi hatástanulmányok bevezetését; sürgeti mindazonáltal, hogy 
ezeket a hagyományos hatástanulmányokkal teljes összhangban kell kidolgozni, különös 
tekintettel a kisvállalkozások és a lakosság szükségleteire, valamint az állat- és 
növényvilágra gyakorolt hatásukra;

8. sürgeti a Bizottságot, hogy környezetvédelmi politikáját próbálja meg jobban 
összeegyeztetni a közös halászati politikával és a közös agrárpolitikával;

9. sürgeti a tagállamokat, hogy az uniós környezeti jogszabályokat a legegyértelműbb, 
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legegyszerűbb és leginkább felhasználóbarát módon alkalmazzák.


