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PASIŪLYMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad peticijų pateikėjai dažnai atkreipia dėmesį į susirūpinimą keliančius 
klausimus keliose aplinkos apsaugos politikos srityse, pvz., sąvartynų ir atliekų šalinimo, 
laukinės gamtos buveinių, taip pat oro ir vandens kokybės; remia jų pastangoms užtikrinti, 
kad valdžios institucijos būtų atskaitingos, ir ragina valstybes nares būti kuo atviresnėms 
jų atžvilgiu ir kuo labiau su jais bendradarbiauti;

2. ragina valstybes nares užtikrinti sveikos ekonomikos ir aplinkos reikmių pusiausvyrą; 
pabrėžia, kad sprendžiant dėl geriausios žmonių ir laukinės gamtos reikmių pusiausvyros 
svarų žodį turi tarti vietos bendruomenės;

3. yra įsitikinęs, kad, kai įmanoma, sprendžiant su aplinka susijusius klausimus visada turi 
būti vadovaujamasi subsidiarumo principu, nes valstybių narių piliečiai ir gyventojai gali 
geriausiai nuspręsti, kam jų vietos apylinkėse tinkamiausia teikti prioritetą;

4. mano, kad perteklinis ES aplinkos apsaugos teisės aktų reglamentavimas valstybėse 
narėse gali turėti neigiamo poveikio, nes dėl to šie teisės aktai gali būti mažiau priimtini; 
ragina valstybes nares siekti daugiau negu reikalaujama pagal ES direktyvas tik kai tai 
aiškiai būtina ir priimtina visuomenei;

5. pabrėžia, kada ES nepaprastai svarbu vystyti naujus energijos gamybos pajėgumus; 
pripažįsta, kad šito neįmanoma padaryti nedarant tam tikro poveikio aplinkai, ir ragina 
Sąjungą ir valstybes nares teikti prioritetą geram kraštovaizdžiui pogamybiniu etapu;

6. mano, jog siekiant užtikrinti, kad ES aplinkos politikai pritartų piliečiai, itin svarbūs aukšti 
su aplinkos apsaugos teisės aktais ir ES taisyklių taikymu susiję informavimo ir 
skaidrumo standartai;

7. pritaria poveikio aplinkai vertinimų taikymui; vis dėlto ragina juos rengti visapusiškai 
atsižvelgiant į labiau tradicinius poveikio vertinimus, ypač kai tai susiję su jų poveikiu 
mažų įmonių ir gyventojų, taip pat augalijos ir gyvūnijos reikmėms;

8. ragina Komisiją rasti būdų geriau derinti jos aplinkos, bendrą žuvininkystės ir bendrą 
žemės ūkio politiką;

9. ragina valstybes nares įgyvendinti ES aplinkos apsaugos teisės aktus aiškiausiu, 
paprasčiausiu ir vartotojui patogiausiu būdu.


