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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīmē to, ka lūgumrakstu iesniedzēji bieži pauž bažas saistībā ar vairākām vides politikas 
jomām, piemēram, atkritumu izmešanu un noglabāšanu, savvaļas sugu dzīvotnēm, kā arī 
gaisa un ūdens kvalitāti; visnotaļ atzinīgi vērtē viņu centienus panākt, ka varas iestādes 
atbild par savu rīcību, un aicina dalībvalstis attiecībās ar lūgumrakstu iesniedzējiem būt 
pēc iespējas atklātām un orientētām uz sadarbību;

2. mudina dalībvalstis panākt līdzsvaru starp veselīgas ekonomikas nodrošināšanu un 
pienākumu aizsargāt vidi;  uzsver, ka, lemjot par to, kā panākt līdzsvaru starp cilvēku 
vajadzību apmierināšanu un dabas interešu aizstāvību, izšķirošais vārds ir sakāms 
vietējām kopienām;

3. uzskata, — tā kā dalībvalstu pilsoņi un iedzīvotāji ir visatbilstīgākie lēmēji par savām 
dzīvesvietām vispiemērotākajām prioritātēm — vides jautājumu risināšanā, cik vien 
iespējams, ir jāpiemēro subsidiaritātes princips;   

4. uzskata, ka dalībvalstu veiktā „iebiedēšana” ar ES vides tiesību aktiem var radīt negatīvu 
ietekmi, mazinot atbalstu šādiem tiesību aktiem; aicina dalībvalstis stingrākus 
nosacījumus nekā paredzēts ES vides tiesību aktos noteikt vienīgi nepārprotamas un
sabiedrībā plaši atzītas nepieciešamības gadījumā; 

5. uzsver, cik ļoti nepieciešams ir izstrādāt jaunas enerģijas ražošanas iespējas ES; atzīst, ka 
to nav iespējams izdarīt neietekmējot vidi, un mudina Savienību, kā arī dalībvalstis 
prioritāti piešķirt ainavas saglabāšanai pēc ražošanas izbeigšanas;

6. uzskata, ka augsti informēšanas un pārredzamības standarti attiecībā uz vides tiesību 
aktiem un ES noteikumu piemērošanu ir izšķiroši svarīgi, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji 
atbalsta ES vides politiku; 

7. visnotaļ priecājas par ietekmes uz vidi novērtējumu ieviešanu; tomēr mudina tos izstrādāt 
pilnā atbilstībā tradicionālākiem ietekmes novērtējumiem, jo īpaši attiecībā uz to ietekmi 
uz mazo uzņēmumu un iedzīvotāju vajadzībām, kā arī uz floru un faunu;

8. mudina Komisiju rast risinājumus, lai mazinātu pretrunas starp vides politikas virzieniem 
un kopējo zivsaimniecības, kā arī kopējo lauksaimniecības politiku;

9. mudina dalībvalstis īstenot ES vides tiesību aktus skaidri, vienkārši un sabiedrībai 
pieņemami.


