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SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt de herhaaldelijke bezorgdheid van indieners op met betrekking tot verschillende 
gebieden van milieubeleid, zoals stortplaatsen, afvalverwerking, natuurlijke habitats en 
lucht- en watervervuiling; juicht hun inspanningen toe om de autoriteiten ertoe te brengen 
hier rekening mee te houden, en roept de lidstaten op om zo open en coöperatief mogelijk 
te zijn;

2. dringt er bij de lidstaten op aan evenwicht aan te brengen tussen de behoeften van een 
gezonde economie en die van het milieu; benadrukt dat lokale gemeenschappen veel 
zeggenschap moeten hebben wanneer het gaat om het vinden van een balans tussen de 
behoeften van de bevolking en die van de natuur;

3. is van mening dat het subsidiariteitsbeginsel waar mogelijk toegepast moet worden op 
milieukwesties, aangezien burgers en inwoners van de lidstaten in de beste positie 
verkeren om de meest passende prioriteiten voor hun lokale wijken vast te stellen;

4. is van mening dat wanneer lidstaten besluiten de EU-milieuwetgeving verder uit te 
breiden of aan te scherpen, dit een omgekeerd effect kan hebben in die zin dat het de 
aanvaarding van dergelijke wetgeving kan verminderen; roept de lidstaten op om alleen 
verder te gaan dan vereist wordt door EU-richtlijnen wanneer er een duidelijke en 
algemeen geaccepteerde behoefte bestaat om dit te doen;

5. benadrukt de overweldigende noodzaak van de ontwikkeling van nieuwe 
energieproductiecapaciteit in de EU; erkent dat dit niet gerealiseerd kan worden zonder 
enig effect op het milieu en dringt er bij de Unie en de lidstaten op aan om na afloop van 
de productie prioriteit te geven aan het herstel van het landschap;

6. is van mening dat hoge standaarden van informatie en transparantie met betrekking tot 
milieuwetgeving en de toepassing van EU-regels essentieel zijn om ervoor te zorgen dat 
het EU-milieubeleid kan rekenen op instemming van de burgers;

7. juicht de introductie van milieueffectbeoordelingen toe; dringt er daarbij op aan dat deze 
in volledige samenhang met meer traditionele effectbeoordelingen ontwikkeld worden, in 
het bijzonder met betrekking tot hun effect op de behoeften van kleine ondernemingen en 
inwoners, als ook op de flora en fauna;

8. dringt er bij de Commissie op aan manieren te vinden om haar milieubeleid beter aan te 
laten sluiten op het gemeenschappelijk visserijbeleid en het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid;

9. dringt er bij de lidstaten op aan om de EU-milieuwetgeving op de meest heldere, simpele 
en gebruiksvriendelijke wijze toe te passen.


