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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa, że składający petycje często wyrażają obawy dotyczące niektórych obszarów 
polityki środowiskowej, takich jak: składowanie i unieszkodliwianie odpadów, siedliska 
przyrodnicze czy jakość powietrza i wody; pochwala dążenie tych osób do pociągnięcia 
władzy do odpowiedzialności i apeluje do państw członkowskich o otwartość wobec 
składających petycje oraz o współpracę z nimi w jak największym zakresie;

2. apeluje do państw członkowskich o zrównoważenie potrzeb zdrowej gospodarki z 
potrzebami środowiska; podkreśla, że lokalne społeczności muszą mieć silny głos w 
zakresie decyzji dotyczących najlepszej równowagi między potrzebami ludzi a tym, czego 
potrzebuje przyroda;

3. uważa, że w związku z tym, iż to obywatele i mieszkańcy państw członkowskich najlepiej 
potrafią ocenić, jakie priorytety są najbardziej właściwe dla okolic, w których mieszkają, 
zasada pomocniczości powinna być stosowana w kwestiach środowiska w każdym 
możliwym przypadku;

4. uważa, że nadmiernie rygorystyczne wdrażanie przez państwa członkowskie przepisów 
UE dotyczących środowiska może mieć odwrotny skutek w postaci zmniejszenia 
akceptacji dla takiego ustawodawstwa; zwraca się do państw członkowskich o to, aby 
podejmowały działania wykraczające poza wymogi dyrektyw UE jedynie wtedy, kiedy 
spotyka się to z wyraźną i powszechną akceptacją;

5. podkreśla nadrzędną konieczność rozwijania nowego potencjału produkcji energii w UE;
uznaje, że nie można tego dokonać, nie wywierając przy tym pewnego wpływu na 
środowisko, i apeluje do Unii i państw członkowskich o nadanie priorytetowego 
znaczenia właściwej rekultywacji krajobrazu na terenach poprzemysłowych;

6. uważa, że wysokie standardy informacji i przejrzystości w zakresie przepisów 
dotyczących środowiska oraz w zakresie stosowania prawa UE mają podstawowe 
znaczenie dla zagwarantowania poparcia obywateli dla polityki w tej dziedzinie;

7. pochwala wprowadzenie ocen oddziaływania na środowisko; apeluje jednak o ich 
opracowanie w pełnej zgodzie z bardziej tradycyjnymi ocenami oddziaływania, w 
szczególności w odniesieniu do ich wpływu na potrzeby drobnych przedsiębiorstw i 
mieszkańców, a także flory i fauny;

8. wzywa Komisję do wypracowania sposobów lepszego pogodzenia jej polityki w 
dziedzinie środowiska ze wspólną polityką rybołówstwa i wspólną polityką rolną;

9. apeluje do państw członkowskich o wdrożenie przepisów środowiskowych UE w jak 
najjaśniejszy, najprostszy i najbardziej przyjazny dla użytkownika sposób.
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