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SUGESTÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Regista as preocupações frequentes dos peticionários relativamente a vários domínios da 
política ambiental, tais como os aterros e a eliminação dos resíduos, os habitats da vida 
selvagem e a qualidade do ar e da água;  aplaude os seus esforços para pôr as autoridades 
perante as suas responsabilidades e solicita aos Estados-Membros que lhes demonstrem a 
maior abertura e cooperação possível;

2. Exorta os Estados-Membros a estabelecerem um equilíbrio entre as necessidades de uma 
economia saudável e as necessidades ambientais;  salienta que as comunidades locais 
devem ter uma importante palavra a dizer na decisão sobre o melhor equilíbrio entre as 
necessidades das pessoas e as necessidades da vida selvagem;

3. Entende que, uma vez que os cidadãos e os residentes dos Estados-Membros são os mais 
bem colocados para ajuizar das prioridades mais adequadas para as suas áreas de 
residência, o princípio de subsidiariedade deve ser aplicado, sempre que possível, às 
questões ambientais; 

4. Considera que a regulamentação excessiva da legislação ambiental da UE por parte dos 
Estados-Membros pode ter um efeito perverso, reduzindo a sua aceitação; apela aos 
Estados-Membros para que não excedam as exigências das diretivas da UE, salvo quando 
houver uma necessidade clara e aceite pela população de o fazer; 

5. Realça a necessidade imperiosa de desenvolver novas capacidades de produção de energia 
na UE; reconhece que tal não pode ser feito sem algum impacto no ambiente e exorta a 
União e os Estados-Membros a conferirem prioridade a uma reconstituição eficaz da 
paisagem uma vez terminada a produção;

6. Considera que são essenciais elevados padrões de informação e de transparência em 
matéria de legislação ambiental e a aplicação das regras da UE para garantir que a política 
ambiental da UE conte com o apoio dos cidadãos; 

7. Saúda a introdução de avaliações de impacto ambiental; considera, no entanto, que estas 
devem ser levadas a cabo de forma plenamente coerente com as avaliações de impacto 
mais tradicionais, em particular no que diz respeito aos seus efeitos sobre as necessidades 
das pequenas empresas e da população, bem como sobre a fauna e a flora;

8. Exorta a Comissão a encontrar formas de melhor conciliar as suas políticas ambientais 
com a Política Comum das Pescas e a Política Agrícola Comum;

9. Exorta os Estados-Membros a aplicarem a legislação ambiental da UE do modo mais 
claro, simples e convivial.


