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SUGESTII

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. ia act de preocupările frecvente ale petiționarilor referitoare la câteva aspecte ale politicii 
în domeniul mediului, cum ar fi depozitele de deșeuri și eliminarea deșeurilor, habitatele 
faunei sălbatice și calitatea aerului și a apei; salută eforturile lor de responsabilizare a 
autorităților și invită statele membre să aibă o atitudine cât mai deschisă și mai cooperantă 
posibil față de ei;

2. îndeamnă statele membre să asigure un echilibru între nevoile impuse de o economie 
sănătoasă și cele referitoare la mediu; subliniază faptul că comunitățile locale trebuie să 
aibă un cuvânt important de spus atunci când se decide cu privire la echilibrul optim dintre 
nevoile oamenilor și cele ale faunei sălbatice;

3. consideră că, întrucât cetățenii și locuitorii din statele membre sunt cei mai în măsură să 
hotărască care sunt prioritățile corespunzătoare zonelor în care locuiesc, principiul 
subsidiarității ar trebui să se aplice ori de câte ori este posibil în chestiunile legate de 
mediu; 

4. consideră că suprareglementarea în ceea ce privește legislația UE în materie de mediu de 
către statele membre poate avea efecte negative în sensul reducerii gradului de acceptare a 
unei astfel de legislații; invită statele membre să impună cerințe mai stricte decât cele din 
directivele UE numai în cazul în care există o nevoie clară și popular acceptată în acest 
sens; 

5. subliniază nevoia majoră de a dezvolta noi capacități de producere a energiei în UE; 
recunoaște că acest lucru nu poate fi realizat fără a afecta într-o oarecare măsură mediul și 
îndeamnă Uniunea și statele membre să stabilească prioritățile în ceea ce privește bunele 
practici de amenajare a peisajului în faza de post-producție;

6. consideră că sunt esențiale standarde înalte de informare și transparență cu privire la 
legislația în domeniul mediului și la aplicarea normelor UE pentru a asigura acceptarea 
din partea cetățenilor a politicii UE în domeniul mediului; 

7. salută introducerea evaluărilor impactului asupra mediului; cu toate acestea, solicită ca 
acestea să fie elaborate în concordanță deplină cu evaluările de impact tradiționale, în 
special în ceea ce privește efectele asupra nevoilor micilor întreprinderi și ale locuitorilor, 
precum și asupra florei și faunei;

8. îndeamnă Comisia să găsească metode pentru o mai bună armonizare a politicilor sale în 
domeniul mediului cu politica comună în domeniul pescuitului și politica agricolă 
comună;

9. îndeamnă statele membre să implementeze legislația UE în domeniul mediului în cel mai 
clar, simplu și ușor accesibil mod.


