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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie časté obavy predkladateľov petícií vo viacerých sférach politiky 
v oblasti životného prostredia, ktoré sa týkajú napríklad skládok a zneškodňovania 
odpadu, stanovíšť voľne žijúcich organizmov a kvality ovzdušia a vody; oceňuje ich 
snahu konfrontovať orgány so zodpovednosťou a vyzýva členské štáty, aby k nim 
pristupovali čo najotvorenejšie a najkooperatívnejšie;

2. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zosúladili potrebu zdravej ekonomiky s potrebami 
životného prostredia; zdôrazňuje, že miestne spoločenstvá musia mať pri rozhodovaní 
o čo najlepšej rovnováhe medzi potrebami ľudí a potrebami voľne žijúcich organizmov 
významné slovo;

3. vzhľadom na skutočnosť, že občania a obyvatelia členských štátov môžu najlepšie 
posúdiť, ktoré priority sú pre miestne oblasti najvhodnejšie, je presvedčený o tom, že 
v prípade otázok životného prostredia by sa mala, ak je to možné, uplatňovať zásada 
subsidiarity; 

4. domnieva sa, že tzv. pozlacovanie („gold-plating“) právnych predpisov EÚ v oblasti 
životného prostredia členskými štátmi môže mať nežiaduce účinky, ktoré sa premietnu do 
zníženej ochoty prijímať takéto právne predpisy; vyzýva členské štáty, aby predkladali 
dodatočné požiadavky k smerniciam EÚ iba v prípadoch, keď je to zjavne nevyhnutné 
a všeobecne požadované; 

5. kladie dôraz na naliehavú potrebu rozvíjať nové kapacity pre výrobu energie v EÚ; 
uznáva, že tento krok určitým spôsobom ovplyvní životné prostredie, a naliehavo žiada 
Úniu a členské štáty, aby po ukončení výroby kládli dôraz na udržiavanie dobrého stavu v 
krajine;

6. domnieva sa, že vysoký štandard informovanosti a transparentnosti v súvislosti 
s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a uplatňovania právnych predpisov 
EÚ sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby občania kladne prijali politiku EÚ v oblasti 
životného prostredia; 

7. víta zavedenie posudzovania vplyvov na životné prostredie; naliehavo však žiada, aby 
bolo toto posudzovanie vypracované v úplnom súlade s tradičnejším posudzovaním 
vplyvu, najmä pokiaľ ide o jeho účinok na potreby malých podnikov a obyvateľov, ako aj 
na flóru a faunu;

8. naliehavo vyzýva Komisiu, aby našla spôsob na lepšie zosúladenie svojich politík 
v oblasti životného prostredia so spoločnou politikou v oblasti rybného hospodárstva 
a spoločnou poľnohospodárskou politikou;

9. naliehavo vyzýva členské štáty, aby vykonávali právne predpisy EÚ v oblasti životného 
prostredia čo najjasnejším a najjednoduchším spôsobom, ktorý je prijateľný pre 
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užívateľov.


